
      Malin startar träffar 
för unga vuxna cancer-
drabbade i Östersund 
och Sundsvall
Ingen ung vuxen som drabbas 
av cancer ska behöva känna sig 
ensam. 
Därför startar den ideella 
organisationen Ung Cancer 
träffar i Östersund och Sunds-
vall för alla som är 16-30 år 
och har eller har haft cancer. 
Det är Malin Eldh, 29 år, som 
kommer att hålla i träffarna. 
– Jag kände mig så ensam i 
all förtvivlan när jag blev sjuk. 
Genom att prata och umgås 
med andra som sitter i samma 
båt som en själv hoppas jag att 
ingen annan behöver känna så, 
säger hon. 

Malin Eldh var 27 år när hon fick sin 
diagnos: Ögonmelanom - en ovanlig can-
cerform som drabbar ögat. Hälften av alla 
drabbade får inom fem år metastaser som 
är obotliga. 
– Jag lever med en stor rädsla som tär 
väldigt mycket på psyket, säger Malin. 
     Även om Malin har mycket stöd från 
familj och vänner, så upplever hon att de 
inte kan förstå fullt ut vilka tankar och 
känslor hon bär på. Den förståelsen har 
hon istället hittat hos Ung Cancer, där 
hon blev medlem kort efter att hon fick sin 
diagnos. 
– Det har betytt väldigt mycket att kunna 
prata med andra som varit med om samma 
sak som jag. Men det har inte funnits någ-
ra fysiska mötesplatser i mellersta Sverige 
och det har jag verkligen saknat. 
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Camilla Tuneberg är generalsekreterare för 
organisationen Ung Cancer. Enligt henne 
är det oerhört viktigt för unga vuxna som 
lever med eller nära cancer att få möjlighe-
ten att träffa andra för att få stöd, tröst och 
dela erfarenheter.
– Våra medlemsträffar är därför en viktig 
del av vår verksamhet. Träffarna är alltid 
helt gratis. Vi står för alla kostnader och 
ersätter resekostnaden för medlemmar 
som bor en bit bort. Det viktiga är att alla 
vet att vi finns här och att man inte ska 
behöva känna sig ensam, säger hon. 
     Ung Cancer har i dag regelbundna 
medlemsträffar i ett tjugotal städer runt 
om i landet, varav Östersund och Sunds-
vall nu är två. Under träffarna är det 

samtalet som står i centrum. Den första 
träffen i Östersund är den 20 oktober på 
Espresso House och i Sundsvall inleds 
träffarna den 2 november. Under hösten 
står också middag, brunch, yoga och bio 
på schemat. Malin Eldh, som kommer att 
hålla i träffarna i båda städerna, hoppas 
att träffarna ska fungera som en frizon för 
cancerdrabbade, där man kan lyssna, dela 
med sig av sina erfarenheter och känna en 
kravlös gemenskap. 
– Träffarna är till för att vi ska stötta var-
andra. Alla cancerdrabbade i åldern 16-30 
år är välkomna. Om man inte vill komma 
själv på första träffen kan man ta med sig 
någon, säger hon. 

– Det har betytt väldigt mycket att kunna 
prata med andra som varit med om samma 
sak som jag. Men det har inte funnits 
några fysiska mötesplatser i mellersta 
Sverige och det har jag verkligen saknat. 

Ung Cancer
Norra Allégatan 7
41301 Göteborg
ungcancer.se

För mer information eller 
för att komma i kontakt med 
Malin Eldh, kontakta:
 
Ingrid Lord, 
presskontakt Ung Cancer
ingrid@ungcancer.se
031-75 77 111 eller 076-308 58 76

Ung Cancer
Ung Cancer är en ideell organisation som grundades 2010. Vi arbetar 
för att förbättra levnadsvillkoren för unga vuxna cancerberörda 
(drabbade och närstående) i åldrarna 16-30. Ung Cancer skapar 
mötesplatser, ger personligt stöd, informerar och debatterar frågor 
på individ- och gruppnivå. Det är vi som säger Fuck Cancer. Mer 
information finns på www.ungcancer.se
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