
Sveriges politiker 
sviker unga 
cancerdrabbade 
Ung Cancer har genomfört den 
överlägset största undersök-
ningen av unga vuxna cancer-
berörda någonsin. Den visar 
att stödet för unga vuxna är 
katastrofalt. Det är en osynlig 
grupp i sjukvården och sam-
hället. Vår fråga och målgrupp 
har aldrig ansetts viktig nog 
att bli ett vallöfte. Det är 
dags nu. 

Vår målgrupp är unga vuxna mellan 16 
och 30 år. Det är dagens entreprenörer 
och morgondagens ledare. Om de överle-
ver. Gruppen unga vuxna cancerdrabbade 
har högre dödlighet än barn med samma 
cancerdiagnos. Många saknar sjukersätt-
ning då det krävs att du ska ha jobbat sex 
månader för att ha rätt till ekonomiskt 

stöd, men hur ska du ha hunnit jobba när 
du fick cancer innan du ens var myndig? 
Unga vuxna cancerdrabbade faller mellan 
stolarna och det är dags att cancers unga 
röster hörs och tas på allvar. Våra med-
lemmar har identifierat de områden där 
politikernas svek är absolut störst.

Ekonomiska situationen
Försäkringskassans och Arbetsförmed-
lingens fyrkantighet är system som inte är 
skapat utifrån att en ung vuxen drabbas av 
cancer. Många har inte rätt till sjukersätt-
ning och en del tvingas till och med arbeta 
sjuka. Avsaknaden av flexibilitet och bris-
ten på förståelse för sjukdomen omöjliggör 
för gruppen unga vuxna att dels klara sig 
själva ekonomiskt samt försvårar vägen 
tillbaka till studier och arbetslivet.  

Rehabfrågan
Politikerna har skapat vårdprogram och 
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riktlinjer för att säkerställa att vården ska 
vara jämlik. Men sanningen är att när 
den sista behandlingen är avslutad och du 
anses cancerfri så fortsätter den omvälvan-
de cancerresan. Möjligheten till stöd och 
rehabilitering är under all kritik. Rehabi-
literingen i Sverige är alltifrån världsklass 
till undermålig, i vissa fall obefintlig. Helt 
beroende på var du bor i landet. 

Sex & fertilitet 
Många 16-åringar har börjat utforska sin 
sexualitet och att ligga. Ångest över att 
få upp den eller att boka möte hos gyn 
för att få p-piller blir centrala livsfrågor. 
Tänk att istället behöva Viagra vid 19 eller 
hamna i klimakteriet när du är 25. Det är 
livsfrågorna för unga vuxna cancerdrab-
bade och den viktiga, och livsförändran-
de, information som kraftigt brister från 
vårdpersonalens håll. Många gånger har 
vårdpersonal, i en stressig arbetsmiljö, inte 
tid till enskilda samtal eller saknar rent 
utav kunskap i frågan.  

Sjukhusvistelsen 
Sjukhus i Sverige har valt att dela upp 
vårdavdelningarna i två – vuxna och barn. 
På barnavdelningarna finns lekrum och 
clowner kommer och förgyller vardagen 
på sjukhuset. På vuxenavdelningen delas 
ofta ett gemensamt tv-rum och aktiviteter 
som bingo finns att tillgå. Här faller unga 
vuxna cancerdrabbade mellan stolarna. 
Verkligheten för dem är att du är för stor 
för barnavdelningen och för liten för vux-
enavdelningen. 

Närståendesituationen
Som närstående till en sjuk person ses du 
alltid som en resurs. Alltid. När en av dina 
närmaste fått en diagnos som i värsta fall 
kan vara dödlig behöver även den närstå-

ende stöd. Men sanningen är att du inte 
finns i sjukvårdens ögon annat än i de fall 
du ska finnas för dina nära. (Forskning 
visar att äldre närstående får sämre fysisk 
hälsa och yngre närstående drabbas mer 
av psykisk ohälsa.) 

Det är dags att unga vuxna cancerdrab-
bade får möjligheten att leva, inte bara 
överleva. 

Därför kräver Ung Cancer att
• Unga vuxna cancerdrabbade som sak-

nar rätten till sjukersättning, eller har 
låg sådan, ska ges ekonomiskt stöd. 
Stödet ska täcka de kostnader som 
finns såsom hyra, mat och kläder samt 
utöver detta kostnader som uppkom-
mer i samband med cancerdiagnosen 
såsom sjukhuskostnader, mediciner, 
peruker och andra hjälpmedel. Vi 
kräver också att när arbetsförmåga 
bedöms ska Försäkringskassan träffa 
personen fysiskt, detta för att kunna 
göra en mer korrekt bedömning. 

• Alla unga vuxna ska ha en individuellt 
anpassad vårdplan där rehabilitering 
ses som lika viktig som själva cancer-
behandlingarna. Dessutom ska alla 
unga vuxna cancerdrabbade erbjudas 
samtalsstöd. 

• Att specialister såsom sexologer, 
fysioterapeuter, arbetsterapeuter och 
sjuksköterskor med specialinriktning 
ska finnas knutna till cancervården.

Läs alla våra övriga krav på ungcancer.se.

Ung Cancer
Norra Allégatan 7
41301 Göteborg
ungcancer.se
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För mer information om rapporten, kontakta:
 
Maja Frendin
presskontakt Ung Cancer
maja@ungcancer.se
076-308 58 76


