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Ung Cancer 
grundas i 
Göteborg.

Ung Cancer 
lanserar filmen 
”Det är okej att 
känna” som får 
stort genomslag.

Ung Cancers 
grundare tilldelas 
utmärkelsen 
Svenska Hjältars 
Eldsjälar.

20
16

Dec 2010 Sep 2011 Dec 2011Dec 2011

Ung Cancer 
börjar sälja Fuck 
Cancer-armband. 

Kampanjen "Kolla 
Pungen" lanseras i 
Almedalen och 
får mycket 
uppmärksamhet.  

Jul 2012 Dec 2011Jul 2013

Ung Cancer börjar 
dela ut stipendier 
till medlemmar 
som behöver stöd 
ekonomiskt eller i 
sin rehabilitering.

Feb 2014

Ung Cancer håller 
i workshops för 
Försäkringskassans 
personal om unga 
vuxna cancer- 
berördas behov. 

Ung Cancer 
anordnar sina 
första 
rehabiliterings- 
läger. 

Ung Cancer finans- 
ierar Sveriges första 
aktivitetskoordinator 
som anställs på 
Sahlgrenska 
Universitets- 
sjukhuset.

Nov 2014 Maj 2015 Dec 2011Sep 2015

Ung Cancer  
Festival går av 
stapeln – ett av 
världens största 
event för unga 
vuxna som lever 
med eller nära 
cancer. 

Maj 2016

Ung Cancer 
passerar 3000 
medlemmar.

Ung Cancer får 
en ny General- 
sekreterare efter 
att båda grun-
darna valt att gå 
vidare med andra 
projekt.

Ny hemsida 
lanseras med 
Sveriges första 
digitala samtals- 
forum för unga 
vuxna cancer- 
berörda. 

Maj 2016 Jun 2016 Dec 2011Sep 2016

UNG CANCER
Utvecklingskalender 2010 - 2016

Jan 2014

Ung Cancer startar 
ett mentorskaps- 
program där 
medlemmar paras 
ihop med företag. 

02.



       Med samma 
själ, samma syfte 
och samma mål.
För mig har Ung Cancer alltid varit en 
organisation med hjärta. En organisation 
med energi och kraft, som vågar bryta ny 
mark och ruska om. Det var därför med 
stolthet jag klev in i organisationen som 
ny Generalsekreterare i september, och 
det är med stolthet jag ser tillbaka på 
året som gått. 

När jag tänker på allt vi har upplevt tillsammans stärks 
min övertygelse om hur otroligt viktigt det är att Ung 
Cancer finns där. För att stötta och skänka tröst, och för att 
ingen ung vuxen som lever med eller nära cancer ska behöva 
känna sig ensam.  
     2016 var året då vi anordnade en av världens största 
mötesplatser för unga vuxna cancerberörda, vi delade 
ut över 5 miljoner kronor i stipendium och hade fler 
medlemsträffar än någonsin tidigare.
      Ung Cancer har hela tiden gått framåt, utvecklats 
och modifierats, men ändå med samma själ, samma 
syfte och samma mål. Vi ska vara en självklar 
organisation. Vi ska vara en röst inom vården för 
unga vuxna. Vi ska visa vägen för andra. Vi ska lyfta 
frågor som är viktiga för vår målgrupp. Och vi ska 
inte ge vika.
     Min roll är att våga ta ut en riktning. Att se vilka 
allianser som kan stärka oss. Att vårda, att ta steget framåt, 
att förtydliga, säga - vi ska hitåt. För ingenting vore möjligt 
utan alla som engagerar sig, tror på oss och det vi gör, och 
hjälper oss att göra skillnad. Tillsammans. Precis så tänker 
jag att Ung Cancer ska ta sina starka kliv framåt. Precis 
så som vi tillsammans har tagit oss dit vi är i dag.
 
Tack för allt ni har gjort för oss under 2016 
– och Fuck Cancer!

CAMILLA TUNEBERG
Generalsekreterare, Ung Cancer
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         Ung Cancer är 
en ideell medlems-
organisation som finns 
till för dem mellan 16
och 30 år som lever 
med eller nära cancer.

07.

/OM UNG CANCER



VAD GÖR
UNG CANCER?

Vi ger psykosocialt stöd och fyller det gap som 
ofta uppstår mellan livet på sjukhuset och livet 
utanför. Vi skapar mötesplatser och möjligheter 
till gemenskap i en tid då det är lätt att känna 
sig ensammast i världen. Vi ger ekonomiskt stöd 
till dem som på grund av cancern har svårt att få 
ekonomin att gå ihop. Vi stöttar våra medlem-
mar i sin rehabilitering och skapar vägar vidare. 
Vi informerar om unga vuxna cancerberördas 
rättigheter och möjligheter. Vi sprider kunskap 
och information för att bekämpa fördomar, 
minska rädsla och inspirera till förändring. 

Vi lyfter tabun och utmanar normer för att 
förändra synen på cancer och cancerberörda. Vi 
debatterar frågor som berör vår målgrupp för att 
nå förändring i vården och i samhället. Det är vi 
som säger Fuck Cancer. 
     Alla unga vuxna som är 16–30 år och har eller 
har haft cancer, eller är närstående till någon 
som är eller har varit sjuk, är varmt välkomna 
som medlemmar i Ung Cancer! Man kan fortsät-
ta vara medlem till och med det år man fyller 35. 
Det är helt kostnadsfritt att vara medlem och allt 
vi gör är gratis att vara med på. 

Här kan du läsa 
mer om vad vi 
gjorde 2016.  
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3300 Antalet 
medlemmar i
Ung Cancer
vid årsskiftet.

Den procentuella fördelningen 
mellan närståendemedlemmar 
och drabbadmedlemmar. 

57%/43%

22
Antalet städer 
som Ung Cancer 
haft medlemsträffar 
i under 2016.

/OM UNG CANCER/VAD GÖR UNG CANCER?

Antalet slutna Facebook- 
grupper som Ung Cancer 
modererar och som är 
uppdelade geografiskt, där 
medlemmar kan stötta varandra 
och skriva av sig dygnet runt. 
Utöver dessa finns även två 
stora grupper för alla drabbad- 
respektive närståendemedlemmar. 

09.

           Samarbetet mellan Ung Cancer och 
Psykologpartners innebär för oss att vi får 
vara en del i något som vi tycker är mycket 
viktigt. Vi tycker att Ung Cancer är en fantastisk 
ideell organisation och vi är stolta och glada att 
få vara en del av allt det som Ung Cancer står
för och jobbar för. Det är värdefullt för oss på 
Psykologpartners att få bidra till att en ung 
person som på olika sätt drabbats av cancer 
kommer vidare i livet.

FRIDA GRAPE
psykolog, Psykologpartners
 

Antalet Fuck Cancer-
armband som pärlades 
under pärldagarna 2016.

64 678

23
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         Ung Cancer arbetar för 
att ingen ung vuxen som lever 
med eller nära cancer ska 
behöva känna sig ensam. Ett 
av våra viktigaste uppdrag är 
därför att skapa olika möjlig-
heter för våra medlemmar att 
komma i kontakt med varandra 
och få bästa förutsättningar till 
ett så bra liv som möjligt.  

/FÖR VÅRA MEDLEMMAR
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Medlems-
träffar

Träffarna delas upp så att drabbad- 
medlemmar träffas för sig och närstående-
medlemmar för sig. Oftast innebär träffarna 
en fika, brunch eller någon enklare aktivitet 
men de kan också vara spelkvällar, ut- 
flykter, idrottsevenemang eller biobesök. 
Alla medlemmar är välkomna på träffarna och 
för många är det första gången de kommer i 
kontakt med andra unga vuxna cancerberörda 
i sin hemort. Ung Cancer står alltid för alla 
kostnader och kan även betala resan till
träffen om medlemmen bor en bit bort. 
     De som ansvarar för Ung Cancers 
medlemsträffar är själva medlemmar och
utför arbetet ideellt. För att säkerställa att 
träffarna blir så bra som möjligt, och att de 
medlemmar som håller i dem känner att de 
har de verktyg de behöver för att kunna full-
följa sin uppgift på bästa sätt, samlar vi i 
början av varje terminsstart alla medlems-
träffsansvariga för en utbildningshelg. Tack 
vare utbildningarna kan vi med säkerhet 
erbjuda tillgängliga medlemsträffar med god 
kvalitet landet över och får samtidigt 
en möjlighet att tillsammans utveckla 
träffarna att bli så bra som möjligt. Vi har 
sedan en tid tillbaka ett samarbete med 

psykologer från Psykologpartners som känner 
vår målgrupp väl och har utarbetat särskilda 
verktyg för våra medlemmar. Under 
utbildningshelgerna håller de i workshops 
om svåra samtal, hur man bemöter någon i 
sorg och hur man hanterar rollen som 
träffansvarig. Psykologernas närvaro under 
utbildningstillfällena är otroligt viktig och 
påverkar även i förlängningen våra övriga 
medlemmar, som genom välutbildade 
medlemsträffsansvariga ges bättre 
förutsättningar för givande 
medlemsträffar. 
     Under 2016 slog vi rekord i antalet 
medlemsträffar. Aldrig tidigare har vi haft 
så många träffar under ett år, vilket har inne-
burit fler möjligheter för unga vuxna cancer-
berörda att träffas, prata och få stöd. 2016 
hade vi för första gången närståendeträffar i 
Varberg och Falkenberg och drabbadträffar i 
Östersund och Sundsvall. I december deltog 
44 medlemmar på en medlemsträff i Stock-
holm, då närstående- och drabbad- 
medlemmar åt julbord tillsammans. Det gör 
träffen till den största medlemsträffen i Ung 
Cancers historia sett till antalet deltagare. 

Ung Cancer anordnade varje månad 
medlemsträffar i 22 städer runt om i 
landet. Syftet med träffarna är att unga 
vuxna som lever med eller nära cancer ska 
kunna komma i kontakt med andra i liknande 
situation som de själva på sin hemort. 
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310
Antalet 
medlemsträffar
anordnade 
under 2016

Ung Cancer 
anordnade 
under 2016
medlemsträffar 
i 22 olika städer

         Alla vet 
hur det är och
vi finns här 
för varandra.
SOMAYEH
Medlem i Ung Cancer

/FÖR VÅRA MEDLEMMAR/MEDLEMSTRÄFFAR
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        Jag vill lindra 
rädslan som många 
bär på och visa att det 
finns en trygghet här.

När Vitim blev sjuk upplevde han att många i 
hans närhet drog sig undan och han saknade 
att kunna träffa och prata med andra unga 
vuxna cancerdrabbade som visste vad ett 
cancerbesked innebar. Sedan ett år tillbaka 
är han därför engagerad i Ung Cancer och 
ansvarig för medlemsträffarna i hemorten 
Visby. 
– Det som betyder mest med träffarna för 
mig är att hitta en gemensamhet, att faktiskt 
kunna prata med en annan människa om 
ordet cancer utan att personen blir rädd. När 
jag träffar andra medlemmar i Ung Cancer 
behöver jag aldrig känna mig ensam, säger 
han. 
     Vitim vill att träffarna och hans roll som 
ansvarig ska bidra till att fler får information 
om Ung Cancer. Att det finns hjälp och stöd 
att få och någonstans att vända sig med sina 
frågor. 

– Jag vill lindra rädslan som många bär på 
och visa att det finns en trygghet här. Att gå 
på medlemsträffar kanske inte passar alla, 
men det kan kännas skönt att komma till en 
träff där man får prata av sig. Då behöver det 
inte vara om sjukdomen, det kan vara om vad 
som helst. Att känna att det finns en trygghet 
i gruppen där alla kan vara öppna, det är det 
viktigaste. 
     Som exempel nämner Vitim när det har 
kommit personer till träffar som nyligen har 
fått sina cancerbesked och varit fulla av frågor 
och oro. 
– Då har vi andra berättat om våra kunskaper 
och erfarenheter. Efteråt har jag gått hem med 
känslan av att vi har lyckats, att vi har funnits 
där för att hjälpa och stötta alla som vill 
komma och vara med. Och på något sätt är det 
ju det som är meningen med träffarna. 

Vitim Gashi var 19 år när han fick diagnosen 
akut lymfatisk leukemi. I dag är han engagerad i 
Ung Cancer och ansvarar för våra 
drabbadträffar i Visby. 

14.



Det som betyder 
mest med träffarna 
för mig är att hitta en 
gemensamhet, att 
faktiskt kunna prata 
med en annan människa 
om ordet cancer utan 
att personen blir rädd. 

VITIM GASHI
Ansvarig för 
drabbadträffarna
i Visby

”

/FÖR VÅRA MEDLEMMAR/MEDLEMSTRÄFFSANSVARIGA
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ANSVARIGA FÖR
MEDLEMSTRÄFFAR 2016

 BORLÄNGE
EMMA SKOGLUND 
Var 21 år när hon fick diagnosen 
hjärntumör.

 BORÅS
FRIDA MOLLDÉN
Var 22 år när hon fick diagnosen 
hjärntumör.

 GÖTEBORG
MALIN CARLSSON
Var 26 år när hon fick diagnosen 
livmoderhalscancer.

CAROLINA FRIDH
Var 15 år när hon fick diagnosen 
Hodgkins lymfom.

MAJA HENNIX
Var 17 år när hon fick diagnosen 
osteosarkom, skelettcancer.

PATRIK PETTERSSON 
Var 25 år när han fick diagnosen 
malign astrocytom.

 HALMSTAD
CHRISTIAN LANDEGREN
Var 21 år när han fick diagnosen 
Hodgkins lymfom.

MARCUS MARCUSSON
Var 22 år när han fick 
diagnosen Hodgkins lymfom.

 KARLSTAD
JENNI JANSSON
Var 24 år när hon fick diagnosen
Hodgkins lymfom.

HELENA HEDENBERG
Var 28 år när hon fick diagnosen 
kronisk myeloisk leukemi, KML.

 LINKÖPING
MALIN PETTERSSON
Var 17 år när hon fick diagnosen 
hjärntumör.

LEO SÖDERLUND
Var 6 år när han fick diagnosen 
rhabdomyosarkom.

MARINA LARSSON
Var 21 år när hon fick diagnosen 
bröstcancer. 

 LULEÅ
SARA G NILSSON
Var 29 år när hon fick 
diagnosen glioblastom i form 
av två hjärntumörer.

 MALMÖ/LUND
MARTIN ERIKSSON
Var 19 år när han 
diagnosticerades med 
testikelcancer.

CAROLINA FRIDH
Var 15 år när hon fick diagnosen 
Hodgkins lymfom.

 SKÖVDE
CATHRINE PETERSSON
Var 24 år när hon 
diagnosticerades med 
äggstockscancer.

 STOCKHOLM
JULIA LUND
Var 7 år när hon fick diagnosen 
AML, akut myeloisk leukemi, 
och fick återfall ett
år senare.

DENNIS BORGSTRÖM
Var 26 år när han 
diagnosticerades med 
hjärntumör.

SIRI KAUTSKY
Var 23 år när hon 
diagnosticerades med spridd 
neuroendokrin pankreascancer,
cancer i bukspottskörteln.

KRISTOFFER PORSEMO
Var 31 år när han fick diagnosen 
testikelcancer.

MARTIN SVENSSON
Var 22 år när han fick diagnosen 
testikelcancer.

CECILIA JENNSTIG
Var 23 år när hon fick diagnosen 
malignt melanom. 

 UMEÅ
DANIEL RENVALL
Var 23 år när han 
diagnosticerades med 
testikelcancer.

LI ENGMAN
Var 20 år när hon 
diagnosticerades med 
ovarialcancer.

 UPPSALA
HENRIK WIMAN
Var 14 år när han fick diagnosen 
rhabdomyosarkom.

ELLINORE SWING
Var 24 år när hon fick diagnosen 
spottkörtelcancer.

 VÄSTERÅS
ANGELICA MEDIN
Var 23 år när hon fick diagnosen 
Hodgkins lymfom.

EMMA SKOGLUND
Var 21 år när hon fick diagnosen 
hjärntumör.

SIMONE MÖLLER
Var 24 år när hon fick diagnosen 
papilär thyreoideacancer 
(sköldkörtelcancer).

 VISBY
VITIM GASHI
Var 19 år när han  
diagnosticerades med akut
lymfatisk leukemi, ALL.

MAJA LINDSTRÖM
Var 21 år när hon fick  
diagnosen dysgerminom, cancer 
på äggstocken.

 ÖREBRO
LINDA BJÖRK
Var 25 år när hon fick diagnosen
hjärntumör.

REBECCA BERNHARDSSON
Var 20 år när hon 
diagnosticerades med 
hjärntumör. 

 ÖSTERSUND/SUNDSVALL
MALIN ELDH
Var 27 år när hon fick diagnosen 
ögonmelanom.

ANSVARIGA FÖR DRABBADTRÄFFAR UNDER 2016:
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 GÖTEBORG
SOFIA RITTER
Var 24 år när hennes man 
diagnosticerades med två 
hjärntumörer.

MAJDA MEHMEDOVIC
Var 28 år när hennes 
pappa blev sjuk och gick bort i 
magsäckscancer.

ISABELLE ÖBERG
Var 16 år när hennes 
syster diagnosticerades med 
hjärntumör.

EMELIE ERIKSSON
Var 17 år när hennes lillebror 
fick diagnosen lymfom.

 HALLAND
MARTINA ANDERSSON
Var 22 år när hennes mamma 
fick diagnosen lungcancer. 

 LULEÅ
NATHALIE FRIBERG
Var 13 år när hennes lillebror 
fick diagnosen embryonalt 
rhabdomyosarkom.

 MALMÖ/LUND
CAROLINE GÄLLSTAD
Var 23 år när hennes farbror 
fick diagnosen malignt melanom 
och mormor gick bort i 
tjocktarmscancer.

MALIN LJUNGBERG
Var 12 år när hennes storebror 
diagnosticerades med Hodgkins 
lymfom.

EMMA JONSSON
Var 22 år när hennes mamma 
gick bort i bröstcancer efter 
att ha blivit sjuk när Emma var 
barn.

SOPHIE GILLGREN
Var 25 år när hennes pappa gick 
bort i hjärntumör. 

 NORRKÖPING
SARA TÖRNBOM
Var 22 år när hennes mamma 
fick diagnosen bröstcancer.

HEIDI TÖRRÖ
Var 19 år när hennes pappa gick 
bort i munhålecancer.

 

 STOCKHOLM
MALIN LINDGREN
Var 15 år när hennes mamma 
fick diagnosen bröstcancer.

JASMIN CABELLO BERGMAN
Var 18 år när hennes mamma 
fick diagnosen bröstcancer.

KATARINA NYSTRÖM
Var 24 år när hennes pappa 
diagnosticerades med leukemi.

SARA ANDERSSON
Var 22 år när hennes 
syster diagnosticerades med 
gallgångscancer.

 UMEÅ
JOLINN UHLIN
Var barn när hennes 
bästa kompis fick diagnosen 
rhabdomyosarkom och 18 år 
när hennes pappa diagnos- 
ticerades med lungcancer.

ISABELL UHLIN
Var 21 år när hennes pappa fick 
diagnosen lungcancer.
 

 UPPSALA
JENNY EKERLJUNG
Var 26 år när hennes mamma 
fick diagnosen lungcancer, 
två år senare diagnosticerades  
Jennys kusin med två 
hjärntumörer.

 VÄSTERÅS
VERONICA MEDIN
Var 20 år när hennes stora-
syster diagnosticerades med 
Hodgkins lymfom.

CHARLOTTA RYDBERG
Var 27 år när hennes man fick 
diagnosen gallgångscancer.

LINNEA RYDBERG
Var barn när hennes mamma  
diagnosticerades med bröst-
cancer och 29 år när hennes 
bror fick diagnosen gallgångs-
cancer.

 ÖREBRO
FREDRIK HJELM
Var 21 år när hans pappa gick 
bort i tjocktarmscancer.

MARIA RAHM
Var 26 år när hennes mamma 
diagnosticerades med lung-
cancer.

ANSVARIGA FÖR NÄRSTÅENDETRÄFFAR UNDER 2016:

/FÖR VÅRA MEDLEMMAR/MEDLEMSTRÄFFSANSVARIGA
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Under en helg samlades 400 unga vuxna 
cancerdrabbade och närstående från hela 
landet vilket gjorde festivalen till en av 
världens största mötesplatser för gruppen. 
För många av deltagarna var festivalen den
första kontakten med andra unga vuxna i 
liknande situation som de själva.

2016 VAR ÅRET DÅ 
UNG CANCER ANORDNADE SITT 
STÖRSTA EVENT NÅGONSIN

UNG 
CANCER
FESTIVAL

/FÖR VÅRA MEDLEMMAR/UNG CANCER FESTIVAL
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Ung Cancer Festival var helt kostnadsfri för 
medlemmar och hölls på Malmö Live den 6-8
maj. Medlemmarna som deltog fick välja mellan 
25 olika aktiviteter, föreläsare och workshops, 
och sätta ihop sitt eget program för helgen. Vi 
ville erbjuda ett brett utbud som tillgodoser så 
många medlemmars behov som möjligt och ge 
dem möjligheten att delta utifrån sina egna för-
utsättningar. Medlemmarna kunde bland annat 
lära sig mer om panikångest, sexlust, vardags-
ekonomi eller existentiella frågor. De kunde lära 
sig spela instrument, testa på fruktskulptering 
och delta i olika fysiska aktiviteter. 
Medlemmarna erbjöds olika tillfällen att vara 
med och utveckla verksamheten och komma 
med inputs.
     Vi hade också bjudit in en rad myndigheter, 
företag och aktörer som utställare för att lämna 
information och svara på frågor som berör unga 
vuxna cancerberörda. På kvällarna uppträdde 
flera artister och djs, däribland Rosh, Elias och 
Ana Diaz. Vi hade också en open stage där 

medlemmarna själva kunde uppträda med 
standup, sång- och musikframträdanden. 
     De utvärderingar som gjordes efter festivalen 
visade att medlemmarna lämnade festivalen 
fulla av ny motivation och energi och med flera 
nya vänner. Många tyckte också att själva 
konceptet, att det var en festival där man själv 
kunde anpassa programmet efter energi och 
dagsform, gjorde att de fick ut mer av helgen. 
     Syftet med Ung Cancer Festival var att skapa 
en stor nationell mötesplats där unga vuxna
cancerberörda fick en möjlighet att samlas på en 
plats för att minska känslan av ensamhet.
Vi ville ge våra medlemmar möjlighet att umgås, 
dela erfarenheter och utvecklas. Vi ville öka 
deras kunskap inom de områden de själva efter-
frågade och inspirera och motivera utifrån varje 
individs förutsättningar och behov. 

>> Se filmen från Ung Cancer Festival 
på ungcancer.se. 

2016 bjöd Ung Cancer för tredje 
året i rad in alla medlemmar till 
en nationell träff under en helg. 
Träffen har tidigare kallats för 
Landsmöte, men i år var det 
premiär för det nya konceptet 
Ung Cancer Festival. 

20.



/FÖR VÅRA MEDLEMMAR/UNG CANCER FESTIVAL

Ung Cancer är Fuck 
Cancer i sin renaste 
form. Det kan vara 
Fuck som i fan 
helvetes jävla fuck 
cancer som tagit så 
mycket från oss. Men 
kvällar som den är det 
framförallt Fuck you 
cancer. Vi lever, vi 
dansar, vi skriker, 
skämtar, fjantar oss
och skrattar. Trots dig.

CLAIRE SJÖSTRÖM
Medlem i Ung Cancer

”
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CANCER 
TAR ALDRIG 
SEMESTER

Cancer tar aldrig semester. 
Men vi vill ge unga vuxna 
cancerberörda en möjlighet 
att ta ledigt från cancern. I 
alla fall för en helg. Därför 
samlade vi i juli 75 medlemmar 
från hela landet för att 
tillsammans umgås och få 
en fristad i lugn miljö. 
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Sommar är den tid på året då 
påminnelsen om hur det är och 
hur det har varit ofta blir som 
starkast. Påminnelsen om att det 
inte går att ta sommarlov mitt i 
ett livsviktigt behandlingsschema. 
Att besked och undersökningar 
inte går att skynda på när 
vårdpersonalen ska få gå på 
välbehövlig semester. Att sorg 
och saknad inte försvinner av 
ljumma vindar, kalla bad och 
ljusa nätter.

Behovet av att träffa andra som är eller har varit 
i liknande situation, att få umgås och prata om 
annat en stund, försvinner inte för att solen ski-
ner. Tvärtom kan behovet öka under sommaren 
eftersom vårdpersonal, kuratorer, psykologer 
och andra som annars kan lindra det tunga är 
lediga.
     I juli bjöd vi därför in drabbade- och 
närståendemedlemmar från hela landet för att 
under en helg umgås på Nynäsgården utanför 
Stockholm. Ung Cancer stod för alla kostnader. 
     Syftet med helgen var att ge våra medlemmar 
möjligheten att få ledigt från cancern, i alla fall 
för en stund. Vi ville skapa en fristad i en lugn 
miljö tillsammans med andra unga vuxna som 
vet hur det är att på olika sätt leva med eller nära 
cancer.
     Under helgen kunde deltagarna välja mellan 
flera olika aktiviteter. Självklart fanns också 
alternativet att inte välja några aktiviteter alls. Vi 
hade med oss spel, filtar och målarböcker för de 
som hellre ville hänga utomhus (eller inomhus). 
Trycket på att vara med var stort och platserna 
tog slut på mindre än ett dygn. 
     Under sommaren drev vi också kampanjen 
#cancertaraldrigsemester i sociala medier för att 
påminna om att alla inte kan resa bort med 
kompisar, åka och bada eller njuta av sommar-
kvällar. Med kampanjen kunde vi inte bara visa 
alla de som lever med eller nära cancer att de 
inte är ensamma, vi skapade också större
förståelse bland övriga om att sommaren inte 
alltid bara är sol och glädje.    

ungcancer ”NÄR DU MÅR BÄTTRE SKA VI HOPPA 
FRÅN 10:AN TILLSAMMANS, MATTE!” . Matteus älskar 
att hoppa från vattentorn men i sommar hindras han 
av cancern. ”Jag kan inte hoppa än, men att få vara 
nära ett hopptorn igen ger mig energi. Det känns lite 
som förr, när jag var frisk”, säger Matteus som i 
helgen var en av över 70 unga vuxna cancerberörda 
som deltog i Ung Cancers sommaraktivitet. ”När du 
mår bättre ska vi hoppa från 10:an tillsammans, 
Matte”, säger hans bror Gabriel som på bilden 
slänger sig ut från tornet.
#fuckcancer #ungcancer #cancertaraldrigsemester

Hemma igen efter en 
helt underbar helg på 
Nynäsgården med Ung 
Cancer. Det går inte att 
beskriva med ord hur 
tacksam man är för allt ni 
gör för oss som drabbas 
av den här vidriga 
sjukdomen. Ni är guld 
värda!

SARA NILSSON
Medlem i Ung Cancer

”

/FÖR VÅRA MEDLEMMAR/CANCER TAR ALDRIG SEMESTER
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Ung Cancer vill att alla medlemmar ska kunna prata och dela 
erfarenheter med andra unga vuxna cancerberörda oavsett 
var man bor. Vi skapar därför inte bara möjligheter för 
medlemmar att träffas via fysiska träffar. Minst lika viktiga
är Ung Cancers olika forum på nätet.

I november 2016 lanserade vi UC Snacka – 
Sveriges första digitala forum för unga vuxna 
cancerberörda. I ett samtalsforum, speciellt 
utformat för att passa unga vuxna cancer- 
berörda, kan våra medlemmar via Ung Cancers 
hemsida logga in och prata om behandlingar, 
känslor, tankar och tips med andra unga vuxna 
cancerdrabbade och närstående. 
     Vi har skapat UC Snacka för att ge alla med-
lemmar en möjlighet att diskutera, nätverka, få 
information och för att ingen ska behöva känna 
sig ensam i det man går igenom. Vi har delat upp 
UC Snacka i olika kategorier och personal från 
Ung Cancer går igenom trådarna varje dag. Det 
är endast medlemmar och personal från Ung 
Cancer som har tillgång till forumet.
     Genom UC Snacka sköts också Ung Cancers 
tjänst samtalsvän. Genom denna funktion kan 
de medlemmar som vill få kontakt med en annan 
medlem, till exempel någon med samma diagnos 
eller som bor i samma del av landet. 
     Som ett komplement till UC Snacka har Ung 
Cancer också flera slutna grupper på Facebook, 
som modereras av personal från Ung Cancer. 
Till skillnad från i UC Snacka, där alla ämnen 
och samtal är synliga för alla medlemmar, är 

Facebookgrupperna uppdelade geografiskt och 
utifrån om man är drabbad- eller närstående-
medlem. Grupperna fungerar som en frizon där 
våra medlemmar tillåts skriva vad de tycker 
och känner och kan prata med andra som ger
villkorslöst stöd. Aktiviteten är ofta hög i 
grupperna och för många utgör grupperna en 
livlina när livet runt omkring rasar. 
     Att Ung Cancers medlemmar är geografiskt 
utspridda över landet och att vissa av sjukdoms-
relaterade skäl inte har möjlighet att ta sig till 
de fysiska träffarna, gör både UC Snacka och 
Facebookgrupperna till mycket betydelsefulla 
delar av Ung Cancers verksamhet. 
     I slutet på 2016 lanserade Ung Cancer 
funktionen UC Fråga. Genom tjänsten erbjuder 
vi medlemmar att med jämna mellanrum ställa 
frågor till olika experter inom olika områden. 
Frågor som kanske känns pinsamma eller svåra 
att prata om, eller frågor man helt enkelt inte 
har haft möjligheten att ställa tidigare. 
Frågorna skickas in via UC Snacka och svaren 
publiceras sedan på vår hemsida, synligt för
 alla, för att därmed öka förståelsen och 
kunskapen om cancer. 

FORUM 
PÅ NÄTET

"Jag kunde aldrig i min vildaste fantasi tro att jag skulle behöva tacklas med den här sjukdomen så tidigt i livet. 
Jag kommer ihåg hur rädd jag var första gången jag gick in på Ung Cancers hemsida, det var några dagar efter 
beskedet i september. Var det här min framtid? Hör jag verkligen hemma här? Det var så otroligt läskigt att kliva in i 
den här världen men jag måste säga att Ung Cancer varit mina hjältar. Ni drabbade är mina hjältar. Den här resan hade 
varit så mycket tuffare utan er. Ni ger mig hopp.”

MEDLEMSCITAT FRÅN UNG CANCERS FACEBOOKFORUM
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UC SNACKA!
Välkommen till UC Snacka! Det här forumet finns till för att du

 ska kunna prata och diskutera med andra medlemmar. Klicka in dig på 
den forumskategori du vill läsa mer om eller för att starta eller svara 

på ett ämne.

UC SNACKA!     ÄMNEN INLÄGG  SENAST AKTIVT

Behandling och diagnoser
Mediciner, strålbehandling, operation, cellgifter, 
biverkningar, leukemi, hjärntumörer etc. Här kan 
du ta upp saker som på olika sätt rör behandling           3 dagar sedan
och diagnoser.             4          6        Ola Svensson

Livsstil, sysselsättning och hälsa
Här kan du bland annat prata om fysisk och 
psykisk hälsa, proteser, peruker, arbete och           1 vecka sedan
studier.                  3         62        Erik Fransson

Vad kan man göra när man är sjukskriven?          1 vecka sedan
Startad av: Erik Fransson              55              Mia Olsson   
            

29 november 2016, 15:14        #7949

Hej både drabbade och närstående medlemmar.

Medlemmar efterlyser bra tips på vad man kan göra när man
är sjukskriven.
Vi är över 3200 medlemmar tänk vilken bank vi kan bygga upp 
till morgondagens drabbade och närstående. Så skriv ditt bästa 
tips på olika saker som man faktiskt kan göra om man är 
sjukskriven.

Man kan kolla serier men vilka tycker du är bra?
Har du något tips på något socialt så man slipper vara ensam?
Långtråkigheten, har ni några tips på hur man blir av med den?

Erik Fransson
Forumledare

SVARA

ÄMNEN        INLÄGG    SENAST AKTIVT
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PERSONLIGT 
STÖD

Ett cancerbesked slår ofta ner som 
en bomb och för med sig en storm av 
tankar och känslor. Då finns vi här för att 
ge personligt stöd, svara på frågor, ge 
information eller hänvisa vidare.  

Varje år får 800 unga vuxna ett cancerbesked i 
Sverige*. Ännu fler står bredvid någon som blir 
sjuk. Närstående som förutom att stötta även 
måste hantera sina egna känslor och tankar.
     Under 2016 har Ung Cancer haft två hel-
tidsanställda medlemskoordinatorer som har 
direktkontakt med organisationens medlemmar. 
De nås på telefon, mail och i Facebook- 
grupperna. Allt för att kunna finnas till hands i 
den akuta situation unga vuxna cancerberörda 
ofta befinner sig. 

Vi vägleder våra medlemmar om de behöver 
hjälp med var de ska vända sig för att få hjälp 
med praktiska saker som måste lösas.  
Formulär som ska fyllas i och papper som ska 
skickas in. Vi hjälper våra medlemmar att förstå 
sina rättigheter och vart de ska vända sig och 
tänka på i kontakt med till exempel CSN,  
Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingen. 
Under 2016 tog Ung Cancer fram en helt ny 
hemsida där vi utökade informationen om vad 
som gäller när man själv eller en närstående blir 
sjuk för att kunna ge unga vuxna cancerberörda 
den information och verktyg de behöver. 
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*Siffran avser antalet rapporterade cancerfall i 

åldern 15-29 under 2015. Källa: Socialstyrelsen
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Stipendium

Ung Cancer ger även medlemmar 
personligt stöd i form av stipendium. 
Under 2016 delade organisationen 
ut 5,5 miljoner kronor i stöd till 
medlemmar som på grund av sjuk- 
domen har svårt att få ihop vardagen 
ekonomiskt eller behöver stöd i sin 
rehabilitering. 

Stipendierna gör stor skillnad för 
många unga vuxna cancerberörda och 
är för många en livlina när samhällets 
skyddsnät inte räcker till. 

Under 2016 har Ung Cancer tagit emot över 
800 stipendieansökningar från unga vuxna som 
lever med eller nära cancer. Att det finns en icke 
sinande ström av unga vuxna med ekonomiska 
svårigheter och långa rehabiliteringsbehov 
på grund av cancern är tydligt. Därför är 
stipendierna en fortsatt viktig del av Ung 
Cancers verksamhet och något vi lägger stor 
vikt vid att behålla. 
     Ung Cancer delar ut två olika sorters 
stipendium. Stipendium för allmänt ekonomiskt 
stöd kan sökas av medlemmar som har eller 
har haft cancer och vars ekonomiska situation 
påverkats av sjukdomen så att medlemmen inte 
har råd med hyra, mat, mediciner eller andra 
livsnödvändiga utgifter. 

Ung Cancer delar även ut stipendium för 
rehabilitering. Detta stipendium kan sökas av 
alla medlemmar i Ung Cancer. Vi vill under- 
söka och vidga begreppet rehabilitering och
låter därför medlemmarna själva motivera vad
rehabilitering är för dem. Inom vissa ramar 
får den som söker själv definiera vad som är 
nödvändigt för att ta sig vidare i livet och må 
bra. Medlemmar kan söka stipendium för 
aktiviteter som till exempel kampsports- 
lektioner eller medlemskap på gym, kurser i 
stickning eller matlagning, ett spabesök eller 
samtalsstöd med psykolog. Ung Cancer har 
avtal med flera spaanläggningar runt om i
landet och med Psykologpartners, för att göra 
det enkelt och tryggt att söka stöd genom våra
stipendium. Under 2016 har vi också kunnat 
erbjuda parterapi/gruppterapi. 
     Tack vare stipendierna har vi kunnat hjälpa 
medlemmar ekonomiskt och skapat möjligheter 
för rehabilitering och vägar vidare. 
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– Både jag och min man var tvungna att med 
kort varsel bli borta från våra arbeten och bli 
inskrivna på sjukhus. Vi hade en prematur bebis 
och en tvååring som fick följa med. Vi skulle 
alltså gå miste om två inkomster och vara 25 mil 
hemifrån i en annan stad. Det var chockartat för 
oss båda och vi visste inte hur framtiden skulle 
bli, säger Madeleine. 
     Hon ansökte om stipendium från Ung Cancer 
för att ha råd med de nödvändigaste utgifterna 
och inte hamna i skulder. Ansökan beviljades 
och gjorde att Madeleine och familjen kunde 
betala räkningar, bensinkostnader till och från 
sjukhuset, mediciner och mat. 
– Det var oerhört svårt att tänka på ekonomin 
i den kris som vi befann oss i. Det ekonomiska 
stödet från Ung Cancer gjorde enorm skillnad 
och jag är mycket tacksam. Även om vi fick ta 
pengar från besparingar så gjorde stipendiet att 
vi klarade av de månader då vi hade som sämst 
ekonomi, säger hon. 
     I dag arbetar Madeleine och hennes man 
50 procent vardera och är föräldralediga 50 
procent. 
– Vi känner oss lyckligt lottade som fick behålla 
vårt andra och sista barn. Jag går på kontroller 
och kommer om fem år bli friskförklarad.

Madeleine Tunlind var gravid i vecka 20 när hon fick 
diagnosen livmoderhalscancer. För att kunna behålla barnet 
fick hon några veckor senare förlösas med kejsarsnitt och i 
samma ingrepp operera bort livmoder, livmoderhals, lymfkörtlar 
och äggledare. Flera månader på sjukhus väntade och ekonomin 
blev rejält lidande.

        Stipendiet gjorde att 
vi kunde betala räkningar, 
bensinkostnader, mediciner 
och mat. 

Vi skulle alltså gå 
miste om två 
inkomster och vara 
25 mil hemifrån i 
en annan stad. Det
var chockartat 
för oss båda och vi 
visste inte hur 
framtiden skulle bli. 

MADELEINE 
TUNLIND
Medlem i 
Ung Cancer

”

/FÖR VÅRA MEDLEMMAR/STIPENDIUM
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Rehabiliteringsläger
Ung Cancers rehabiliteringsläger 2016 
skapades tillsammans med psykologer från  
Psykologpartners. Deltagarna arbetade med 
verktyget Livskompassen både enskilt i grupp. 
Livskompassen, som är framtaget gemensamt 
av Psykologpartners och Ung Cancer, handlar 
om att finna sina egna unika värden i livet och 
att våga ta konkreta steg i den riktningen. 
Förutom arbetet med Livskompassen fanns 
avsatt tid för att umgås och skapa relationer 
med varandra. Bland de frivilliga aktiviteterna 
som var inplanerade fanns bland annat yoga, 
träningspass, mindfulnessmålning, fiske 
och skogspromenader. 
     Lägret genomfördes den 10-13 november 
på Hällnäs i Mölnlycke. 19 medlemmar i Ung 
Cancer deltog och lägret var, liksom all annan 
verksamhet, helt kostnadsfritt att vara med på. 
     För första gången anordnades rehabiliterings- 
lägret för både drabbade- och närstående- 
medlemmar gemensamt. Vi ville erbjuda en 
möjlighet för både drabbade och närstående att 
ta in varandras perspektiv och öka förståelsen 
för varandra.  
     Ung Cancers rehabiliteringsläger 2016 var 
en del av vårt arbete med att skapa rehabilitering
som utgår ifrån unga vuxna cancerberördas 
individuella behov. Tack vare att vi genom 
vårt rehabiliteringsstipendium exempelvis kan 
erbjuda samtalsstöd för medlemmar med 
Psykologpartners, möjliggjorde vi för med- 
lemmar att arbeta vidare med sin rehabilitering 
även efter avslutat läger. 

Ung Cancer vill skapa rehabilitering 
som utgår ifrån unga vuxna cancerberördas 
individuella behov. Genom rehabiliterings-
lägret vill vi ge unga vuxna cancerdrabbade 
och närstående möjligheten att utveckla sin 
psykiska och fysiska hälsa och tillsammans 
bearbeta sina upplevelser.

Lägret var helt 
fantastiskt! Det gav 
mig nya redskap och 
tips på hur jag kan 
utveckla mig själv i 
vardagen och våga ta 
ett steg framåt. Det 
har tagit mig sju år 
att komma dit jag är i 
dag, och lägret gjorde 
det möjligt att slita mig 
loss ifrån mitt gamla 
tankesätt. En stor sten 
lyfte från mina axlar 
och jag är så sjukt stolt 
över mig själv att jag 
vågade söka. Det här är 
det bästa jag har gjort.

JESSICA KARLSSON 
Medlem i Ung Cancer

”
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        Nu tänker jag annorlunda 
och ser istället möjligheter 
och lösningar.
När Fredrik Hedberg såg 
att rehabiliteringslägret var 
för både drabbade och 
närstående bestämde han 
sig för att söka. I över två år 
har hans sambo kämpat 
mot en aggressiv äggstocks- 
cancer som har spridit sig 
i kroppen. Genom lägret 
hoppades han kunna dela 
erfarenheter med andra 
närstående och få bättre 
insikt i hur han skulle 
hantera situationen.

– Lägret fick mig att börja tänka mer positivt. 
Innan såg jag lätt hinder mot att göra saker 
med sambon. Nu tänker jag annorlunda och ser 
istället möjligheter och lösningar, säger Fredrik. 
Som exempel nämner han hur han och sambon 

länge har velat flytta till hus, men att det har 
känts som ett omöjligt steg att ta, med tanke på 
hennes sjukdom. 
– Men nu håller vi på att flytta in, det känns 
fantastiskt. 
     Till en början var Fredrik lite tveksam till hur 
det skulle gå att ha ett läger för både drabbade 
och närstående. Men nu efteråt är han glad över 
att de båda grupperna samlades. 
– Det var nyttigt att ta del av allas tankar och 
perspektiv. Det gav en större förståelse. Alla 
deltagarna blev väldigt sammansvetsade och vi 
har fortfarande kontakt nästan varje dag i en 
gemensam Facebookchat och grupp. 
Enligt Fredrik var det mest värdefulla han fick 
med sig från lägret fokusera på att ”fortsätta 
simma.” 
– I stället för att bara titta tillbaka och sjunka 
ner i skiten fick vi lära oss att se framåt. Det har 
jag verkligen tagit till mig. Vi vet inte hur fram-
tiden kommer bli och vår situation känns ibland 
hopplös, men jag har ändå en mer positiv känsla 
i kroppen nu än jag har haft tidigare. 
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MENTORSKAPS-
PROGRAM

Både medlemmar och företag ansökte om att 
vara med i mentorskapsprogrammet och 
parades ihop av Ung Cancer. Varje företag utsåg 
en mentor och i regelbundna samtal under sju 
månader arbetade medlemmen och mentorn 
tillsammans med de områden som medlemmen 
ville utveckla.  
     Mentorskapsprogrammet genomfördes i 
samarbete med Psykologpartners som
tillsammans med Ung Cancer tog fram en 
serie workshops och material för att ge stöd 
till både medlem och mentor. 
     Som en del av mentorskapsprogrammet 
åkte de medverkande medlemmarna till 
kåkstaden Langa utanför Kapstaden i Sydafrika 
där organisationen Project Playground driver ett 
fritidscenter för barn och unga som riskerar att 

hamna i kriminalitet och utsatthet. I 
möten mellan Ung Cancers medlemmar och 
ungdomarna på Project Playground skapades 
möjligheter till reflektion och en ökad förståelse 
för sig själva och andra unga i svåra situationer. 
Resan till Sydafrika innehöll även andra former 
av rehabilitering. Medlemmarna fick besöka 
platser och delta i aktiviteter som syftade till att 
utmana, utveckla och stärka dem som personer. 
Medlemmarnas resor bekostades av 
mentorföretagen. 
     Mentorskapsprogrammet, mentorerna och 
resan till Sydafrika var för Ung Cancer under 
2016 ett av många sätt att rehabilitera utifrån 
individuella behov och utöver det sjukvården 
erbjuder. 

I maj 2016 avslutades den tredje omgången 
av Ung Cancers mentorskapsprogram. Syftet 
med programmet var att erbjuda medlemmar 
individuell rehabilitering som fokuserar på att 
ta sig vidare i livet, att hitta riktning och mening 
med tillvaron, och att göra det utifrån sina egna 
förutsättningar. 
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Under mentor- 
skapsprogrammet 
reser alla Ung 
Cancers medlemmar 
som deltar till 
Sydafrika.

TACK!
Till deltagande företag i mentorskapsprogrammet omgång 3:
On Interiör, Kavli, DHL Freight, Esatto, Adecco, Luxurious Lashes, Lindeblad & Wendin

ungcancer ”Jag tror att den här resan kan innebär 
ett nyttigt break i mina tidigare vanor och 
tankemönster. Här och nu sår jag det första fröet 
till(baka till) ett starkt självförtroende. Cancer är så 
nedbrytande - och processen går fort. Nu börjar jag 
bygga uppåt igen. Men för att nå upp till den nivån 
jag var på tidigare krävs mååånga byggstenar. Jag har 
redan hunnit samla på mig några här i Kapstaden."
Josefin, medlem i Ung Cancer
#fuckcancer #ungcancer #ucmentor

Mentorskapet har bidragit till att ge mig och Kavli ytterligare insikt i hur viktigt 
det är att ge och ta hjälp av andra i en utsatt situation. Tillsammans kan vi göra 
underverk. Jag fick också chans att genom min adept förstå hur jag själv kan 
må bättre av att dela med mig av mina erfarenheter med andra i liknande 
situationer. Det har hjälpt både mig och mina nära.

JESSICA SEHLIN
HR- och kommunikationsdirektör på Kavli 
och mentor åt Ung Cancers medlem Maja.

/FÖR VÅRA MEDLEMMAR/MENTORSKAPSPROGRAM
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UNG CANCER I VÅRDEN / SEX, NORMER & CANCER /
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         Ung Cancer vill 
skapa bästa möjliga 
förutsättningar för de 
unga vuxna cancer- 
drabbade som är sjuka 
nu, som har varit det 
tidigare och som kommer
att bli det framöver. Ung 
Cancer arbetar därför 
aktivt för att utveckla 
vården och villkoren för 
målgruppen. 

/VÅRDFRÅGOR
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Ung Cancer gör det 
lättare för oss att möta 
unga som är sjuka.
NITA
Leg. Sjuksköterska
Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset

800
Antalet personer i åldern 
16-30 som varje år får ett 
cancerbesked.

”
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Unga vuxna är en på många sätt bortglömd 
grupp inom vården. Det finns i dag ingen 
expertis på just deras förutsättningar, ingen 
personal som är utbildad för att möta just 
deras behov. Därför arbetar Ung Cancer 
aktivt för att påverka hur framtidens vård ser 
ut och hur unga vuxna cancerberördas behov 
kan uppmärksammas på bästa möjliga sätt. 

Vårdpersonal uttrycker ofta i samtal med oss att 
de har svårt att skapa relationer till unga vuxna 
cancerpatienter och att de upplever att de inte 
blir ”insläppta”. Ung Cancer har under 2016 
därför arbetat hårt för att informera om de 
psykosociala aspekterna av att vara ung vuxen 
cancerberörd och hur vården kan möta deras 
behov. Att möta vården, att informera och 
kommunicera om frågor som berör unga vuxna 
cancerberörda, är ett av Ung Cancers viktigaste 
uppdrag. Genom god samverkan och nära 
kontakt med vården ökar Ung Cancers 
möjligheter att påverka och åstadkomma 
förändring som skapar bättre möjligheter för 
unga vuxna som lever med eller nära cancer. 
     Under 2016 har Ung Cancer bland annat 
suttit med i Myndigheten för Vård- och 
Omsorgsanalys patientråd, medverkat vid 
myndighetens workshop inför utvärdering av 
patientlagen och bjudits in för att föreläsa vid 
Läkarsällskapets och Läkareförbundets etikdag.  

I maj stod Ung Cancer som värd för en nordisk 
konferens för organisationer som arbetar med 
frågor som rör unga vuxna cancerberörda. Syftet 
med konferensen var att utbyta erfarenheter och 
inspirera varandra i arbetet med att förbättra 
levnadsvillkoren för unga vuxna cancerberörda
i Norden. 
     I december åkte personal och medlemmar 
från Ung Cancer till Edinburgh för att delta i 
den första globala världskongressen som 
handlar om unga vuxna cancerdrabbade och 
som arrangerades av brittiska Teenage Cancer 
Trust. Under några dagar samlades organisa-
tioner, vårdpersonal, forskare och politiker från 
hela världen. Ung Cancer fick med sig mycket 
värdefull information om hur specialiserad vård 
för unga vuxna cancerdrabbade kan fungera, 
kreativa sätt att arbeta med psykosocialt stöd 
världen över och hur man bedriver påverkans-
arbete mot politiker eller andra i maktposition. 
Insikter som är oerhört viktiga för att kunna ta 
Ung Cancer vidare framåt. 

UNG CANCER 
I VÅRDEN

/VÅRDFRÅGOR/UNG CANCER I VÅRDEN



Sex, normer 
& cancer
Det hela började med att Ung Cancer i början på 
året publicerade en text skriven av vår medlem 
Isak Eliasson. I texten problematiserar han kring 
sin testikelcancer och vilka biverkningar och be-
svär han har fått efteråt, bland annat förmågan 
att ha sex och synen på sig själv och sin kropp. 
Texten fick oerhört stort genomslag och flera 
medier uppmärksammade frågan. 
     Eftersom igenkänningsfaktorn var så stor tog 
vi frågan vidare och anordnade i mars vårt första 
Ung Cancer Forum. Genom Ung Cancer Forum 
vill vi erbjuda våra medlemmar kunskap om 
viktiga ämnen samtidigt som vi vill påverka 
sjukvården och beslutsfattare. Ung Cancer 
Forum är ett tydligt exempel på hur vi, 
tillsammans med våra medlemmar, jobbar på 
att påverka vården och andra delar av samhället 
och skapa förändring. Till våra forum bjuder vi 
in de delar av samhället som behövs för att 
förändra och skapa bättre förutsättningar för 
unga vuxna cancerberörda.
     Vårt första Ung Cancer Forum var därför ett 
panelsamtal om sex, normer och cancer. Vi 
samlade då flera av Sveriges ledande experter på 
ämnet. Unga vuxna med egna erfarenheter av 
hur cancer kan påverka sex- och samliv 

medverkade vid sidan av vård-personal, fors-
kare, sexolog och andra personer med viktig 
kunskap i ämnet.
     Samtalet handlade om normer och om hur 
cancer kan påverka sexualitet, intimitet och 
samliv. Vi pratade om vård, om hur det fungerar 
idag och hur vi vill att det ska fungera i 
framtiden. Panelsamtalet var öppet för alla 
och helt kostnadsfritt. 
     Ung Cancer fortsatte att lyfta frågan även 
under resten av året. Flera universitetssjukhus 
och lärosäten hörde av sig och bad oss 
komma och berätta mer. Många medgav att
kunskapsnivån om dessa frågor är för låg. 
     Det mediala intresset för frågan var stor 
hela året och Ung Cancer har, tillsammans med 
medlemmar, bland annat medverkat i TV4 
Nyhetsmorgon, Malou Efter Tio, Nyheterna, 
Metro, Aftonbladet, SVT, Sveriges Radio och 
Expressen. 
     Ung Cancer har efter detta utvecklat 
ungcancer.se och skapat flera nya sidor på 
sajten som behandlar ämnet. Flera av Ung 
Cancers medlemmar medverkar dessutom nu 
i en forskningsstudie som handlar om just 
cancer, sex och fertilitet. 

Som ung vuxen finns det många normer 
och förväntningar på både sexliv och 
sexualitet. Men med ett cancerbesked 
kan allting förändras, även om det sällan 
pratas om det. Under 2016 drev därför 
Ung Cancer frågan om sex, normer och 
cancer för att sprida information, skapa 
debatt och möjliggöra förändring.  
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UNG CANCER FORUM/ 
ETT PANELSAMTAL 
OM SEX, NORMER & 
CANCER

Det är enormt viktigt att 
Ung Cancer lyfter frågan 
och går i bräschen, det gör 
det mer normaliserat och 
tillåtande kring frågeställningen. 
Perspektivet kan breddas så 
att vi inte bara pratar om 
penetrerande samlag utan 
också om relationer, 
samspel och lust.

PATRIK GÖRANSSON
Psykolog

Alla vårdyrken borde ha 
sexologi som obligatoriskt 
ämne på utbildningarna.

ELSE-MARIE RASMUSSON
Onkologisjuksköterska/forskare 

MEDVERKANDE / EMELIE ÅKERBLOM, 
Närståendemedlem i Ung Cancer
/ MALIN CARLSSON, Drabbadmedlem i 
Ung Cancer/ ISAK ELIASSON, 
Drabbadmedlem i Ung Cancer
/ ELSE-MARIE RASMUSSON, Onkologi-
sjuksköterska & forskare/ LENA 
WETTERGREN, Docent & forskare
/ CLAUDIA LAMPIC, Docent & forskare
/ OLOF STÅHL, Onkolog/ PATRIK 
GÖRANSSON, Psykolog/ HANNA BYSTRÖM, 
Sexolog/ 

MODERATOR/ INTI CHAVEZ PEREZ,
Journalist och sexualupplysare

Ja, precis som vanligt ska jag vara 
tacksam. Jag ska vara så glad och 
stå i evig skuld till vården för att 
jag får leva. Jag ska vara så glad att 
det finns medicin som gör att jag 
kan ha sex och på konstgjord väg 
kunna få barn någon gång i 
framtiden. Och det är klart att det 
är en tröst i det svåra. Men det 
räcker inte. Det som gör mig 
ledsen är att min oro och sorg över 
det som gått förlorat reduceras till 
otacksamhet. Det gör mig arg att 
min ångest och rädsla och de 
svarta känslorna inte får ta plats 
någonstans. Jag känner mig ensam 
och utsatt i det enkla faktumet att 
ingen vill förstå mig och trösta mig.

ISAK ELIASSON
Medlem i Ung Cancer

>> Läs hela Isaks text på ungcancer.se 

”

På plats förutom vår expertpanel 
fanns ett utställartorg med olika 
organisationer och instanser som på 
olika sätt arbetar med frågor som rör 
sex och samliv.

”

”
>> Se delar av panelsamtalet 
på ungcancer.se 

TV4/ METRO/ 
SVT/ SR/
AFTONBLADET/
EXPRESSEN

Ett urval av 
de medier som 
uppmärksammade
Isaks text 

/VÅRDFRÅGOR/SEX, NORMER & CANCER



För mig så har detta fått tiden 
att gå på sjukhuset, precis när 
man behövt det. Det var viktigt 
för mig, speciellt när jag var 
inlagd. Jag tyckte att han var 
där mer än alla jag känner. Alla 
har ju inte tid att vara där, de 
har ju annat. Avdelningen kunde 
vara helt tom, men då fanns 
aktivitetskoordinatorn där 
och vi kunde göra någonting 
tillsammans. Det betydde 
jättemycket måste jag säga.

”
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Den som vårdas på sjukhus kan lätt 
känna sig ensam. När fokus ligger på 
det rent medicinska, att ställa diagnos 
och behandla, är det lätt att livet runt 
omkring glöms bort. Under 2016 har 
Ung Cancer därför finansierat en tjänst 
på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i 
Göteborg, en aktivitetskoordinator som 
har visat sig göra stor skillnad för både 
patienter och personal. 

Som en del i att förverkliga Ung Cancers vi-
sion om att förbättra villkoren för unga vuxna 
cancerberörda kunde organisationen under 2016 
fortsätta att finansiera den unika tjänsten som 
inte finns någon annanstans i Sverige. Syftet 
med aktivitetskoordinatorn är att uppmärksam-
ma unga vuxna cancerpatienters behov, förbätt-
ra den psykosociala hälsan och därmed förkorta 
rehabiliteringsvägen.
     Tjänsten inrättades under hösten 2015 som 
ett samarbete mellan Ung Cancer och Sahlgren-
ska Universitetssjukhuset och har under 2016 
varit ett fast inslag. Under året har 
två utvärderingar gjorts för att undersöka om 

den här typen av psykosocialt stöd är behövligt 
inom sjukvården. Den ena utvärderingen gjordes 
bland cancerdrabbade individer mellan 16 och 
30 år, och den andra med personal på sjukhuset.
     Resultatet hittills visar att aktivitetskoordi-
natorn ger patienten en vilopaus från sjukdo-
men och möjlighet till mer självbestämmande i 
en svår situation. Unga vuxna cancerpatienter 
befinner sig ofta i en utsatt och ensam situation 
på sjukhusen. Aktivitetskoordinatorn har under 
året varit ett viktigt stöd i den situationen. Tjäns-
ten har också inneburit välbehövlig avlastning av 
övrig sjukhuspersonal.

AKTIVITETS-
KOORDINATOR

41.
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         Ung Cancer vill 
slå hål på fördomar om 
cancer och ersätta dem 
med kunskap. Vi tror att 
vi genom att informera 
kan skapa förändring. 
Därför är ett av våra 
viktigaste uppdrag att 
sprida cancerkunskap.

/CANCERKUNSKAP
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Cancer skrämmer många till att dra sig undan. 
Sällan handlar det om bristande medkänsla. 
Det är kunskap om cancer och vad det innebär 
att leva med cancer som saknas. Genom att 
sprida cancerkunskap ser Ung Cancer till att 
allmänheten får den kunskap de behöver för 
att få mod att stanna kvar.

Men Ung Cancers arbete med cancerkunskap 
handlar också om att få de som lever med eller 
nära cancer att inte känna sig ensamma och att 
få vetskap om att Ung Cancer finns och erbjud-
er stöd. Under 2016 har Ung Cancer fortsatt 
med de mycket populära Instagram takeovers, 
som går ut på att medlemmar under några 
dagar lånar vårt Instagramkonto för att berätta 
om sina upplevelser, tankar och känslor – men 
också dela med sig av tips och råd till andra 
som befinner sig i liknande situationer, eller 
som kommer att göra det framöver. När Ung 
Cancer på olika sätt berättar om medlemmars 
erfarenheter och vardagsliv i sociala medier 
är engagemanget hos följarna väldigt stort. I 
kommentarsfälten är det många som skriver 
att det inte har tänkt på detta innan, att de 
har lärt sig något nytt eller som själva delar 
med sig av egna erfarenheter. På så sätt skapar 
arbetet med cancerkunskap många ringar på 
vattnet. 
    Sociala medier har sedan Ung Cancer 
grundades varit de viktigaste kommunika-
tionsplattformerna. Vi använder våra sociala 
medier för att informera om vårt arbete och 
budskap, debattera och skapa opinion, men 
också för att föra dialog och lyssna på våra 
medlemmar och följare. Ung Cancer har 
över 200 000 följare i sociala medier. 

Ung Cancer har under 2016 inte bara arbetat 
aktivt med att berätta medlemshistorier 
genom sociala medier. Organisationen har 
även en nära kontakt med traditionella 
redaktioner där vi försöker få ut så många 
medlemshistorier som möjligt för att även 
sprida cancerkunskap till dem som inte följer 
oss i våra kanaler. I december 2016 var 
Ung Cancer med och gjorde ett nummer av 
gratistidningen Djungeltrumman. I numret, 
som hade ung och cancer som tema, med- 
verkade flera av Ung Cancers medlemmar i 
reportage, krönikor och fotoreportage. Ung 
Cancer skrev också ett avsnitt med svar på 
vanliga frågor och fördomar.
     Ung Cancer sprider också cancerkunskap 
genom att föreläsa. Genom föreläsningar kan 
vi nå ut brett med vårt budskap och dela med 
oss av de viktiga erfarenheter vi får i vår 
dagliga kontakt med unga vuxna cancer- 
berörda. Ung Cancer föreläser för vård- 
personal, politiker, skolor, företag, 
myndigheter och andra organisationer. 
     Efterfrågan på Ung Cancers föreläsningar 
är stor och vi prioriterar de tillfällen som är 
mest relevanta för att vi ska kunna uppnå vårt 
syfte – att förbättra levnadsvillkoren för unga 
vuxna cancerberörda. 

CANCERKUNSKAP
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/CANCERKUNSKAP
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>> Exempel på  
Instagram takeover

>> Se och läs hela 
Elins takeover på Ung 
Cancers Instagram- 
konto @ungcancer



”
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Det är bra att Ung 
Cancer visar att cancerns 
ansikte kan se olika ut 
beroende på vem det sitter 
på. Det finns ju inte bara 
ett sätt att ”ha cancer” på. 



        Det är när 
människor saknar 
kunskap som 
utanförskap och 
rädsla förekommer.
När Linnéa Norrman fick sitt cancerbesked märkte 
hon hur folk stirrade, gick omvägar eller gjorde narr 
av hennes utseende. 
– Cancerkunskap betyder därför otroligt mycket 
för mig. Det är när människor saknar kunskap som 
utanförskap och rädsla förekommer, säger hon. 

Linnéa var 18 år när läkarna upptäckte att hon 
hade en tumör bakom ögat - och både ögat och 
ögonlocket behövde opereras bort. Efteråt var 
det många som tog avstånd ifrån henne. De 
visste inte vad de skulle säga eller göra, förstod 
inte allvaret och fick henne att känna sig som 
ett missfoster. 
– När jag hade lapp för ögat var det några som 
imiterade en pirat, säger Linnéa som började 
dra sig undan allt mer. 
     Enligt Linnéa är det väldigt viktigt att 
cancerkunskapen förbättras eftersom så många 
på olika sätt drabbas av cancer och människor 
generellt behöver bli bättre på att både bemöta 
ämnet och att hantera det när man ställs inför 
sjukdomen. Linnéa värdesätter därför att Ung 
Cancer arbetar med att informera om cancer 
och sprida kunskap. När hon fick sin diagnos var 
det via Ung Cancer hon insåg att det är okej att 
känna alla känslor och att man inte behöver bete 

sig eller vara på ett visst sätt bara för att man är 
sjuk. 
– Det är bra att Ung Cancer visar att cancerns 
ansikte kan se olika ut beroende på vem det 
sitter på. Det finns ju inte bara ett sätt att 
”ha cancer” på. 
     Under 2016 har Linnéa själv varit en av 
dem som genom Ung Cancer i olika medier har 
berättat om sina erfarenheter av cancer, för 
att sprida cancerkunskapen vidare. 
– Det har betytt oerhört mycket för mig att ha 
fått den möjligheten. Jag har hittat vänner med 
liknande historier som jag och har fått väldigt 
mycket kärlek ifrån främlingar, säger hon och 
fortsätter:
– När folk frågar mig om ögat istället för att bara 
stirra öppnar de ofta upp sig själva och berättar 
egna historier. Det blir ett utbyte som är väldigt 
kul och viktigt. 

/CANCERKUNSKAP
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OM UNG CANCER    FÖR MEDLEMMAR    CANCERKUNSKAP    STÖD OSS    KONTAKT    SHOP 

LOGGA IN 

BLI MEDLEM

NYHETER   KALENDER  GENVÄGAR 

DELA

NY HEMSIDA
För många unga vuxna cancerdrabbade och 
närstående är ungcancer.se den första plattformen man 
söker sig till. 2016 lanserade Ung Cancer därför en ny 
hemsida med fokus på att vara mer tillgänglig och 
lättöverskådlig. Nytt utseende, samma själ – och precis 
lika mycket Fuck Cancer. 
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Vi vill skapa en tydlig bild av vilka 
vi är och vad vi erbjuder. Oavsett 
var man befinner sig eller varför man 
söker sig till oss, så ska man få samma 
bild och känsla för vilka Ung Cancer är. 
Det gäller både de som behöver stöd, 
de som söker information och de som 
vill engagera sig och bidra.
CAMILLA TUNEBERG
Generalsekreterare Ung Cancer

”

I arbetet med nya ungcancer.se användes en 
referensgrupp bestående av medlemmar för 
att säkerställa att sidan var inkluderande och 
tillgänglig för alla, oavsett funktionsvariation. 
Hemsidan togs fram i samarbete med Kokokaka 
som utgick ifrån riktlinjer från olika experter 
inom området för att skapa en så tillgänglig och 
samtidigt attraktiv hemsida som möjligt. Syftet 
med nya ungcancer.se var att skapa ett lugn och 
att alla ska kunna ta del av informationen, vilket 
har medfört att textstorlek, bilder, tabfunktion 
och innehåll är anpassade för detta.
     I samband med nya ungcancer.se lanserade 
Ung Cancer också en ny grafisk profil för att 
skapa igenkänning och ytterligare förbättra till-
gänglighetsarbetet. I den grafiska profilen ingår 

nya loggor för Ung Cancer och uttrycket Fuck  
Cancer, och färger som ska kännas könsneutrala 
och behagliga att titta på. 
     På ungcancer.se har vi samlat och byggt på 
innehållet med allt ifrån information om cancer 
och vad man kan tänka på när man nyligen fått 
ett cancerbesked, till egna medlemshistorier  
och information om det stöd organisationen 
erbjuder. Nya ungcancer.se är utformad för 
att fortsätta kunna utvecklas i takt med 
medlemmarnas behov. Under 2016 kunde 
Ung Cancer på hemsidan även lansera Sveriges 
första digitala samtalsforum för unga vuxna 
cancerberörda, UC Snacka, som du kan läsa 
mer om under kapitlet ”För medlemmar”. 

/CANCERKUNSKAP/NY HEMSIDA
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BLÅVITT  HÅLLER 

KOLL PÅ BOLLARNA.

KOLLA
PUNGEN.SE

IFK Göteborg 
tillsammans med

Trots att testikelcancer är den vanligaste 
cancerformen bland unga vuxna talas det 
väldigt lite om sjukdomen. Under hösten 
2016 ville Ung Cancer och IFK Göteborg 
ändra på det. I samband med en allsvensk 
match mot AIK uppmanade vi gemensamt 
alla med pung att hålla koll på sina bollar. 
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För mig betyder 
fotbollen nästan 
allt. Men mina 
egna bollar 
är ännu viktigare.
PATRIK ”PAKA” LAGEMYR
Ur en av tre kampanj- 
filmer för Blåvitt håller 
koll på bollarna.

”

Satsningen var en fortsättning på Ung Cancers 
projekt ”Kolla pungen” som startade 2013. Ung 
Cancer och IFK Göteborg spelade under hösten 
2016 in filmer där profilerna John Alvbåge och 
Patrik Karlsson Lagemyr berättade hur de själva 
håller koll på sina bollar och uppmanade andra 
att göra detsamma.
     Testikelcancer är en cancerform som de allra 
flesta överlever, om den upptäcks i tid. Därför är 
det otroligt viktigt att alla med pung lär sig hur 
man känner igenom den för att tidigt upptäcka 
förändringar. Att göra satsningen med IFK 
Göteborg innebar att vi kunde nå och informera 

flera tusen personer i ett för oss nytt samman-
hang. Vi kunde sprida livsviktig information och 
kunde på kollapungen.se se att minst 10 000 
personer hade gjort en pungbesiktning när 
kampanjen var över. I samband med detta var 
det många medlemmar som själva delade med 
sig av sina erfarenheter av testikelcancer och 
hur de hade upptäckt cancern tack vare Ung 
Cancers informationsarbete. Kolla pungen är
en kampanj som fortsätter att leva vidare även
efter avslutade kampanjer. 

>> Se filmerna med IFK Göteborg 
på ungcancer.se. 

/CANCERKUNSKAP/BLÅVITT HÅLLER KOLL PÅ BOLLARNA
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ENGAGEMANG
UNG CANCER <3 ENGAGEMANG / 
EVENT / GÖTEBORGSVARVET / PÄRLDAGAR /
ROSA ARMBAND
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         Ung Cancer bygger 
på människors engagemang, 
det har det alltid gjort och 
kommer alltid att göra. Inga 
samarbeten, idéer eller 
möjligheter är för små eller 
för stora. Vi är alltid öppna 
för kreativa samarbeten där 
vi tillsammans med privat- 
personer och företag kan 
hitta innovativa idéer för 
hur vi tillsammans kan göra 
skillnad.
 

/ENGAGEMANG
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Under 2016 har engagemanget 
kring Ung Cancer saknat mot-
stycke. Våra företagssamarbeten 
har utvecklats och gått in i en ny 
fas, de privata insamlingarna 
har ökat och viljan att säga 
Fuck Cancer tillsammans med 
oss är stor. 

Detta engagemang är helt avgörande för att vi ska 
kunna fortsätta bedriva vår verksamhet. Vi letar 
därför ständigt efter nya samarbetspartners och 
möjligheter att skapa engagemang för att föra 
organisationen vidare framåt.
     Ett av de företag som under 2016 gjorde en stor 
skillnad för oss var Kavli. Företaget har sedan 2015 
varit en del i vårt mentorskapsprogram, men i år 
skänkte Kavlifonden också strax över 400 000 kr 
till Ung Cancer efter att Kavlis medarbetare röstat 
på en organisation de ville att fonden skulle 

skänka pengar till. Varje medarbetares röst var 
värd 9 000 kronor.
     I oktober arrangerades Spelhjälpen, en 30 
timmars livesändning från gamingvärlden med 
tävlingar och auktioner som genomfördes till 
förmån för Ung Cancer. Sammanlagt samlade 
Spelhjälpen in 120 000 kronor till Ung Cancer.  
     Under året gjordes också många privata insam-
lingar till Ung Cancer via ungcancer.se. En av dem 
startades av Mikael Björk. När hans vän Pelle dog 
till följd av sin cancer bestämde sig Pelle för att 
hedra hans minne genom att göra en insamling 
till förmån för Ung Cancer och skriva alla givares 
namn på en minnestavla istället för en krans. 
     Eftersom de båda varit aktiva inom motorport, 
la Mikael ut informationen om insamlingen på 
Kjula Dragways Facebooksida. Det resulterade i 
att ett helt dragsterlopp anordnades till förmån 
för Ung Cancer och för att hedra Pelles minne. Vid 
årsskiftet hade insamlingen dragit in över 185 000 
kronor och insamlingen pågår även under 2017. 

UNG CANCER        
      ENGAGEMANG

”Vi valde att stödja just Ung Cancer då vi visste att de pengar som samlades in 
skulle göra direkt och konkret skillnad i människors liv. Vi i Spelhjälpen crew har ju 
som så många andra våra egna erfarenheter av cancer och det spelade en stor roll 
i vårt val. En i gänget berättade till exempel om hur hon önskat att hon hade haft 
möjligheten att få den typ av stöttning som Ung Cancer ger till närstående när 
hennes pappa gick bort i just cancer för 15 år sedan.

MICK BJÖRKMAN
spelhjälpen
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EXEMPEL PÅ INSAMLINGAR/ENGAGEMANG UNDER 2016:

Som under Almedalsveckan 
tog fram ett par solglasögon 
som såldes till förmån för 
Ung Cancer. 

CLARION 
HOTEL VISBY

Som auktionerade ut en av 
Mark Cavendishs signerade 
poängtröjor från Tour de 
France 2016 till förmån för 
Ung Cancer. 

ROBERTO 
VACCHI

En person hade en biljett 
över till fotbolls-EM, 
kontaktade Ung Cancer 
och ville bjuda med en av 
våra medlemmar. 

ANONYM 
EM-HJÄLTE

Som 2016 för fjärde året i 
rad stöttade Ung Cancer och 
lät oss vara på plats under 
Bokmässan i Göteborg. 

BOKMÄSSAN

Ida Lindström genomförde 
under sommaren ett väl- 
görenhetsäventyr där 
hon först paddlade kajak 
från hemstaden Skellefteå 
till Haparanda, därefter 
cyklade vidare till Treriks- 
röset, vandrade ner till 
Hemavan och slutligen 
cyklade hem till Skellefteå 
igen. En total sträcka på 170 
mil. Samtidigt samlade hon 
in pengar till Ung Cancer.

1700 KM 
TRIATHLON

När Ung Cancers medlem 
Jenny gick bort startade 
hennes familj en insamling 
för att andra unga vuxna 
cancerberörda skulle 
kunna få samma stöd som 
deras Jenny fick från 
organisationen.

TILL MINNE 
AV JENNY

Företaget Arvid Nilsson 
skapade tillsammans med 
designduon Lundbladbaldal 
ett armband med budskapet 
Screw Cancer stämplat på 
en av Arvid Nilssons muttrar. 
Intäkterna gick bland annat 
till Ung Cancer. 

SCREW 
CANCER

Nätbutiken som blev 
Ung Cancers exklusiva 
försäljningspartner av 
de rosa Fuck Cancer-
armbanden under oktober 
månad och NLY MAN som 
gjorde en kampanj under 
Movember där 10 procent
av försäljningen från vissa 
utvalda plagg gick till Ung 
Cancer.

NELLY

Hade under december 
månad en omröstning där 
100 000 kronor skulle 
fördelas mellan tre olika 
organisationer. Donationen 
gjordes i förhållande till det 
procentuella antal röster 
organisationen fått. Ung 
Cancer mottog 60 procent
av rösterna.

VIMLA

Konsultföretaget skänkte 
80 gratistimmar till Ung 
Cancer för att användas i 
verksamheten.

KONTIGO

Som genom 
klubbar, företag, 
föreningar, ung 
företagsamhet, 
insamlingar eller 
på andra sätt 
stöttat Ung Cancer 
under 2016.

STORT TACK!

ALLA FINA 
ELDSJÄLAR

/ENGAGEMANG/UNG CANCER <3 ENGAGEMANG
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Event
Under 2016 medverkade Ung Cancer vid en 
rad event som Bokmässan, West Pride och 
onkologidagarna. Ung Cancer var också för tredje 
året i rad välgörenhetspartner till Falsterbo Horse 
Show och besökte för femte året SommarRock 
Svedala där hela festivalområdet förvandlades till 
ett Fuck Cancer-område. 
     Efterfrågan på Ung Cancers närvaro vid event 
har varit stor. För att säkerställa att Ung Cancers 
medel och de anställdas tid läggs på verksamhet 
som får störst effekt för Ung Cancers medlemmar 
och målgrupp har vi prioriterat att närvara vid 
evenemang som riktar sig till personer mellan 
16 och 30 och event som ger möjlighet för Ung 
Cancer att sprida information till många personer 
samtidigt.  
     Eventen är för Ung Cancer viktiga inkomst- 
källor och en möjlighet att finansiera övrig 
verksamhet under året. 

Ung Cancer 
medverkade vid 
flera event under 
2016. Genom att 
finnas på plats har 
vi kunnat informera 
om Ung Cancers 
verksamhet och 
visa unga vuxna 
cancerberörda att 
de inte är ensamma. 
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GÖTEBORGSVARVET

Tack vare alla som anmälde sig och sprang för Ung 
Cancer, och tack vare alla som hjälpte till att pärla 
och köpa Fuck Cancer-produkter på vårt område 
under loppet, kunde Ung Cancer samla in 700 000 
kronor i samband med GöteborgsVarvet. Pengar 
som möjliggör stipendier, mötesplatser och olika 
aktiviteter för våra medlemmar. 
     Eftersom vi är väl medvetna om att alla inte har 
möjlighet att springa, på grund av att man genom-
går behandlingar eller av andra anledningar, valde 
vi också att problematisera och lyfta begreppet 
aktivitet och vad det innebär. För att vara aktiv 
kan ju vara så mycket mer än att springa, lunka 
eller gå. Att vara aktiv är att leva. Att använda sin 
kropp och sin kreativitet. Aktivitet kan läka och 
skapa lust. Och är precis lika viktigt för varenda en 
av oss. 
     Under hashtaggen #jagäraktiv uppmanade vi 
medlemmar och följare att lägga upp bilder på 

vad de själva ansåg vara aktivitet. Uppmaningen 
resulterade i flera hundra inlägg i sociala medier 
där personer gav sin egen syn på vad aktivitet
är för dem och därmed bidrog till att bredda 
perspektivet ytterligare. 
     Kampanjen drog igång i sociala medier i 
februari 2016. Med olika inlägg kopplade till 
#jagäraktiv har vi arbetat för att problematisera 
kring den snäva och exkluderande syn på fysisk 
aktivitet som samhället tenderar att ha i dag.
     Under GöteborgsVarvet hade Ung Cancer ett 
stort område på Linnéplatsen i Göteborg under 
namnet Ung Cancer Aktiv. Området var en frizon 
fritt från prestation för att visa på att definitionen 
av aktivitet är bred. Där fanns möjligheten att 
ta del av olika aktiviteter, workshops och andra 
moment som alla syftade till att bredda synen på 
aktivitet, prestation och träning. 

2016 fick Ung Cancer äran att vara 
välgörenhetspartner till världens största 
halvmaraton – GöteborgsVarvet. Närmare 
1000 löpare tog sig runt Göteborgs gator till 
förmån för Ung Cancer. I samband med 
satsningen valde vi även att lyfta frågan om 
vad som egentligen räknas som aktivitet. 

Antal löpare som sprang 
GöteborgsVarvet till förmån 

för Ung Cancer och därmed gav 
oss möjligheten att nå fler 
unga vuxna cancerberörda. 960
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PÄRLDAGAR
Ung Cancer arbetar inte bara med att skapa möjligheter för unga 
vuxna cancerberörda att träffas. Vi skapar också mötesplatser för 
allmänheten att samlas, prata om cancer och samtidigt vara med 
och bidra. Våra pärldagar är ett exempel. 

På pärldagarna pärlas de färgglada Fuck 
Cancer-armbanden som pryder hundratusentals 
handleder runt om i Sverige och utomlands. Alla 
armband pärlas ideellt på Ung Cancers pärldagar 
runt om i landet och säljs sedan i Ung Cancers 
webshop och vid event som Ung Cancer medverkar 
vid. Intäkterna från armbanden är en av Ung 
Cancers främsta inkomstkällor och en stor 
anledning till att vi kan bedriva vår verksamhet. 
     Pärldagarna började som små event på Ung 
Cancers kontor i Göteborg, men har utvecklats till 
stora mötesplatser som engagerar tiotusentals 
personer. Barnfamiljer, kollegor, kompisgäng och 
enskilda individer sitter sida vid sida och umgås, 
fikar och pärlar armband. Alla är välkomna till 
pärldagarna. Det finns ingen åldersgräns och Ung 
Cancer ser alltid till så det finns gratis fika till 
besökarna, ofta med stöd från lokala aktörer. 

     Pärldagarna sköts ideellt av personer som får 
utbildning och ledning av Ung Cancer. Det är tack 
vare ett fantastiskt engagemang från de ansvariga 
och alla volontärer som det är möjligt att genomföra 
pärldagarna. 
     Pärldagarna är också ett exempel på hur 
Ung Cancer arbetar med olika typer av engagemang
och hur alla kan vara med och göra skillnad. Någon 
arbetar ideellt med att arrangera pärldagarna, en 
annan ger av sin tid för att sitta ner och pärla 
armbanden, och en tredje handlar sedan armbandet 
i webshopen. 
     Under 2016 har Ung Cancer haft regelbundna 
pärldagar i Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå. 
För många fungerar pärldagarna som en frizon 
där det är okej att prata om cancer. Många av Ung 
Cancers medlemmar kommer också i kontakt med 
organisationen genom att först besöka en pärldag. 

10 034 Antalet 
besökare på 
pärldagarna 
under året.
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Ung Cancers pärldagar vore inte möjliga utan alla 
ideella hjältar som anordnar dem eller hjälper till 
som volontärer. Stefan Pasula är en av dem. 

– Att vara volontär känns som ett enkelt sätt att 
engagera sig utöver att ”bara” skänka pengar, säger 
han. 
     För Stefan var det ett enkelt beslut att vara 
volontär på Ung Cancers pärldagar. Han hade sedan 
länge gillat Ung Cancer och organisationens sätt att 
arbeta och ville hitta sätt att engagera sig. Hösten 
2016 började han därför som pärldagsvolontär.
– Det har varit en fantastisk tid. Jag har fått 
möjlighet att träffa och lära känna en drös med 
varmhjärtade, fina människor som tillsammans 
vill bidra till något positivt. Det är en väldigt liten 
tidsuppoffring som gör så mycket gott för många 
unga cancerberörda, säger han.
     Enligt Stefan finns det alltid en varm, positiv 
aura som omger pärldagarna och att träffa personer 
som sitter och pärlar tillsammans tycker han är 
inspirerande. 
– Att vi överhuvudtaget lyckas samla så mycket folk 
till att pärla värmer hjärtat.

Vi är med på pärldagarna så ofta vi 
kan. Det som drar oss till pärlningen är 
möjligheten att få göra en insats för de 
som har det lite tufft och behöver lite 
extra kärlek. Vi ser pärlningen som en 
win-winsituation där vi med en liten 
insats kan göra något gott tillsammans.

MAGNUS FAGERBERG 
från brödraskapet Bearded Villains som 
under 2016 regelbundet besökt pärldagar 
runt om i landet.

”
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Oktober är månaden då hela 
världen färgas rosa. Även Ung 
Cancer valde under 2016 att 
måla med den rosa penseln för 
att uppmärksamma alla unga 
vuxna som lever med eller 
nära bröstcancer och andra 
cancerformer. Vi lanserade 
därför ett nytt exklusivt rosa 
Fuck Cancer-armband. 

Rosa 
armband
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Det hade sedan länge funnits en stor efterfrågan 
bland medlemmar, webshopskunder och övriga 
att kunna säga Fuck Cancer även under den rosa 
månaden oktober. 
     När vi lanserade armbandet var trycket därför 
enormt. Vi har aldrig tidigare i Ung Cancers 
historia sålt så många armband på så kort tid. 
Det var givetvis helt fantastiskt. Men för att 
hinna möta efterfrågan var vi tvungna att sätta 
in extra pärldagar under oktober för att ta hjälp 
av allmänheten. Även personal från Ung Cancers 
samarbetspartners DHL, Adecco och Nelly 
hjälpte till att pärla armbanden. 
     De rosa Fuck Cancer-armbanden såldes 26 
september-31 oktober i Ung Cancers webshop 
och hos nelly.com som därmed var exklusiva 
återförsäljare av armbanden. Många kända 
personer valde att bära armbanden, däribland 
svenska damlandslaget i fotboll. 
     Under våren sålde Ung Cancer även blåa 
Fuck Cancer-armband. Även de blev en stor 
succé med flera tusen sålda armband och 
därmed intäkter till Ung Cancers verksamhet. 
 

”Armbandet är 
gjort av pärlor i 
olika rosa nyanser 
och är ett av de 
viktigaste köpen 
som du kan göra
just nu.

ULRIKA 
NORBERG
chefredaktör för 
Femina i sin blogg.
 

31 500
Antalet sålda rosa Fuck Cancer-
armband 26 september-31 oktober. 

”När samarbetet 
med Ung Cancer 
kom på tal var det 
en självklarhet för 
oss på Nelly att vilja
vara delaktiga. 

CAROLINE 
ANDREASSON
marknadschef 
på Nelly.com

2400
Antal pärlhjältar som dök upp på 
våra rosa pärldagar för att hjälpa 
till att pärla Fuck Cancer-armband. 
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06.
FUCK CANCER
VÅRT MOTTO / WEBSHOP
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         Ung Cancers 
webshop är en viktig 
kanal för att sprida 
vårt budskap och få 
in intäkter. 2016 
gjordes shopen om 
och vi lanserade en 
helt ny kollektion. 

63.
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       Det är vi 
som säger 
Fuck Cancer

För oss och många andra är Fuck Cancer något 
att samlas kring, ett uttryck som vi liksom kan ta 
till när det är svårt att hitta ord. Vi använder inte 
uttrycket i syfte att vara våldsamma eller anspela 
på sex utan för att visa att cancern inte har något 
här att göra. Fuck Cancer sammanfattar alla de 
känslor och tankar ett cancerbesked för med sig. 
Det är helt upp till var och en om man vill 
använda uttrycket precis som det är upp till 
var och en att fylla det med mening. För en del 
symboliserar uttrycket kämpaglöd och envishet, 
för andra är det sorg och ilska, för en tredje något 
annat.

Med Fuck Cancer vill vi öppna upp för samtal 
som kan vara svåra. Det är också ett sätt att visa 
stöd för dem som själva har drabbats och många 
av Ung Cancers medlemmar uppger att de 
känner sig stärkta när de ser andra personer 
på olika sätt bära budskapet. När vi säger Fuck 
Cancer så gör vi det för att visa våra medlemmar 
att många står vid deras sida och att de aldrig är 
ensamma.
     Sedan 2012 är Fuck Cancer och Fuck 
Cancer-logotypen varumärkesskyddade. Ung 
Cancer äger rättigheterna till att använda 
uttrycket ”Fuck Cancer” både i tryck och som 
namn på event.

Ända sedan Ung 
Cancer grundades har 
vi haft ett tydligt motto
- Fuck Cancer!
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WEBSHOP

42 294
Antalet beställningar i webshopen under 

2016 vilket resulterade i tiotusentals nya 
bärare av Fuck Cancer-produkter. 
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Antalet nya kunder som 
handlat i Ung Cancers 
webshop under 2016.

De färgglada Fuck Cancer-armbanden är kanske 
den mest kända produkten, men på ungcancer.
se/shop finns även tröjor, träningskläder, tygpå-
sar och pins. I webshopen säljer vi också gåvo-
kort, stödmedlemskap och erbjuder möjligheten 
att ge en minnesgåva. 
     Gemensamt för samtliga produkter är att de 
bär Ung Cancers motto Fuck Cancer. Genom att 
sälja Fuck Cancer-produkter får vi inte bara in 
intäkter till organisationen, det är också många 
av Ung Cancers medlemmar som uppger att de 
känner sig stärkta när de ser andra personer på 
olika sätt bära budskapet. 
     Ung Cancers webshop startades för att skapa 
ytterligare en kontaktyta mot unga vuxna och 

som ett led i att sprida kunskap om gruppen 
och om Ung Cancer. I dag gör webshopen detta 
och så mycket mer. Vi sprider ett budskap långt 
utanför Sveriges gränser. Vi får ofta höra hur vårt 
motto leder till samtal, diskussion och ger stöd 
för dem som är drabbade. 
     2016 gjorde Ung Cancer om webshopen. 
En helt ny kollektion med kläder och tränings-
kläder släpptes utifrån vår nya grafiska profil. 
Produkterna är fairtrade och gjorda på ekologisk 
bomull. Ung Cancer startade även ett Instagram-
konto för webshopen @fuckcancershop för att 
kommunicera med kunder både i Sverige och 
utomlands. 

Ung Cancer sprider 
budskapet Fuck Cancer genom 
alla de personer som väljer att 
bära Fuck Cancer-produkter. 
Genom webshopen kan vi också 
informera om Ung Cancer och 
om det stöd vi erbjuder. 

UNGCANCER.SE/SHOP

/FUCK CANCER/WEBSHOP

23 627
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         Ung Cancer 
är en religiöst och 
politiskt obunden 
ideell organisation. 
Organisationen har 
funnits sedan 2010 
och har sitt säte i 
Göteborg.

/ORGANISATION
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CAMILLA TUNEBERG
Generalsekreterare
 

TOVE LINDAHL GREVE
Verksamhetschef
 

ANTE NORDQVIST
Medlemskoordinator
 

ERIK FRANSSON
Medlemskoordinator
 

JENNIE ELHEIM
Ansvarig projekt och 
företagssamarbeten
(föräldraledig)

CAMILLA HALL
Projektledare
 

JOHAN ROSÉN
Projektledare
 

LINA EDHOLM
Projektkoordinator
 

LINDA BRINKHOFF
Projektledare
(tjänstledig)

FREDRIK SANDEVÄRN
Marknadsansvarig
 

INGRID LORD
Redaktör och
presskontakt

MARCO ARVIDSSON
Kommunikatör
 

MADELENE URGE
Administratör
 

MARKUS CARLSSON
Aktivitetskoordinator 
på Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset 
(anställd av Sahlgrenska)

 

Den 31 december 2016 hade Ung Cancer 
13 anställda på kontoret i Göteborg.
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Personal 
& styrelse

FRÅN VÄNSTER: RICKARD VILLARD, Ledamot /EMMA KNAGGÅRD WENDT, Ordförande 
/HANNA EIDEM, Ledamot /IDA BOHMAN STEENBERG, Ledamot /LISA KARIN BERGSTRÖM, Ledamot 
/MADELEINE SUNDELL, Ledamot /PETER HESSLIN, Ledamot

Ung Cancers styrelse ska 
bestå av personer som har 
kompetens som är relevant 
för organisationen och har 
ett stort engagemang för 
dess frågor. 

Styrelsens storlek och antal ledamöter 
väljs av medlemmarna vid organisationens 
årsmöte som hålls i mars varje år. Den 31 
december 2016 bestod Ung Cancers styrelse 
av sju personer.

/ORGANISATION/PERSONAL & STYRELSE

”Vi ser tillbaka på ännu ett år med 
stigande engagemang för organisationen. 
Det är våra medlemmar, våra ideella 
hjältar, kansli, styrelsen och våra 
samarbetspartners som gör det möjligt. 
En gemensam kraft som tillsammans 
skapar förändring och öppnar upp de 
viktiga dialogforum som behövs. Ung 
Cancer skapar en tillhörighet i samhället 
och framförallt i vården för unga vuxna 
cancerberörda, någonting som saknas 
men som så väl behövs. Under 2016 har vi 
välkomnat ett flertal nya medarbetare på 
kansliet, däribland organisationens nya 
Generalsekreterare vilket var en viktig del
i den nya organisationen. Ända sedan Ung 
Cancer grundades har vi haft ett tydligt 
motto: Fuck Cancer!  Ett motto och en
del i den långsiktiga vision vi kommer 
fortsätta kämpa för.

EMMA KNAGGÅRD WENDT
Styrelseordförande, Ung Cancer
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Ekonomi

Verksamhetens intäkter          
Nettoomsättning       13 575 547   18 328 540  
Statliga bidrag        2 190 996   -1 183 120  
Donationer        2 371 297   1 512 415  
Summa verksamhetens intäkter      18 137 840   18 657 835  
           
Verksamhetens kostnader          
Handelsvaror        -2 351 063   -4 625 368  
Övriga externa kostnader      -9 257 187   -9 229 762  
Personalkostnader     2 -5 443 372   -5 380 023  
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar   -33 557    -21 711  
Summa verksamhetens kostnader      -17 085 179   -19 256 864  
           
Verksamhetsresultat       1 052 661   -599 029  
           
Resultat från finansiella poster          
Ränteintäkter        262    -7 120  
Räntekostnader        -4 443    -7 015  
Summa resultat från finansiella poster     -4 181    -14 135  
           
Resultat efter finansiella poster     1 048 480   -613 164  
           
Resultat före skatt       1 048 480   -613 164  
           
Årets resultat        1 048 480   -613 164  

Fördelning av årets resultat    
Årets resultat enligt resultaträkningen (se ovan)   1 048 480  -613 164
Utnyttjande av ändamålsbestämda medel från tidigare år     18 328 000
Återförande av ej utnyttjade medel       6 208 809

Kvarstående belopp för året/balanserat kapital  1 048 482  17 714 836

            Not 2016-01-01   2015-01-01
        2016-12-31  2015-12-31 
 

RESULTATRÄKNING
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TILLGÅNGAR        
         
Anläggningstillgångar        
         
Materiella anläggningstillgångar        
Inventarier           3 116 101    107 590
         
Omsättningstillgångar        
         
Varulager m m        
Handelsvaror        2 772 328   3 540 515
          
Kortfristiga fordringar        
Kundfordringar        366 268   559 238
Övriga kortfristiga fordringar      55 998    48 534
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter    90 000    82 089
          512 266   689 861
         
Kassa och bank        13 839 333   19 789 428
Summa omsättningstillgångar     17 123 927   24 019 804
         
SUMMA TILLGÅNGAR      17 240 028   24 127 394

            Not 2016-12-31  2015-12-31 
 
BALANSRÄKNING

EGET KAPITAL OCH SKULDER          
           
Eget kapital            4        
Balanserat resultat       20 385 100   28 088 382  
Lämnade Stipendium       -5 586 028   -7 057 148  
Årets resultat        1 048 480   -613 164  
Summa eget kapital       15 847 552   20 418 070  
           
Avsättningar          
Avsättning för statliga bidrag      0    2 190 996  
           
Kortfristiga skulder          
Leverantörsskulder       429 011    596 204  
Övriga kortfristiga skulder      205 213    157 875  
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter    758 252    764 249  
Summa kortfristiga skulder      1 392 476   1 518 328  
           
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER    17 240 028   24 127 394  
           
Ställda säkerheter       Inga   Inga  
Ansvarsförbindelser       Inga   Inga  
         
 

            Not 2016-12-31  2015-12-31 
 
BALANSRÄKNING
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NOT 1 REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER
 
Allmänna upplysningar
Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd.
 
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.
 
Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges.
 
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.
 
Intäktsredovisning
Inkomsten redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Intäkter i 
form av gåvor intäktsförs i den period gåvan överlämnars på ett sakrättsligt bindande sätt. Gåvor i form 
avkontanter, i första hand från privatpersoner, redovisas enligt kontantprincipen. Även gåvor från företag 
och organisationer redovisas normalt i den period inbetalningen sker. I de fall det på balansdagen fanns
avtalade, men ej erhållna gåvor intäktsförs dessa efter individuell prövning.
 
Gåvor i form av pro bono-tjänster intäktsförs ej. 
 
Försäljning av varor intäktsredovisas som huvudregel när nogon form av kontant betalning erhållits.  
 
Medlemsavgifter 
Medlemsavgifter omfattar inbetalningar för medlemsskap i den ideella föreningen. Medlemsavgifter 
intäktsförs vid inbetalning från medlem. 
 
Anläggningstillgångar
Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med 
ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar. 
 
Lämnade Stipendium
I posten ändamålsbestämda medel i eget kapital redovisas ännu ej förbrukade gåvor och andra 
ändamålsbestämda medel, se även not för eget kapital. 
 
Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde. 
Följande avskrivningstider tillämpas:

Tilläggsupplysningar
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Medelantalet anställda      
Kvinnor       7   7  
Män        5   3  
         12   10  
       
Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader      
inklusive pensionskostnader      
Löner och andra ersättningar     3 282 747  3 706 132   
Sociala kostnader och pensionskostnader   1 211 415  1 097 101   
(varav pensionskostnader)     (236 601)  (168 103)  
Totala löner, andra ersättningar, sociala kostnader 
och pensionskostnader     4 494 162  4 803 233   
       
I medelantalet anställda ingår inte anställda som uppburit 
ersättning som understiger ett halvt  prisbasbelopp
(se BFNAR 2002:9 punkt 6).
 

             2016   2015
 
NOT 2, ANSTÄLLDA OCH 
PERSONALKOSTNADER

Ingående anskaffningsvärden     139 261   102 413  
Inköp        42 069   36 848  
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  181 330  139 261  
       
Netto anskaffningsvärde     181 330  139 261  
       
Ingående avskrivningar      -31 671   -9 960  
Årets avskrivningar      -33 557   -21 711  
Utgående ackumulerade avskrivningar   -65 228  -31 671  
       
Utgående redovisat värde     116 102  107 590  

             2016-12-31  2015-12-31 
 
NOT 3, INVENTARIER, VERKTYG 
OCH INSTALLATIONER
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Ingående balans     -7 057 148 20 418 070 13 360 922
Stipendier föregående år    7 057 148    7 057 148
Utnyttjade      -5 586 028    -5 586 028
Medlemsfinansiering        -32 970  -32 970 
Årets resultat            1 048 480
Utgående balans     -5 586 028 20 385 100 15 847 552
       

Redovisning av de olika fonderna inom eget kapital är till för att på ett tydligt sätt redovisa de under året 
insamlade medel som ändamålsbestämts av givaren eller föreningens styrelse för ett visst framtida ändamål. 
Balanserat kapital utgörs därmed endast av medel som inte är öronmärkta för ett visst ändamål och som 
därmed fritt kan disponeras av styrelsen. Om styrelsen vid ett senare tillfälle skulle vilja ändamålsbestämma 
detta balanserade kapital görs omföring i noten över eget kapital.
  

       Stipendier Balanserat Totalt eget
         kapital kapital

 

NOT 4, EGET KAPITAL
IDEELL FÖRENING
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        Att träffa andra 
cancerdrabbade har fått mig 
att känna mig mindre ensam.
Innan jag hittade Ung Cancer kände jag mig en-
sam i min situation. Mitt självförtroende var i
botten och jag fastnade ofta i tankar på allt jag 
inte kunde göra, allt som gått förlorat, allt
cancern hade tagit ifrån mig.
     När jag blev medlem i Ung Cancer och gick på 
min första medlemsträff träffade jag för första
gången flera andra unga vuxna cancerdrabbade. 
De ville höra min historia och jag ville lyssna
på deras. Jag kom in i ett nytt sammanhang och 
med tiden fick jag upp ögonen för saker som jag 
tidigare inte hade sett, så som att vara tacksam 
för det jag faktiskt kan göra: Se, gå, springa och 
mycket annat som man tar för givet.
     

Att få träffa andra cancerdrabbade och närstå-
ende har fått mig att känna mig mindre ensam. 
Det är som någon sa ”roligt att vi träffas, men en 
sorglig anledning till att vi gör det.”
     För mitt i allt det mörka som cancer för med 
sig skapar Ung Cancer en gemenskap. Något att
se fram emot. För mig betyder möjligheten att 
komma i kontakt med andra unga vuxna cancer-
berörda allt. Gemenskapen och det stödet som 
Ung Cancer skapar med medlemsträffar, reha-
biliteringsläger, olika aktiviteter och den största 
av dem alla – Ung Cancer Festival – är ett ljus i 
mörkret. 2016 började jag själv engagera mig i 
Ung Cancers medlemsträffar och tog över som 
ansvarig för träffarna i Linköping. För mig har 
det varit ett stort, men självklart steg. Det är en
möjlighet för mig att ge tillbaka. Att sträcka ut 
en hand till andra unga vuxna cancerdrabbade
som, liksom jag, har känt sig ensamma och 
ledsna. Jag vill vara med och fortsätta skapa
tillfällen för unga vuxna cancerberörda att få 
träffas, umgås och dela med sig av sina tankar
och känslor.
     Precis som Ung Cancer har gjort hela året. 
Och precis som jag vet att vi kommer fortsätta
göra även nästa år.

Så stort tack till alla er 
som på olika sätt stöttar 
Ung Cancer och gör det 
möjligt för mig och alla 
andra medlemmar att få 
stöd. Jag hoppas att ni 
alla inser hur viktiga ni är.

LEO SÖDERLUND
Medlem i Ung Cancer
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Tusen tack till alla er som på olika sätt har varit 
en del av vårt 2016. Alla ni som har hjälpt oss att 
skapa drömmar och uppfylla dem. Alla ni som på 
olika sätt stöttar Ung Cancer, sprider information 
om att vi finns och hjälper oss att nå fler unga 
vuxna cancerberörda för att erbjuda vårt stöd. 

Tack!

2016 har vi tagit många viktiga 
steg. Nästa år ska vi ta ännu fler. 
Tack för att du är med oss. 

/AVSLUTNING
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POST- OCH BESÖKSADRESS
Norra Allégatan 7 / 413 01 Göteborg
TELEFON
031-75 77 111
E-POST
info@ungcancer.se
HEMSIDA
ungcancer.se
WEBSHOP
ungcancer.se/shop
SOCIALA MEDIER
ungcancer
BANKGIRO
705-8878
ORG NUMMER
802456-7763


