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Vi finns. 
Vi finns här, mitt i vardagen och närmare än många tror. 
Vi är de unga, som var på väg ut i livet. 
Vi är vännerna, syskonen och föräldrarna. 
Vi är de som älskar. 
Vi är den oroliga själen som söker mening. 
Vi är axeln att luta sig emot. 
Vi finns när marken skakar och allt förändras. 
Vi faller tillsammans och vi lyfter tillsammans. 
Vi skingrar mörkret, tänder ljuset och väcker glädjen. 
Vi hittar hoppet, ställer in kompassen och håller varandra i handen.
Vi finns där, varje steg på vägen. 
Vi är de som lever med cancer. Och vi har något som ger 
kraften att fortsätta dag efter dag: vi har varandra.

                                     Det är därför vi finns. 
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Det kommer så 
mycket hemskt med 
cancer, därför blir 
det så fint när allt det 
hemska ändå leder 
till någonting gott.

”

När jag tänker tillbaka på året som 
gått slås jag av hur många minnen, 
möten, människor och händelser som 
jag fått genom Ung Cancer. Jag tänker 
på hur medlemmarna fortsätter att 
göra skillnad för varandra dag efter 
dag. Det kommer så mycket hemskt 
med cancer, därför blir det så fint när 
allt det hemska ändå leder till någon-
ting gott. 

I år har människor slutit upp med 
engagemang och resurser och givit nytt 
hopp till unga cancerdrabbade och deras 
nära. Förtvivlan har vänts till framtidstro – 
för att någon eller några tar ett initiativ. 
     Det finns massor av exempel på det. I år 
tog vi officiellt över april som månaden vi 
lyfter unga vuxna cancerberörda och deras 
livsvillkor. Insamlingen ”Tillsammans gör 
vi skillnad – Uppsala” startades av Uppsalas 
medlemsträffsansvariga och vi fick in 
otroliga 25 830 kr och det var bara en av 
alla insamlingar till förmån för Ung 

Cancer i år. I september var det så många 
Uppsalabor som ville pärla rosa armband 
att material och platser tog slut. 
     I slutet av året ägnade jag och flera andra 
av Ung Cancers medlemmar vår tid till att 
planera bröllop. För det finns inget annat att 
göra när två människor finner varandra och 
cancern hotar att skilja dem åt igen alldeles 
för snart. Då gör vi det vi kan för att göra 
den tid de har kvar till den bästa de har. 
     Det finns kanske enklare organisationer 
än Ung Cancer att engagera sig i och få vän-
ner genom. Men för mig finns ingen bättre. 
Cancern tar så mycket ifrån oss men de 
människor jag mött genom den ger mig så 
mycket tillbaka. Kraften som frigörs när vi 
är och gör tillsammans ger mig hopp. Tack 
Ung Cancer.

JENNY EKERLJUNG
Närståendemedlem och 
träffansvarig i Uppsala

MEDLEMSKRÖNIKA
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Ung Cancer finns till för sina 
medlemmar genom att ge psyko- 
socialt stöd och fylla det gap som ofta 
uppstår mellan livet på sjuk- 
huset 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 de som på grund av cancern har svårt 
att få ekonomin att gå ihop. Vi stöttar våra 
medlemmar i sin rehabilitering och skapar 
vägar vidare. Vi informerar om unga vuxna 
cancerberörda för att bekämpa fördomar, 
minska rädsla och inspirera till förändring. 
Vi debatterar frågor som berör vår målgrupp 

för att nå förändring i vården och i samhället.
     Våra medlemmar är unga vuxna i åldrarna 
16 till 30 år som själva drabbats eller lever 
nära någon som drabbats av cancer. Medlem-
skapet är avgiftsfritt och man kan fortsätta vara 
medlem hos oss till den dagen man fyller 35 år. 
     Ung Cancer är en ideell, fristående 
organisation som är politiskt och religiöst 
obunden. 
     Sedan 2017 är vi godkända för 90-konto 
samt medlemmar i organisationen FRII, 
Frivilligorganisationernas insamlingsråd. 
Båda garanterar att pengar som skänks till 
Ung Cancer används på ett rättvist och 
kontrollerat sätt.

01.
VAD GÖR
UNG CANCER?
VAD GÖR UNG CANCER/UNG CANCER I SIFFROR/

Mötesplatser, ekonomiskt 
stöd, rehabilitering, 
information och debatt

04.



3800 Antalet 
medlemmar i
Ung Cancer
vid årsskiftet 
2017/2018.

Den procentuella 
fördelningen mellan 
närståendemedlemmar 
och drabbadmedlemmar. 17 Antalet städer 

som Ung Cancer 
haft medlems- 

träffar i 
under 2017.

/VAD GÖR UNG CANCER?/2017 I SIFFROR

Antalet slutna Facebookgrupper 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 närstående-medlemmar. 
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Antalet Fuck Cancer-
armband som pärlades under 

pärldagarna 2017.

99 713

TJUGOTRE 58%         42%

Delar av Ung Cancers 
verksamhet under 2017 
i siffror.



Innan oss var inte unga vuxna  
cancerberörda definierad som en 
grupp och vikten av att inse att 
man inte är ensam har därför alltid 
genomsyrat oss. 

Vi botar ensamheten varje dag genom den 
gemenskap som våra mötesplatser skapar. 
Det kan ske på allt från större evenemang 
som vår årliga Ung Cancer Festival till våra 
medlemsträffar som sker löpande under året. 
Men också dagligen i våra sociala medier och 
samtalsforum.
     När vi möts finner vi gemensamma 
nämnare, likheter och känslor att dela. Därför 
är våra mötesplatser så viktiga. Tack vare dem 
är våra medlemmar mindre ensamma när livet 
är oerhört tufft.

02.
MÖTESPLATSER
MÖTESPLATSER/FESTIVALEN/MEDLEMSTRÄFFAR/
MEDLEMSTRÄFFSANSVARIGA/

Ung Cancer föddes ur 
ensamhet och längtan 
efter gemenskap. 

96%

Den procentuella delen 
medlemmarna som svarade 

”stämmer väl” eller 
”stämmer ganska väl” på 
frågan om Ung Cancer är 

bra på att skapa 
gemenskap bland unga 
vuxna cancerberörda.
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Festivalen 
återvände
Helgen den 3–5 november 
anordnades den andra upplagan 
av Ung Cancer Festival. Den 
nationella mötesplatsen är vårt 
största medlemsevenemang och 
precis som året innan arrangerades 
festivalen på Clarion Hotel 
Malmö Live.

Över 200 medlemmar deltog under en full-
späckad helg där skratt och tårar avlöste 
varandra. Precis som tidigare år var det helt 
kostnadsfritt för medlemmarna att delta och 
även denna gång erbjöds en uppsjö av olika 
aktiviteter, totalt 18 stycken, för deltagarna att 
fritt välja mellan. Med det upplägget kan alla 

anpassa helgen efter sin egen energi och 
dagsform. På dagarna kunde de lära sig mer 
om sorgbearbetning, ekonomi, delta i yoga- 
klasser, spela musik, dansa eller träna på gym. 
På kvällarna var det middag och fest med fram-
trädande av olika artister. Även medlemmarna 
själva bjöd på underhållning när det anordna-
des en open stage. Dans och fest fortsatte sedan 
in på nattimmarna med DJ, silent disco och 
häng.
     Vi hade också bjudit in flera myndigheter, 
företag och organisationer som utställare på 
vårt aktivitetstorg. Där fick medlemmarna 
möjlighet att möta dessa aktörer som alla är 
relevanta för målgruppen och på så vis sätts 
unga vuxna cancerberörda i centrum.      
     Årets festival hade inte varit möjlig utan 
hjälpen från en rad eldsjälar, volontärer och 
välvilliga företag och sponsorer. Till er vill vi 
rikta ett stort tack. Ert engagemang betyder 
otroligt mycket och möjliggör den här 
magiska helgen!

07.

85%
Så många medlemmar 

tycker det viktigaste 
med Ung Cancers mötes- 

platser är att få 
träffa andra unga 

vuxna cancerberörda.

/MÖTESPLATSER/FESTIVALEN



ungcancer Ibland undrar jag över livet, hur det kan 
gå från så starka känslor av hopp och glädje till 
fullkomligt kaos. I helgen upplevde jag magi på Ung 
Cancer Festival och i måndags berättade läkaren 
att mina leverprover stigit. För snart tre år sedan 
drabbades jag av bröstcancer och sen dess har oron 
för återfall ständigt varit närvarande. Men det gick 
bra denna gång, röntgen är gjord och allt såg bra ut. 
Festivalen finns kvar i mig, hopp om livet. Vi är 
många som kämpar med fysiska och psykiska besvär 
efter att cancern drabbat oss. Jag är otroligt glad 
över alla jag träffade i helgen, alla historier jag 
berättat och lyssnat på. Tack Ung Cancer för att ni 
får mig att känna mig lite mindre ensam. Tack för 
att ni finns. – Emelie, drabbadmedlem i Ung Cancer
---
Syntolkning: en bild på Emelie när hon dansar på 
festivalen.

”Man kan 
skippa vissa 
saker, man 
behöver inte 
förklara. De 
vet redan hur 
det känns.

AMIRA
Medlem i Ung Cancer

>> Se filmen 
om Ung Cancers 
betydelse för 
våra medlemmar 
på youtube.com/
ungcancer
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>> Se filmen 
om Ung Cancers 
betydelse för 
våra medlemmar 
på youtube.com/
ungcancer

Under året har det arrangerats 
296 träffar i 17 olika städer runt om 
i landet samt en större nationell träff 
– vår sommaktivitet. 

Nya städer och träffrekord
Alla medlemmar är välkomna på Ung 
Cancers medlemsträffar och för många är 
det första gången som de kommer i kon-
takt med andra unga vuxna cancerberörda. 
Ung Cancer står alltid för kostnaderna och 
kan även betala resan till träffen om med-
lemmen bor en bit bort. De som ansvarar 
för Ung Cancers medlemsträffar är själva 
medlemmar och utför arbetet ideellt.  
     Under 2017 hade vi för första gången 
närståendeträffar i Borlänge och drabbad-
träffar i Nyköping. I början av december 
slog vi också ett rekord, då anordnades en 
medlemsträff med ett julbord i Stockholm 
med 52 drabbad- och närståendemedlem-
mar vilket gör den till den största medlems-
träffen någonsin i Ung Cancers historia. 

Sommaraktivitet i Nynäshamn
Varje år anordnar vi en sommaraktivitet 
för en större grupp av våra medlemmar. I 
år begav sig Ung Cancer till Nynäsgården i 
Nynäshamn mellan den 1–2 juli för en helg 
fylld med aktiviteter. Bland annat kunde 
man bada, paddla kajak, gå en kurs i origa-
mi eller delta i kvällens quiz. Både drabba-
de och närstående var inbjudna och totalt 
deltog 80 medlemmar, vilket var något fler 
än föregående år. 
     Våra sommaraktiviteter är viktiga efter-
som behovet av att träffa andra som är eller 
har varit i liknande situation inte försvinner 
bara för att solen skiner. Tvärtom kan beho-
vet öka under sommaren då vårdpersonal, 
kuratorer, psykologer och andra som annars 
kan lindra det tunga är lediga. Sorg och 
saknad upphör inte av ljumma vindar, kalla 
bad och ljusa nätter. Ung Cancers somma-
raktivitet erbjuder då en möjlighet att finna 
det stödet i andra medlemmar. 

MEDLEMSTRÄFFAR
Ung Cancer anordnade under 2017 
varje månad medlemsträffar runt om 
i hela landet. Syftet med träffarna är 
att unga vuxna som lever med eller 
nära cancer i sin hemstad ska kunna 
komma i kontakt med andra i en 
liknande situation som de själva. 

09.
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ANSVARIGA FÖR 
DRABBADTRÄFFAR 
UNDER 2017:

BORÅS
FRIDA MOLLDÉN

GÖTEBORG
HENRIK CARLSSON
MALIN CARLSSON

HALMSTAD
CHRISTIAN LANDEGREN

KARLSTAD
JENNI JANSSON
HELENA HEDENBERG

LINKÖPING
LEO SÖDERLUND
MALIN PETTERSSON

LULEÅ
SARA G NILSSON

MALMÖ/LUND
MARTIN ERIKSSON

NYKÖPING
SANDRA NEVALA

THERESE LEJON
 

STOCKHOLM
JULIA LUNDH
DENNIS BORGSTRÖM 
SIRI KAUTSKY

UMEÅ
LINDA TERNEBORG
DANIEL RENVALL

UPPSALA
ELLINOR SWING
HENRIK WIMAN
PERNILLA WALLENBORG

VÄSTERÅS
ANGELICA MEDIN
EMMA SKOGLUND

VISBY
VITIM GASHI
JENNIFER BJÖRK

ÖREBRO
LINDA BJÖRK

ÖSTERSUND/SUNDSVALL
MALIN ELDH

ANSVARIGA FÖR 
NÄRSTÅENDE-
TRÄFFAR 
UNDER 2017:

BORLÄNGE
LINDA HOMMAN

GÖTEBORG
STAVROULA PAPADOULI
MAJDA MEHMEDOVIC
SOFIA RITTER

MALMÖ/LUND
CAROLINE GÄLLSTAD
MIA OTTOSSON 
MALIN LJUNGBERG

NORRKÖPING
SARA TÖRNBOM

HEIDI TÖRRÖ
 

STOCKHOLM
MALIN LINDGREN
CHRISTOFFER BJÖRKLUND
JASMIN BERGMAN 
JOHANNA THELIN
MARINA MILOJKOVIC

UMEÅ
JOLINN UHLIN
ISABELL UHLIN
JOSEPHINE HARBS
ANGELICA DANIELSSON

UPPSALA
JENNY EKERLJUNG
YLVA BJÄRKELÖV

VÄSTERÅS
ANGELICA 
BERNHARDSSON 
VERONICA MEDIN

ÖREBRO
MARIA RAHM 

ANSVARIGA FÖR
MEDLEMSTRÄFFAR 2017

VISSTE DU ATT?>>
Det finns två typer av grupper för 
träffarna, en för de som själva är 
drabbade och en för de som är närstående. 
På vissa orter finns båda grupperna och ibland 
träffas de gemensamt. Oftast innebär träffarna 
en fika, brunch eller någon enklare aktivitet 
men det kan också vara spelkvällar, utflykter, 
idrottsevenemang eller biobesök.

9 av 10 av Ung Cancers 
medlemmar gav medlemsträffarna 

ett positivt betyg i 
medlemsundersökningen 2017.
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17
Antalet städer som 

Ung Cancer haft 
medlemsträffar i 

under 2017.

TVÅ
HUNDRA
NITTIO
SEX

Antalet 
medlemsträffar 
som anordnades 

under 2017. 4,6/5
Det sammanlagda betyget 
medlemsträffarna får av 
Ung Cancers medlemmar. 

11.
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03.
INFORMATION
& DEBATT
DEBATT & INFORMATION/CANCERBAKSMÄLLAN/
MEDLEMSFÖRELÄSARE/KOLLA BOLLARNA/

Prisad testikel-
kampanj och 
en baksmälla
Under 2017 har vi på olika 
sätt fortsatt sprida kunskap 
om våra medlemmars 
verklighet. 

Under våren lanserades vi kampanjen 
Kolla Bollarna, för att få fler att undersöka 
sina testiklar för att tidigt upptäcka 
testikelcancer. Den väckte stor uppmärk-
samhet i hela landet, bland annat genom 
att popartisten Felix Sandman flashade sin 
”pung” på Instagram. En ”pung” som senare 
visade sig inte vara hans riktiga. I november  
prisades kampanjen som årets influencer-
kampanj på Spinn-galan, Sveriges största 
tävling för PR. 

En av våra största men också viktigaste 
utmaningar är att på olika sätt höja kunskapen 
hur det är att som ung vuxen leva med eller 
nära cancer. Att informera om hur sjukdomen 
påverkar hela de drabbade och närståendes liv 
är väsentligt för vår verksamhet. Men också att 
debattera de levnadsvillkor och rättigheter som 
påverkar unga vuxna cancerberörda. Detta är 
ett arbete som pågår varje dag, året runt. 

12.
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Under sommaren var vi på plats i Alme- 
dalen för att kräva en vård på våra villkor. 
Med vård på våra villkor menar vi en vård 
som är jämlik och behandlar patienter som 
personer med unika behov, förutsättning-
ar och värderingar. Där arrangerade vi ett 
gripande seminarium där medlemmarna 
Ellinor och Emma delade med sig av sina 
erfarenheter tillsammans med en panel med 
tunga namn inom vården. 

Under rosa månanden i oktober  
publicerade vi en debattartikel på Afton-
bladets hemsida där vi lanserade begreppet 
cancerbaksmällan. Begreppet ringar in det 
psykiska och fysiska efterspelet som följer 
efter avslutad behandling och hade myntats 
av två av våra egna medlemmar. Uttrycket 
fick genom medlemmarna sedan egna ben 
och via sociala medier och traditionella 
medier kunde vi dela medlemmarnas 
berättelser om den tuffa vägen tillbaka till 
ett vanligt liv. 

Utöver de enskilda insatserna höll vi 
under 2017 också föreläsningar, vi träffade 
politiker, vi spred cancerkunskap, skrev 
debattartiklar och informerade om unga 
vuxna cancerberörda vid varje tillfälle 
som gavs. Allt detta för att förbättra våra 
medlemmars levnadsvillkor och visa att de 
finns. 

Så storandel av drabbadmedlemmarna 
tycker att debattera och att vara en 
röst för unga vuxna cancerberörda är 

Ung Cancers viktigaste arbete.

93%

/INFORMATION & DEBATT/

BrushBrush

idag 15:37

B

Levererat

Behövs inte, har redan ett gäng 
sköna dudes som jag hänger med 
här

Pallar du med ett besök?

Seriöst?

Please! kom hit! 

Nej! ALLA ÄR TYP 80! 

Mamma Ice

idag 16:06

M

Levererat

Jag har nu ringt din 
kontaktsjuksköterska. De kommer 
prata med dig om psykologiskt 
stöd

      Tack! Vet inte vad jag skulle 
göra utan er!

Skällde lite på honom också 

Haha, det kan jag tänka mig

Big Sis

idag 10:56

BS

JA! Pratade med min läkare precis. 
Vi kom överens om att vi skjuter på 
operationen

Levererat

South Africa baaabyyy, here I 
come!

Haha va? På riktigt?! 

Kampanjen "Vård på våra villkor" lyftes 
i sociala medier bland annat genom 
sms-konversationer för att ge exempel 
på problem som unga vuxna cancerdrabbade 
kan ställas inför inom vården.



Att tackla och börja 
bearbeta det som 
hänt och att lära känna 
den nya personen man 
blivit och det fysiska 
tillståndet man hamnat 
i är vad cancerbaksmälla
handlar om för mig.

”



Johanna delade sin 
cancerbaksmälla
Livet efter cancern blir sällan som man 
tänkt sig. De fysiska och psykiska ärren tar 
lång tid att läka och vägen tillbaka kan bli lång. 
Samtidigt brister kunskapen om det här och
därför valde vi under rosa månaden att lyfta 
ämnet. Tillsammans med våra medlemmar 
Ella Ekborg och Johanna Pettersson myntades 
begreppet ”cancerbaksmällan”.

Johanna var 27 år när hon drabbades av 
bröstcancer. Istället för att gå ut i yrkeslivet 
ställdes hennes fokus in på att bara 
överleva. 
     Behandlingarna gav lyckligtvis bra resul-
tat och idag är hon friskförklarad. Åtmins-
tone från sin cancer. För bara veckor efter 
den sista behandlingen kom hennes första 
mentala krasch. Först då förstod hon vad 
hon genomgått.
     – Frihetskänslan av att vara klar med 
behandlingarna byts ganska omgående ut 
mot en ny oro och ångest. Att tackla och 
börja bearbeta det som hänt och att lära 
känna den nya personen man blivit och 
det fysiska tillståndet man hamnat i är vad 
cancerbaksmälla handlar om för mig, säger 
Johanna.
     Johanna valde, precis som flera andra 
medlemmar, att dela sin berättelse via våra 
sociala medier. Hon delade också sin berät-
telse i den debattartikel som publicerades i 
Aftonbladet. Cancerbaksmällan väckte stor 
uppmärksamhet bland de som själv levt 
med eller nära cancern men även i media 
och bland andra organisationer.

     – Äntligen kan vi som varit drabbade 
använda oss utav ett ord som förklarar 
tillståndet efter cancern. Och istället för 
att säga ”jag hade cancer” som sedan oftast 
bemöts av okunskap och oförståelse kan 
vi sätta ord på det mentala och fysiska 
efterspelet. 
     Genom att vi gav fenomenet ett namn 
hoppas vi att fler ska förstå vad problemet 
innebär, kunna påskynda debatten och få 
till en förändring i rehabiliteringen för de 
som genomgått behandling. Att överleva 
cancer är mer komplext än att bara återgå 
till livet som det såg ut innan menar 
Johanna.
     – Personligen blev jag av med jobb och 
inkomst. Nu väntar en fertilitetsutredning. 
Jag måste förändra och korrigera allt från 
kost och andra gamla beteenden jag haft. 
Och på toppen av det förlika sig med att 
man fick en dödlig sjukdom som kan kom-
ma tillbaka. Jag och många andra drabbade 
står enade i att livet efter cancern är minst 
lika, om kanske inte ännu tuffare än be-
handlingstiden.

15.
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Medlems- 
föreläsare
Under november inleddes en 
spännande satsning inför 2018, då vi 
lade grunden för arbetet med egna 
medlemsföreläsare. Ung Cancer har 
själva föreläst sedan 2010 men nu 
vill vi även att vår medlemmars 
röster, som är de viktigaste vi 
har, ska få höras.
Mellan oktober och november ut- 
lystes uppdraget och så mycket som 
80 ansökningar kom in. Av dem valdes 
sju medlemmar, fem drabbade och två 
närstående, till att under 2018 före- 
läsa om Ung Cancer på sjukhus, skolor 
och företag runt om i landet. 

Alla föreläsare har egna starka berättelser 
om hur cancern påverkat deras liv och viljor 
om att sprida kunskap och erfarenheter.
Medlemmarnas geografska hemvist spelade 
också roll i urvalsprocessen, allt för att 
kunna nå så stora delar som möjligt av lan-
det genom föreläsningarna.    
     I december fick de genomgå en två dagar 
lång utbildning på plats i Göteborg för att 

under det kommande året kunna genom- 
föra inspirerande och lärorika föreläsningar 
på egen hand. Utbildningen bestod av två 
delar. Den ena handlade om information
 om Ung Cancer och organisationens 
verksamhet. I den andradelen hjälpte 
personal från organisationen Retorik- 
utbildning till att finslipa allas föreläsningar 
och ge praktiska verktyg inför det 
kommande året.            
     Uppdraget omfattar mellan fem och tio 
föreläsningstillfällen. Nytt är också att
medlemmarna kommer få ekonomisk 
ersättning för de dagar de föreläser. Att 
avlöna medlemmarna för deras arbete är 
något nytt för Ung Cancer och är spännan-
de att kunna erbjuda den möjligheten.

16
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25 år gammal var Emelie Åkerblom 
nybliven mamma – och änka. Åtta 
månader tidigare hade hennes make 
Anders fått diagnosen akut myeloisk 
leukemi och efter ett intensivt 
sjukdomsförlopp gick han bort. Tre
 år senare har Emelie börjat föreläsa 
om sina upplevelser som närstående 
och om Ung Cancer.

– Genom min berättelse och den cancerresa 
jag gjort hoppas jag kunna sprida kunskap 
och bidra till förändring. Men också visa att 
man kan och orkar ta sig igenom några av 
livets svåraste stunder.
      Emelie och Anders hade nyss fått barn 
och levde i Iggesund utanför Hudiksvall 
när maken fck sin diagnos sommaren 2014. 
Behandling av cancern skedde i Uppsala så 
hela familjen fick flytta efter. Han drabbades 
av många komplikationer och bakslag 
vilket gjorde att familjen pendlade mellan 
hopp och förtvivlan. Han fick bland annat 
infektioner, hjärtstopp och den ovanliga 

sjukdomen HLH (hemofagocytos).
     I februari 2015 orkade inte hans kropp 
längre och till slut avled Anders. Kvar stod 
Emelie med sin dotter och tvingades börja 
om sitt liv.
     – Jag minns framför allt den enorma 
ensamhet jag kände när Anders väl dött, 
det kändes som att det bara var jag i hela 
världen som hamnat i den situationen. 
Nu vill jag visa andra att det fanns ett ljus 
där framme i tunneln när någon nära 
försvinner, säger Emelie.
      Som en av två medlemsföreläsare 
som är hoppas hon kunna bidra med det 
perspektivet och få vårdpersonal och andra 
inblandade att även förstå deras behov.
     – Man blir många gånger bortglömd 
som närstående. Jag upplevde att man 
sällan frågade hur jag kände i olika beslut 
och händelser. Jag är tacksam att få vara en 
röst för alla som kämpar bredvid och som 
förlorat en närstående. Också möjligheten 
att få vara någons ljus i mörkret.

/INFORMATION & DEBATT/MEDLEMSFÖRELÄSARE/
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”Min resa började i Frankrike där jag hitta-
de en knöl i bröstet. Jag började googla och 
hamnade till slut på kollabollarna.nu. Och 
det var precis vad jag gjorde – jag kollade 
bollarna. 
     Då hittade jag en till knöl vilket gjorde 
att jag sökte mig till läkare eftersom be-
skrivningen på hemsidan passade in precis 

på det jag kände. Där fick jag veta att jag 
hade testikelcancer. 
     Som tur var upptäckte jag min cancer i 
tid, tack vare kollabollarna.nu. Men testi-
kelcancer är en av de vanligaste cancerfor-
merna hos unga vuxna så vi måste bli bättre 
på att kolla bollarna och vi måste få fler att 
göra det oftare.”

Vår drabbadmedlem Filip Allard 
fanns på plats och höll tacktal på 
Spinn-galan när kampanjen Kolla 
Bollarna tilldelades priset för årets 
influencerkampanj. 

Jag började 
googla och 
hamnade 
till slut på 
kollabollarna.nu 
Och det var 
precis vad jag 
gjorde – jag 
kollade bollarna.

”
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Felix Sandmans ”pungflash” 
på Instagram som senare 

visade sig vara en planerade 
PR-kupp och starten på kampanjen.

Antalet städer där sadel-
skydd med meddelandet

”har du pung?” placerades 
ut en dag i april 2017.

86 000
Antalet personer som genomfört 
bollkollen på kollabollarna.nu

 vid årsskiftet 2017-2018.

 KOLLA
BOLLARNA

14
Det är läskigt och obehagligt
att tänka sig att få cancer. 
Därför kan det bli så att man 
drar sig för att undersöka sig 
själv och ha koll. Men jag vill 
verkligen uppmuntra den som 
har pung att undersöka sig 
själv regelbundet.

ISAK ELIASSON
Medlem i Ung Cancer

”

19.
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04.
REHABILITERING
REHABILITERING/REHABILITERINGSLÄGER/
STIPENDIUM/MEDLEMSBERÄTTELSE/

Vägen tillbaka från cancern kan
vara lång, oavsett om du själv är 
drabbad eller närstående. Sjukdomen 
lämnar ofta fysiska och psykiska ärr
som kanske aldrig läker. Genom våra 
stipendier och rehabiliteringsläger 
försöker vi hjälpa våra medlemmar 
att hitta en väg i rätt riktning. 

Så stor andel av våra drabbad- 
medlemmarna fick inget erbjudande 
av vården om fysisk rehabilitering 

efter sin vårdtid. 

67%20.

FYRA 
AV TIO
Så många drabbadmedlemmar 
fick inget erbjudande av 
vården om samtalsstöd 
efter sin vårdtid. 

>> Läs mer om rehabilitering 
på vår hemsida. 

1/5 Så många våra drabbade medlemmar 
uppger i medlemsundersökningen att 
de fått en individuell vårdplanför 
rehabilitering. 

/REHABILITERING/REBABILITERINGSLÄGER & STIPENDIUM/



>> Läs mer om rehabilitering 
på vår hemsida. 

Precis som tidigare år anordnade Ung Can-
cer även 2017 rehabiliteringsläger för sina 
medlemmar. Den här gången hölls lägret på 
Brännö värdshus pensionat Baggen i Gö-
teborgs södra skärgård mellan den 20–23 
april. Som alla övriga medlemsaktiviteter 
var även denna helt kostnadsfri för de 18 
medlemmar som deltog. 
     På lägren vill vi alltid erbjuda en 
rehab-ilitering som utgår ifrån unga vuxna 
cancerberördas individuella behov och där 
medlemmarna tillsammans kan bearbeta 
sina upplevelser. Lägret genomförde till-

sammans med psykologer från Psykolog-
partners. Vi arbetade med verktyget Livs-
kompassen, som är framtaget gemensamt 
av Psykologpartners och Ung Cancer och 
speciellt anpassat efter unga vuxna cancer-
berörda. Livskompassen handlar om att 
finna våra egna, unika värden i livet och 
att våga ta konkreta steg i den riktningen. 
Lägret var förlagt på en rofylld plats för 
rekreation och återhämtning. Under lägret 
erbjöds även yogapass, fysisk träning och 
utflykter på ön. 

21.

REHABILITERINGS-
LÄGER PÅ BRÄNNÖ

Ung Cancers stipendium för rehabiliteran-
de stöd kan sökas av alla våra medlemmar. 
Sjukdomen påverkar ofta medlemmars 
ekonomi vilket gör att många får svårt att 
bekosta sin egen rehabilitering. Då kan våra 
stipendier underlätta. Vi tror på en indivi-
danpassad rehabilitering och att den som 
söker får motivera sitt behov av 

rehabilitering och vad som är rehabiliteran-
de för den personen. Medlemmar kan söka 
stöd för aktiviteter som till exempel reha-
biliterande fysisk träning, sysselsättande 
kurser eller samtalsstöd med psykolog.
     Läs mer om våra stipendier under kapit-
let Personligt stöd.  

Stipendium för
rehabilitering

/REHABILITERING/REBABILITERINGSLÄGER & STIPENDIUM/
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Jag är så otroligt glad att jag valde att 
åka på detta läger, att jag vågade ta 
steget att faktiskt träffa på människor 
i min situation. 

Som jag sa efter frukosten när vi skulle ut-
värdera vår vistelse så har jag tidigare varit 
lite rädd att ta kontakt med andra drabbade 
i min situation eftersom jag har känt att jag 
inte orkar höra deras storys och också bära 
deras bördor. Men det blev inte alls så. När 
vi träffades och jag fick höra deras erfaren-
heter och berättelser så blev det snarare som 
att vi blev ett tjugotal personer som hjälpte 
till att bära samma börda, det blev lättare.
     Jag kan faktiskt inte förstå hur man kan 
komma så otroligt nära människor på så 
kort tid, men jag tror det är för att alla var 
villiga att öppna upp sig. Vi kunde ha sam-
tal kring frukostbordet om döden som om 
det var den mest naturliga sak i världen och 
nästa sekund så badade vi vid solnedgången 
och det var så vackert.
     Den finaste stunden på hela resan, en 
stund som jag vill minnas hela mitt liv, var 
under ett av passen med Psykologpartners 
där vi delade upp gruppen och satte oss i 
två ringar. Vi skulle berätta för varandra om 

våra rädslor och våra så kallade ”monster” i 
livet. Alla var så brutalt ärliga. Nästan alla, 
jag inkluderad, satt och grät floder åt våra 
egna rädslor men också andras. Man kände 
igen sig i de flestas rädslor och de man inte 
kände igen sig i fick man sådan medkäns-
la i att man grät ändå. Efteråt var vi alla 
uttömda och lite chockade tror jag över hur 
bra det hade känts att få ur sig. Att vi hade 
så lätt för att öppna upp oss om vårt allra 
djupaste för människor som vi bara känt i 
knappa tre dagar och det kändes så bra.
     Jag kommer verkligen sakna varenda en 
av de underbara människorna som jag träf-
fat under detta läger och jag tror de känner 
precis likadant. Det känns otroligt tomt 
att vara tillbaka i lägenheten, till vardagen, 
igen. Men jag ser fram emot att börja jobba 
med de material jag fått med mig.
     Vill ni göra dagens goda gärning – skänk 
en slant till Ung Cancer, köp ett armband 
eller en tröja eller dela det här inlägget så att 
någon annan kan göra det. Det är en fan-
tastisk organisation som under helgen har 
gjort minst 17 personer en tjänst för livet.

      Vi blev ett tjugotal 
personer som hjälpte 
till att bära samma 
börda, det blev lättare.

MEDLEMSBERÄTTELSE 
FRÅN BRÄNNÖ:

AGNES
Medlem i Ung Cancer
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Vi vägleder våra medlemmar i rätt 
riktning i kontakten med myndigheter, 
vård och andra krångliga områden. 
Det kan ske genom telefonsamtal, 
frågor på mejl eller genom personliga 
möten med våra två heltidsanställda 
medlemsansvariga. 

För när cancern slår ner i tillvaron kan 
känslor och frågor hopa sig. Att behöva ta 
itu med allt det praktiskt samtidigt som 
man själv är eller någon närstående är sjuk 
kan därför bli övermäktigt. Därför försöker 
vi finnas där och svara på frågor, informera 
eller hänvisa vidare.

05.
PERSONLIGT
STÖD
PERSONLIGT STÖD/STIPENDIUM/KAVLIFONDET/

Ung Cancers uppdrag att förbättra 
levnadsvillkoren för unga vuxna cancer- 
berörda sker på många olika plan. Ibland 
handlar det om att skapa förändringar i 
sjukvården eller i samhället men ibland 
vi gör också insatser som berör den 
enskilda personen.

97%

Så stor andel av 
drabbadmedlemmar svarade 
i medlemsundersökningen 

2017 tycker att 
Ung Cancer är ett 

viktigt stöd för dem.

24.
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Cancern lämnar ofta spår i ens 
plånbok, kropp och själ. För att 
göra livet runt sjukdomen lite 
lättare har Ung Cancer under 
flera år delat ut olika stipendier 
till våra medlemmar, ett för
ekonomiskt stöd och ett 
för rehabiliterande stöd. 

Under 2017 tog vi emot 400 ansökningar 
om stipendier och betalade sammanlagt 
ut 2,1 miljoner kronor i stöd till våra 
medlemmar. Mängden ansökningar visar 
på hur många unga vuxna cancerberörda 
som lever med ekonomiska svårigheter eller 
långa rehabiliteringsbehov. Det visar också 
hur viktigt det här arbetet är och att vi 
måste fortsätta lägga mycket kraft på det.

Stipendium för 
ekonomiskt stöd

ungcancer Nej, det stämmer tyvärr inte... Varje år 
betalar vi ut flera miljoner i ekonomiskt stöd till 
våra medlemmar. Stöd som för många är en 
nödvändig livlina för att klara av vardagen när 
samhällets skyddsnät inte räcker till. Läs mer om 
våra stipendium på hemsidan, länk finns i bio.
---
Syntolkning: Ung vuxen håller upp en lapp med 
texten "alla unga vuxna cancerdrabbade har råd att 
ta sig till sjukhuset*. *alternativ fakta".
#cancerkunskap #alternativfakta #fuckcancer
#ungcancer #ucfestival

Så många drabbad- 
medlemmar berättar 
att de fått ansträngd 
ekonomi under sin 
sjukdom, trots stöd 
från samhället.

FYRA
AV 
TIO
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I början av september fick vårt 
arbete med stipendierna rejäl hjälp. 
Då kunde vi presentera den glädjande 
nyheten att norska Kavlifondet valt 
att donera hela 1,5 miljoner kronor 
till detta ändamål. 

Kavlifondet är en del av den norska 
livsmedelskoncern Kavli och donerar 
varje år stora summor pengar till forskning, 
kulturprojekt och humanitärt arbete. Stödet 
från Kavlifondet var till stor hjälp för Ung 
Cancers stipendiearbete under årets andra 
halva och kommer även fortsätta användas 
under 2018. Donationen från dem gör att 
vi kan fortsätta dela ut stipendier till våra 
medlemmar så att de i sin tur kan betala 
hyra och medicin samt få den rehabilitering 
som de behöver. Deras donation gör en 
direkt och konkret skillnad i många 
medlemmars liv. Kavlifondets stöd är 
därför livsviktigt för oss, tack! 

STOR 
DONATION 
FRÅN KAVLI 
FONDET

Ung Cancer gör ett 
enormt viktigt arbete 
för många unga som lever 
med eller nära cancer. Vi 
i Kavlifondet är glada att 
kunna bidra till att fler får 
det stöd som de behöver 
i en tung och krävande 
livssituation.

”
ELSIE IVERSEN
Verksamhetschef,
Kavlifondet

>> Läs mer om våra stipendier
på vår hemsida. 

27.
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06.
ENGAGEMANG
ENGAGEMANG/ KVALITETSSTÄMPLAR/ PÄRLDAGAR/
FÖRETAGSSAMARBETEN/ EVENT/ NYTT ARMBAND/
MIAS MÖSSOR/ INSAMLINGAR & ENGAGEMANG 2017/

Utan engagemang hade Ung 
Cancer inte funnits och aldrig kunnat 
fungera. 2017 var heller inget undantag 
- vi omgärdas dagligen av människor, 
företag och organisationer som hjälper 
oss på en rad olika sätt. För det är vi 
oändligt tacksamma och kan inte 
beskriva med ord vad allas insats 
betyder för oss. 

Tack vare allt engagemang 
som möter oss får vi inte bara 
resurserna att hjälpa våra 
medlemmar, det möjliggör 
också att vi kan både skapa 
och närvara på olika events. 
Som ringar på vattnet inspirerar 
det också ännu fler människor 
att vilja engagera sig för oss. 

Land och rike runt sker insamlingar till 
förmån för oss. Det handlar om personer 
som själva drabbats, har nära och kära som 
drabbats eller andra som bara vill göra gott. 
     Insamlingarna sker på många olika plat-
ser, fysiska som digitala. De flesta skapas 
via vår hemsida men nytt för året var att vi 
blev godkända att även starta insamlingar 
via vår Facebook-sida. Arbetet kom igång 
sent under 2017 och förhoppningen är att 
det kan innebära ökade insamlingsintäkter i 
framtiden. 

28.



Under året har också arbetet 
med insamlingarna kvalitets- 
säkrats och stärkts på olika 
vis. I april i år mottog vi den 
glädjande nyheten att vi god-
känts för så kallat 90-konto 
av organisationen Svensk 
insamlingskontroll. 

90-kontot är en typ av kvalitetsstämpel för 
insamlingsorganisationer och det innebär 
att vi möter Svensk insamlingskontrolls 
högt ställda krav för att bli godkända. 

     I december kom nästa glädjande nyhet 
då vi godkändes för medlemskap i FRII – 
Frivilligorganisationernas insamlingsråd. 
FRII är branschorganisation som arbetar 
för tryggt givande och precis som med 
90-kontot visar det att vårt arbete med 
insamlingar håller hög kvalitet. Den som 
skänker till Ung Cancer ska känna sig trygg 
i att pengarna att används på rätt sätt och 
godkännandet från dessa två är en bekräf-
telse på att vi är etiska, transparanta och 
professionella. 

Kvalitetsstämpel 
för insamlingar

90-kontot är en typ av 
kvalitetsstämpel för 
insamlingsorganisationer.
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Våra pärlade Fuck Cancer-
armband har alltid betytt 
mycket för alla som stöttar 
oss. Efterfrågan är alltid hög 
och tack vare alla fantastiska 
människor som skänker sin tid 
och pärlar armband åt oss fylls 
lagren ständigt på.

Under året anordnades sammanlagt 33 
pärldagar på olika orter runt om i landet. 
Totalt pärlades 99 713 stycken armband 
med vårt budskap Fuck Cancer på. 
     En av årets största pärldagar anordnades 
den 24 september inför den rosa månaden 
i oktober, då vi för andra året i rad sålde 
rosa armband i en begränsad upplaga. I 
Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala och 
Västerås kom människor i tusentals för att 
pärla de rosa armbanden. I Stockholm 
var trycket på att få hjälpa till så stort att 
pärlorna snabbt tog slut och många tyvärr 
fick vända i dörren. Sammanlagt för alla 
fem städer pärlades 18 261 armband den 
här dagen.  

POPULÄR
ROSA 
PÄRLDAG

99 713
Antalet pärlade Fuck 

Cancer-armband 
på pärldagarunder 2017.

/ENGAGEMANG/FÖRETAGSSAMARBETEN/



31.

Men det finns redan många 
företag som stöttar oss på ett 
eller annat sätt. Listan på de 
företag som varit med oss 
under året kan göras lång och 
vi är tacksamma för varje enskilt 
bidrag. Här är exempel på 
företag som gjort något alldeles 
extra för oss: 

NELLY OCH NLY MAN
Klädföretagen Nelly och Nly Man har varit 
med under hela året och sålt våra armband 
via sin hemsida. Under två kampanjtill-
fällen har de också skänkt tio procent av 
intäkterna från sin försäljning till oss. 

CLARION HOTEL MALMÖ LIVE
Några andra som betytt väldigt mycket 
är Clarion Hotel Malmö Live. Utan deras 

ekonomiska stöd hade Ung Cancer 
Festival 2017 aldrig varit möjlig. Tack vare 
dem kunde vi skapa en magisk helg under 
festivalen och det betyder enormt mycket 
för våra medlemmar som deltog. 

HUSQVARNA
I november fick vi en tidig men fantastisk 
julklapp. Då meddelade företaget Husqvar-
na att de skulle donera 250 000 kronor i 
julgåva till oss. De anställda hade fått rösta 
om vilken organisation som en julgåva skul-
le doneras till och där blev Ung Cancer en 
av dem. 

KAVLIFONDET
Stor hjälp har vi också fått från norska Kav-
lifondet, som donerade hela 1,5 miljoner 
kronor till oss. Under kapitlet Personligt 
stöd kan man läsa mer om vad deras stöd 
har inneburit för oss.

2017 inleddes arbetet för att utveckla och 
förbättra samarbeten med olika företag. 
Ramverk och förutsättningar skapades för 
att Ung Cancer i framtiden ska engagera fler 
företag att vilja hjälpa oss, trygga ekonomiska 
resurser och på så sätt bli ännu bättre för 
våra medlemmar. 

UTVECKLADE 
FÖRETAGSSAMARBETEN
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Att synas på olika mässor, festi-
valer och andra stora evenemang 
är alltid viktigt för Ung Cancer. 
Att vara på plats och informera 
om våra medlemmar är självklart 
men det ger också möjlighet till 
försäljning och skapa en per-
sonlig kontakt. Under året har vi 
synts, hörts och pärlat på en rad 
olika events. 

Den 20 maj deltog vi ännu en gång som 
välgörenhetspartner på Göteborgsvarvet, 
världens största halvmaraton och totalt 
sprang 630 tappra person loppet till för-
mån för oss. Men vi satsade också stort på 
att evenemanget skulle bli en dag då alla, 
oavsett förutsättningar, kunde vara med och 
göra skillnad. Nära start och mål byggde 
vi därför ett område för hela familjen där 

man kunde springa, klättra, göra yoga, och 
mycket mer. Samma dag passade vi också 
på att lansera vårt silversvarta armband och 
att slå rekord i antal pärlade armband. Med 
hjälp från pärldagar i Stockholm, Malmö 
och Norrköping pärlades totalt 19 800 
armband, på en enda dag! 

I juli fick äran att åter igen vara välgören-
hetspartner på Falsterbo Horse och samma 
månad återvände vi ännu en gång till våra 
vänner på Sommarrocken i Svedala. I au-
gusti var det åter igen dags att bekanta oss 
med hästar då vi fick möjligheten att när-
vara på EM i ridsport i Göteborg. Allt tack 
vare Front Advokater som generöst nog val-
de att dela sin monter på evenemanget med 
oss. Där bjöd vi in allmänheten att pärla 
armband tillsammans med oss och lära sig 
mer om vår verksamhet. 

Halvmaraton, 
ridsport och 
sommarrock

32.

630
Antalet personer 
som medverkade i
Göteborgsvarvet
till förmån för 
Ung Cancer 2017
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NYTT ARMBAND 
LANSERADES

I maj lanserade Ung Cancer en ny produkt, 
ett silversvart armband, som blev mycket 
väl mottaget. Många tyckte om det nya 
armbandet vilket gjorde trycket på försälj-
ningen högt under sommarmånaderna. 
I juni skedde nästa förändring då det 
inleddes ett utvecklingsarbete med shopen 
för att få produkter som alla ska kunna 
generera så mycket nytta för organisationen 
som möjligt. Av den anledning togs kläder-
na bort ur sortimentet. 

33.

På vår webshop 
säljs produkter 
kopplade till vårt 
varumärke Fuck 
Cancer. Under 
året skedde en 
del förändringar i 
produktutbudet 
i vår webshop.
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MÖSSORNA SOM
GETT ÖVER
100 000 KRONOR
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Engagemanget som möter 
Ung Cancer kommer i många 
olika former. Det kan vara 
donationer från stora som 
små företag, volontärer som 
skänker sin tid på evenemang 
och privatpersoner som vill 
bidra på sitt eget sätt. 

Ett fint exempel på hur en enskild 
person kan göra stor skillnad är Mia 
Börjesson. Det var när Agnes, bästa 
kompis till dottern Lina, drabbades av 
cancer och fick sitt fjärde bakslag som 
Mia bestämde sig för att engagera sig. 

Hon ville göra något meningsfullt för att 
kunna bidra till att unga vuxna kan få göra 
roliga saker – även när de befinner sig i en 
svår situation. Mia började därför sy mössor 
och pengarna hon fick in skänktes till Ung 
Cancer.
     – Eftersom Lina och Agnes fick åka på 
spa bekostat av Ung Cancer, så kände jag att 
det var dit pengarna skulle gå, så att fler för 
möjlighet att göra roliga saker, säger Mia. 
     I början var det mest vänner och bekanta 
som köpte mössorna, men sedan började 
initiativet spridas allt mer. Nu finns mössor-
na att beställa direkt av Mia eller i en butik i 
hemstaden Vänersborg. 
    

 –  Det är också roligt att jag har fått fler att 
engagera sig i mina mössor genom att de tar 
med sig till sina arbetsplatser och säljer där, 
berättar Mia. 
     Och som mössorna har sålt. I november 
2017, ett år efter att hon börjat med försälj-
ningen, gick hon över den magiska gränsen 
på 100 000 kronor i försäljning. Hela den 
summan har sedan skänkts till oss på Ung 
Cancer, vilket är helt fantastiskt. Pengar-
na kan användas till att dela ut stipendier, 
bekosta medlemsträffar eller ge möjlighet 
att erbjuda fler medlemmar en plats på vår 
festival. 
     – Det känns otroligt kul att jag kom på 
något så enkelt, som genererar så mycket 
pengar. Att så mycket av summan går till 
Ung Cancer tror jag spelar stor roll i att folk 
köper. 
     Mias insats visar vilken skillnad en en-
skild person kan göra och är otroligt inspi-
rerande för oss alla. Vi tar av oss mössan 
och bugar djupt för dig, Mia!
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EXEMPEL PÅ 
INSAMLINGAR
& ENGAGEMANG 
UNDER 2017:

För fem år sedan dog 
Rasmus fru Sophie till 
följd av sin cancer. I våras 
startade Rasmus och 
kompisen Markus en 
insamling till förmån för 
Ung Cancer i samband 
med Göteborgsvarvet.
Insamlingen slutade på 
över 25 000 kronor.

RASMUS &
MARKUS

I december 2017 blev Ung
Cancer godkända som 
insamlingsorganisation på
Facebook, vilket innebär att
man som användare kan 
starta en insamling till Ung
Cancer. I samma månad
startade flertalet personer
insamlingar som tillsammans
uppgick till över 85 000 
kronor.

INSAMLINGAR
PÅ FACEBOOK

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 delar av 
försäljningen från vissa 
utvalda plagg gick till Ung 
Cancer.

NELLY

Som genom klubbar, 
företag, föreningar, ung 
företagsamhet, insamlingar 
eller på andra sätt stöttat 
Ung Cancer under 2017.
Stort tack till er alla!

ALLA FINA 
ELDSJÄLAR

Går det att springa ett 
ultramaraton varje dag i 
sex veckor? Om du frågar 
Thomas Alm är svaret 
självklart ja! Han sprang 
under sommaren från 
Treriksröset i norr till 
Smygehuk i söder och 
samlade samtidigt in 
pengar till Ung Cancer.

ETT ULTRA- 
MARATHON
OM DAGEN

När vännen och kollegan 
Lisa fick sin cancerdiagnos 
kände Petra att hon måste 
göra något. För att kunna 
stötta Lisa och fler unga som 
lever med eller nära cancer 
började de sälja egentill- 
verkade armband med en 
ängel på. Produkten blev 
populär och de samlade in 
över 100 000 kronor till Ung 
Cancer. Wow!

LISAS 
ÄNGLAR

Mobiloperatören Vimla har 
hjälpt Sverige komma ihåg 
att Kolla Bollarna.Tack vare 
dom kan man prenumere-
ra på vår sms-tjänst, som 
innebär att att var tredje 
månad får en påminnelse 
om att kolla pungen – direkt 
i mobilen.

VIMLA
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Det började som en kul 
grej mellan chalmerister. 
Kårordförande Carl lovade 
springa Göteborgsvarvet i 
kilt om man lyckades samla 
ihop 11 000 kronor. Det 
blev ännu roligare och när
startskottet gick för Varvet
var insamlingen uppe i över
32 000 kronor!

KÅRORDF.
I KILT

/ENGAGEMANG/INSAMLINGAR & ENGAGEMANG/
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07.
ORGANISATION
& EKONOMI
ORGANISATION/KANSLI/STYRELSE/
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>>Läs Ung Cancers årsredovisning och 
förvaltningsberättlese på ungcancer.se



CAMILLA TUNEBERG
Generalsekreterare
 

ANTE NORDQVIST
Medlemsansvarig
 

ERIK FRANSSON
Medlemsansvarig
 

JENNIE ELHEIM
Kanslichef

CAMILLA HALL
Projektledare
 

JOHAN ROSÉN
Projektledare
 

LINA EDHOLM
Projektkoordinator
 

LINDA BRINKHOFF
Projektledare

FREDRIK SANDEVÄRN
Grafiker och 
marknadskoordinator

INGRID LORD
Redaktör och
presskontakt
(föräldraledig)
 

MARCO ARVIDSSON
Kommunikatör
 

Den 31 december 2017 hade Ung Cancer 
13 anställda på kansliet i Göteborg.

HENRIK KJELLBERG
Redaktör och
presskontakt
 

ANNICKA STAVMARK RIPA
Ekonom

/ORGANISATION & EKONOMI/KANSLI/
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/ORGANISATION & EKONOMI/STYRELSE/

EMMA KNAGGÅRD WENDT
Ordförande 
(Avg sept 2017)

JESSICA STARK
Ledamot
 

RICKARD VILLARD
Ledamot
 

PETER HESSLIN
Orförande

CAROLINE AGRELL
Ledamot
 

DANIEL REDGERT
Ledamot
 

MIKAEL ENGDAHL
Ledamot
 

LISA-KARIN BERGSTRÖM
Ledamot

Under hösten 2017 gick styrelseordförande 
Emma Knaggård Wendt vidare till nya upp-
drag, och under ett extrainsatt årsmöte 

i september valdes Peter Hesslin som ny 
ordförande. Den 31 december 2017 satt 
7 personer i styrelsen.

STYRELSE
Ung Cancers styrelse ska bestå 
av personer som på olika sätt 
är engagerade i organisationen 
och dess frågor. 
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          Tusen tack till alla er 
som på olika sätt har varit 
en del av vårt 2017. 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. 
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          Tusen tack till alla er 
som på olika sätt har varit 
en del av vårt 2017. 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. 



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
90 05 745
ORG NUMMER
802456-7763


