
Vi finns. 
Vi finns här, mitt i vardagen och närmare än många tror. 
Vi är de unga, som var på väg ut i livet. 
Vi är vännerna, syskonen och föräldrarna. 
Vi är de som älskar. 
Vi är den oroliga själen som söker mening. 
Vi är axeln att luta sig emot. 
Vi finns när marken skakar och allt förändras. 
Vi faller tillsammans och vi lyfter tillsammans. 
Vi skingrar mörkret, tänder ljuset och väcker glädjen. 
Vi hittar hoppet, ställer in kompassen och håller varandra i handen.
Vi finns där, varje steg på vägen. 
Vi är de som lever med cancer. Och vi har något som ger 
kraften att fortsätta dag efter dag: vi har varandra.
 

Det är därför vi finns. 



Jag är 
pank 

Jag 
behöver 
prata med 
någon

Jag 
känner 

mig 
ensam

Jag 
vill börja 

träna

Ingen 
lyssnar, 

ingen 
ser mig

Tankarna kan bli många
 när cancern drabbar dig 

eller någon du älskar. 

Därför hjälper Ung Cancer till 
att betala för psykologsamtal 

och anordnar rehabiliteringsläger. 
Tillsammans skingrar vi mörkret,
tänder ljuset och väcker glädjen.

Ung Cancer har tusentals 
medlemmar i liknande 
situation som dig. 

Via våra Facebookgrupper och 
mötesplatser kan du hitta andra 
att dela dina tankar och känslor 
med. Vi finns för varandra och det 
ger oss kraft att fortsätta. 

Cancer drabbar inte bara 
kropp och själ. Det kan också 
slå hårt mot din ekonomi. 

Därför kan du få ekonomiskt stöd 
genom Ung Cancers stipendium. Vi 
vägleder också dig genom djungeln 
av myndigheter och sjukvård. Vi 
finns här, varje steg på vägen. 

Att träna och vara aktiv 
kan vara ett viktigt hjälp- 

medel när cancern skapar 
fysiska besvär eller ångest. 

Genom Ung Cancer kan du få 
hjälp med ett gymkort eller delta i 

ett rehabiliteringsläger. Tillsammans 
ställer vi in kompassen och håller 

varandra i handen. 

När ingen lyssnar 
så ger Ung Cancer 

dig en röst. 

Vi berättar våra medlemmars 
berättelser, kämpar för unga 

vuxna cancerberörda och visar 
hur det är att vara vän, syskon

 och förälder när marken 
skakar och allt förändras.

Är du 16-30 år och tvingas 
leva med eller nära cancer? 

Vi är tusentals medlemmar som 
har eller går igenom samma 
sak som dig. Vi finns där när 

marken skakar och allt förändras. 
Vi finns där, varje steg på vägen 
och tillsammans ger vi varandra 

stöd, tröst och gemenskap.

Bli en del av oss.
Vi finns för varandra.

POST- OCH 
BESÖKSADRESS
Norra Allégatan 7
413 01 Göteborg

TELEFON
031-75 77 111

MAILADRESS
info@ungcancer.se

HEMSIDA
ungcancer.se

WEBSHOP
ungcancer.se/shop

SOCIALA MEDIER
ungcancer

BANKGIRO/SWISH
90 05 745

Vi finns


