
      Ung Cancer lanserar 
Sveriges första digitala 
forum för unga cancer-
berörda 
Ingen ung vuxen som lever 
med eller nära cancer ska 
behöva känna sig ensam. 
Därför lanserar Ung Cancer i 
dag Sveriges första internet- 
baserade samtalsforum för 
unga vuxna cancerberörda – 
UC Snacka!

– Det har länge varit ett mål för oss att 
kunna erbjuda unga vuxna cancerberörda 
den här möjligheten. Tack vare UC Snacka! 
får de möjligheten att känna sig mindre 
ensamma i en situation då det annars är 
lätt att känna sig ensammast i världen, 
säger Ung Cancers generalsekreterare 
Camilla Tuneberg. 
     Från och med i dag kan Ung Cancers 
drygt 3000 medlemmar logga in på UC-

Snacka! via organisationens hemsida. 
Tillsammans kan de prata om allt som 
rör känslor, behandlingar, tankar samt ge 
konkreta tips till andra som befinner sig 
i liknande situation som dem själva, eller 
som har gjort det tidigare och vet vad det 
innebär.
     UC Snacka! är uppdelat efter olika 
forumskategorier som ”Sjukvård”, 
”Rehabilitering” och ”Sex och relationer”. 
I varje forum kan medlemmarna själva 
starta olika ämnen eller svara på inlägg.  
– På så sätt kan unga vuxna som lever med 
eller nära cancer själva välja vilka ämnen 
de vill läsa eller prata om. De kan också 
välja att vara anonyma, vilket är en stor 
fördel då många kanske inte hade vågat 
eller velat skriva annars, säger Tuneberg. 
     Alla unga vuxna cancerberörda mellan 
16 och 30 år som är eller blir medlemmar 
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i Ung Cancer är välkomna till UC Snacka!. 
Det innebär både unga drabbade och unga 
närstående, oavsett cancerdiagnos, vilket 
Tuneberg tror är en stor fördel. 
– Vi märker ofta hur betydelsefullt det är 
för båda sidor att ta del av varandras 
erfarenheter och upplevelser. Ibland 
kanske man inte vill eller vågar vara ärlig 

mot den som är sjuk eller närstående, då 
kan forumet vara till stor hjälp, säger hon 
och tillägger:
– Unga vuxna är en grupp som lätt faller 
mellan stolarna i vården och i samhället. 
Många av våra medlemmar pratar ofta om 
hur ensamma de har känt sig. Det är det 
som gör UC Snacka! så viktigt. 

– Vi märker ofta hur betydelsefullt det 
är för båda sidor att ta del av varandras 
erfarenheter och upplevelser. Ibland 
kanske man inte vill eller vågar vara ärlig 
mot den som är sjuk eller närstående, då 
kan forumet vara till stor hjälp.

Ung Cancer
Norra Allégatan 7
41301 Göteborg
ungcancer.se

För mer information,
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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