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Att bli sjuk i cancer påverkar inte bara en själv. Vi som står bredvid 
drabbas på ett sätt vi också. Min fina ambassadör Anki har en 
berättelse som är så viktig! Jag är så stolt över att få dela den med er.  
 



 
Hur har Cancer påverkat ditt liv? 
 
Cancer har påverkat mitt liv jättemycket tyvärr. 
 
Dels har jag två fina väninnor som kämpat mot den och båda är 
friska idag  Tack Hurra! 
 
Min sambo Inge fick prostatacancer som han kämpade mot i 9 år 
men tyvärr förlorade han till slut kampen i många år levde han/vi 
utan att sjukdomen egentligen märktes, även om den alltid fanns 
med. Vi fick redan från upptäckten veta att den inte var botbar.  
 
De sista 1,5 åren blev cancern alltmer påtaglig med 
cellgiftsbehandlingar och annan medicinering och den tiden var tuff 
men ingenting emot det sista halvåret som var hemskt.  
 
Han hade hemska smärtor, mycket beroende på att cancern spred sig 
till skelettet och de var svårbehandlade. Att se en människa man 
håller av så mycket tyna bort är inget man önskar någon annan.  
 
Jag valde att ta ut närståendepenning för att kunna vara hemma och 
vårda honom och med hjälp av närmaste familjen och bästa palliativa 
teamet och distriktsjukvården så  
fungerade det. Det känns verkligen bra att vi fick det att fungera och 
att han fick tillbringa sista tiden hemma och även somna in hemma 

 
 
Familj och vänner var ett stort stöd för oss, för mig - utan dom hade 
det aldrig gått  Tack Hurra!  
 
Under min sambos sista tid drabbades även min pappa av cancer och 
han vann sin kamp  Tack Hurra!  



Ibland kan jag känna att jag inte riktigt kunde stötta till fullo men just 
då behövdes jag mer hos min sambo. 

Hur ser du på cancerforskningen? 
 
Cancerforskningen är jätteviktig för mig. All forskning ger mer 
kunskap, nya behandlingar kan tas fram som gör att färre insjuknar 
och fler får större chans att överleva.  
 
Varje krona till forskning är viktig för oss alla och den ger oss hopp. 
Hopp för dom som drabbats och hopp för oss som kan bli drabbade.  
 
Själv är jag medlem i prostatacancerföreningen i Värmland 
eftersom just prostatacancer har påverkat mitt liv så mycket  

Rosa Bandet är ju också en självklarhet för mig som kvinna  
Sen är ju Barncancerfonden givetvis nåt som ligger oss alla varmt om 
hjärtat - Inga barn borde få insjukna i cancer 
 

Vad tänker du på när du hör uttrycket Tack Hurra?  
 
Tack Hurra! får mig att känna glädje och hopp i vardagen och för 
framtiden. Vilket fantastiskt initiativ och jobb du gör finaste Maja  
 
Tack Hurra! För att jag fortfarande kan skratta och gråta med mina 
väninnor  
 
Tack Hurra! För att min pappa klarade sin kamp och finns där för mig 
varje dag  
 
Tack Hurra! För cancerforskningen  
 
Tack Hurra! För dom nio åren Inge klarade kämpa och att jag fick den 
tiden innan han gick bort och för att vi fick ha honom hemma  



 
Tack Hurra! Tillsammans ska vi vinna kampen  

Jag vill säga Tack hurra för Anki som delar sin berättelse med oss!  

Tack hurra för att vi får vara med och minnas Inge och den hjälte han 
var!  

Tack hurra för pappa och väninnorna som är friska!  

Tillsammans är vi starka!!!  

 

 

 


