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Jag vill stolt presentera Celia som ambassadör. Hon var bara 7 år när 
hon diagnostiserades med lymfom. Men som hon säger själv. Cancer 
valde fel tjej att bråka med!  

Hur cancer har påverkat mitt liv? 



När jag var 7 år fick jag reda på̊ att jag hade cancer vilket var starten 
på en lång och tuff behandling där jag nästan förlorade. Cancern har 
påverkat mitt liv mer än den borde påverka någons liv. Jag var livrädd 
under min cancer och även efteråt. Jag vet ju att jag kan få cancer 
igen, o jag vet att jag kan få återfall. Cancern styrde under en del av 
mitt liv hela mitt liv. Jag var extremt infektionskänslig och kunde 
ibland inte träffa dem som stod mig närmast. Samtidigt som ja fick 
cancer fick jag veta att även en av mina älskade storasystrar har haft 
cancer. Och jag vet att cancern kom tillbaka på henne. Så cancern har 
påverkat mitt liv mer än den borde påverka någon. 

Hur tänker du kring cancerforskningen?  

Utan all forskning som görs kring cancer hade verken jag eller min 
syster klarat sig. Idag överlever ungefär 70% av de vuxna som får 
cancer. Och 80% av barnen. Men det är fortfarande många som inte 
klarar kampen. För att det ska bli 100% som överlever cancern behövs 
mer forskning. Inte ett enda liv ska släckas till följd av cancer.  

Vad tänker du när du hör utrycket ”tack hurra”? 

När jag hör utrycket ”tack hurra” blir jag glad. Tänker på hop och 
styrka. Att vi klara allt tillsammans. Tackar för livet och hurrar för 
forskningen som går framåt.  

~I forskningen finns styrka, i gemenskap finns styrka~ 

~Cancern valde fel tjej att bråka med~ 

Tack hurra för Celia som vill stötta mig i kampen  

Tack hurra för att Celia och hennes systrar fick fortsätta leva  

Tillsammans är vi starka  

 


