
TILLSAMMANS GÖR 
VI SKILLNAD



Ung Cancer är en ideell organisation som 
arbetar för att förbättra villkoren för unga 
vuxna cancerberörda. Med det menar vi 
unga vuxna mellan 16 och 30 år som har 
eller har haft cancer eller är närstående till 
någon som har eller har haft cancer. 

Alla unga vuxna cancerberörda ska få det stöd de be-
höver och har rätt till. Därför skapar vi mötesplatser, 
informerar och driver debatt tillsammans med unga 
vuxna cancerberörda, myndigheter, vården och andra 
delar av samhället.



Tre år senare startade vännerna den ide
ella organisationen Ung Cancer. För att 
skapa sammanhang för unga vuxna cancer
drabbade och närstående. För att berätta 
de unga vuxna cancerberördas historier. 
Och för att ersätta cancerfördomar med 
cancerkunskap.

Idag har Ung Cancer tusentals medlemmar 
och utgör en stark röst för unga vuxna 
cancerberörda.

Året var 2007. Vännerna Julia och Hanna 
var 21 år gamla och hade stora planer för 
framtiden. Men Julia fick cancer och allt 
förändrades. Den nya tillvaron var ensam 
och utsatt. För Julia som sjuk. Och för 
Hanna som närstående. 
De upplevde att ingen var expert på 

unga vuxna och det fanns lite kunskap om 
gruppens behov och upplevelser. Både Julia 
och Hanna ville dela sina upplevelser med 
unga vuxna som hade liknande erfarenheter.

Varför startade 
Ung Cancer?

För att möta ett 
behov.

MED ALL VÅR KRAFT 

ARBETAR VI VIDARE FÖR

ATT SKAPA FÖRÄNDRING.



I UNG CANCER?

VEM KAN BLI
MEDLEM

Du som är mellan 16 och 30 år och har eller har haft 
cancer eller är närstående till någon som har eller har 
haft cancer är välkommen som medlem. Medlemsskap 
i Ung Cancer är gratis och du bestämmer själv vilka 
delar av utbudet som du vill ta del av. Du kan enkelt bli 
medlem genom att registrera dig på ungcancer.se.

Du kan bli medlem från och med det år du fyller 16 
till och med det år du fyller 30. Du kan fortsätta 
att vara medlem till och med det år du fyller 35.

”Den kontakten, en 
igenkännande nick och 

vetskapen om att jag har 
en plats där jag kan vara 
mig själv oavsett hur jag 

mår, betyder otroligt 
mycket. Ung Cancer 

skapar mötesplatser där vi 
kan dela upplevelser och 

tankar om livet.”

D A N I E L ,  D R A B B A D M E D L E M   I  U N G  C A N C E R 



”Med Ung Cancer tog jag första stegen i 
rätt riktning. Jag kunde känna hur skrattet 
blev lika helhjärtat som tårarna igen.”

R E B E C K A ,  N Ä R S T Å E N D E M E D L E M   I  U N G  C A N C E R 



”Ung Cancer har gett 
stöd och gemenskap 

i den mörkaste 
perioden i mitt liv.”

S E P I D E H ,  N Ä R S T Å E N D E M E D L E M  I  U N G  C A N C E R 

SKAPAR MÖTESPLATSER
Vi skapar fysiska och nätbaserade mötesplatser där vår 
målgrupp kan dela erfarenheter och kunskap. Vi samlar 
allmänheten och öppnar upp för samtal om det som kan 
vara svårt att prata om. 

INFORMERAR
Vi föreläser inom vården, på företag och i skolor. Vi delar 
våra medlemmars berättelser för att skapa förståelse 
och minska rädsla.

SKAPAR DEBATT
Vi vill att alla unga vuxna cancerberörda ska få den vård, 
det bemötande och den rehabilitering de har rätt till. Vi 
höjer rösten om vi behöver. Och vi ger aldrig upp.

Vill du veta mer om vad vi gör för att skapa 
förändring för vår målgrupp och i samhället?  
Läs mer på ungcancer.se!

UNG CANCER?
VAD GÖR



Stipendier
Ung Cancer delar ut stipendier till unga 
vuxna cancerberörda. Alla medlemmar kan 
söka stipendium för rehabilitering. Med
lemmar vars ekonomi har påverkats av can
cer kan även söka stipendium för allmänt 
ekonomiskt stöd. 

Rehabilitering
Ung Cancer arbetar för att unga vuxna 
cancerberörda ska få den rehabilitering 
de behöver och har rätt till. Genom rehab
iliteringsläger och andra aktiviteter 
skapar vi riktning och mening för unga 
vuxna cancerberörda.

Medlemsservice
Vi ger råd och stöd till unga vuxna can
cerberörda i kontakt med vården eller 
myndigheter. Vi sätter också samman en
skilda medlemmar som önskar få kontakt med 
någon som har liknande erfarenheter.

Mötesplatser
Ung Cancers medlemsgrupper finns över 
hela Sverige och varje grupp träffas minst 
en gång i månaden. Vi erbjuder också nät
baserade mötes platser där medlemmar kan 
dela erfarenheter och information. Varje 
år arrangerar vi regionala och nationella 
mötesplatser med flera hundra unga vuxna 
cancerberörda som deltagare.

Vad gör Ung Cancer
för medlemmarna?

L Ä S  M E R  O M  U N G  C A N C E R S  V E R K S A M H E T 
P Å  U N G C A N C E R . S E



Som privatperson kan du ge stöd till Ung Cancers verk-
samhet genom att handla Fuck Cancer-produkter i vår 
webshop ungcancer.se/shop eller starta en insamling 
på vår hemsida. Du kan också vara med och pärla Fuck 
Cancer-armband på våra pärldagar. Följ oss gärna i våra 
sociala medier och dela information om du vill. 

Vi söker alltid samarbeten med företag som vill göra 
skillnad tillsammans med oss. På ungcancer.se hittar 
du mer information om hur ditt företag kan bidra med 
resurser eller kunskap.

UNGCANCER.SE/SHOP

Fuck Cancer är Ung Cancers ledord. För vissa är det ett 
stridsrop. Andra använder det för att uttrycka sitt 
stöd eller sin sorg. Alla betydelser är lika viktiga. 
Låt det betyda det du behöver. 

ARBETE MÖJLIGT!
DU GÖR VÅRT 



UNGCANCER

NORRA ALLÉGATAN 7
413 01 GÖTEBORG

ADRESS:

HEMSIDA:

TELEFON: WEBSHOP: ORG. NR:

BANKGIRO:E-POST:

UNGCANCER.SE

705-8878

031-757 71 11 UNGCANCER.SE/SHOP 802456-7763

INFO@UNGCANCER.SE


