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Fredrik är en riktig hjälte. Jag vet inte hur det känns att vara den som 
får en cancerdiagnos. Det vet Fredrik. Vilken ära att få ha en sådan fin 
ambassadör! Jag är så glad och tacksam att vi får ha Fredrik som 
denna veckas ambassadör!  
  
Hur har cancer påverkat ditt liv? 
 
-Det har påverkat mej mycket. Jag blev själv drabbad av lymfom för 
några år sedan, tumören växte snabbt och det var smärtsamt. Efter 
diagnosen var satt så började tre månader med kraftiga cellgifter 
varannan vecka. Jag ljuger om jag säger att det var en dans på rosor. 



Men oddsen var på min sida, i samband med diagnostisering fick jag 
veta att jag hade 75% chans att bli botad med denna aggressiva 
behandling. Då bestämde jag mej, jag skulle överleva, jag skulle vara 
en av de tre som överlevde. Med den inställningen gick jag igenom 
dessa månader av lidande och smärta. Men jag var inte ensam, min 
fantastiska fru, min familj och mina vänner stöttade, tröstade och 
uppmuntrade mej varje dag, utan dem så hade det blivit ännu svårare 
att genomföra den tuffa behandlingen. Tillsammans vann vi över 
cancern. 
  
Hur ser du på cancerforskningen? 
 
-Jag tänker att med hjälp av all ny teknik och duktiga forskare så ska vi 
kunna bota alla typer av cancer. Den behandlingen som jag fick fanns 
t.ex. inte för 15 år sedan, så det händer nya saker hela tiden inom 
cancerforskningen. Men det behövs pengar, ju mer pengar desto mer 
forskning, ju mer forskning desto mer behandlingar= mer liv. 
  
Vad tänker du när du hör uttrycket tack hurra? 
 
-Jag tänker på det som har förändrat mej mest efter cancern, jag 
känner mer tacksamhet. Jag är tacksam för all tid jag får vara med 
mina nära och kära, den tacksamheten och glädjen känner jag varje 
dag. Tack Hurra för livet! 
  
Tack hurra för Fredrik som stöttar mig i kampen mot cancern!  
 
Tack hurra för att du blev FRISK!!! 
 
Tillsammans är vi starka!  

 


