
Familjen Holmberg 

 

 

Familljen Holmberg, Mats, Bodil och Amy (och katten Sally då såklart) 
är goda vänner med min morbror Bruno! Mats och Bruno har känt 



varandra i en evighet! Jag är jättestolt att få presentera dom som 
mina ambassadörer.  
  
Hur har cancer påverkat ditt liv? 
 
- Vi har flera nära och kära som har förlorat kampen mot cancer. Det 
känns så orättvist när människor inte får leva på grund av denna 
sjukdom. Samtidigt har vi också sett hur människor överlever cancer. 
Bodil och Mats är sjuksköterskor och forskare som har mött cancer 
ofta i sitt arbete. 
 
Lika sorgligt och tungt som det kan vara att möta de som inte kommer 
överleva, lika ljust är det när behandlingen lyckas. Så cancer får oss att 
tänka både på ljus och mörker. 
  
  
Hur ser du på cancerforskningen? 
 
-Forskning är alltid av stor betydelse. Bodil är själv forskare i palliativ 
vård (vård i livets slutskede) och forskar på hur döende personer kan 
få en så god vård som möjligt. Det är en viktig del av forskningen.  
 
Så forskning för att skapa kunskap om cancer behöver bedrivas i stor 
utsträckning, men också forskning om hur patienter med cancer kan 
få en god vård.  
 
När vi båda började som sjuksköterskor (för ca 20 år sedan) överlevde 
inte så många som idag. Så kampen mot cancer har gått framåt. Men 
mer forskning behövs. 
 
Vad tänker du när du hör uttrycket tack hurra? 
 
-”Tack Hurra” är ett underbart uttryck. Jag (Mats) träffade Eirik vid 
några tillfällen och minns honom som en positiv, glad och härlig 
person. Tack hurra får oss att tänka på att trots att livet ibland är tungt 



så finns alltid något att glädjas åt. Så vi får hoppas att tack hurra får 
spridas så fler får ta del av Eiriks härliga personlighet. 
 
  
Tack hurra för Mats, Bodil, Amy och Sally som stöttar mig i kampen 
mot cancern!  
 
Tack hurra för att ni forskar och lär oss om viktiga saker, så att vi 
kommer längre fram i kampen! 
 
Tillsammans är vi starka!  

 


