
                                          
 

 
 

Onkolog Petra Flygare, Sundsvall, och Julia Mjörnstedt,  
Ung Cancer, delar på Tarmcancerpriset 2013 
 
Tarmcancerpriset 2013 tilldelas onkolog Petra Flygare, Sundsvall, och Ung Cancers 
generalsekreterare Julia Mjörnstedt, 27, som överlevt tarmcancer och nu väntar sitt fösta 
barn. 
 
– Priset är en bekräftelse på att vi gör något bra och jobbar åt rätt håll. Tarmcancer är en tyst 
sjukdom. Därför är det bra att prata om att även unga kan drabbas, säger Julia Mjörnstedt, som får 
priset för sin kamp ”för ungas rätt till cancervård på deras, lite annorlunda, villkor.” 
 
Cancerläkare Petra Flygare, Sundsvalls sjukhus får priset för sitt arbete engagerade patientarbete där 
hon förenar forskning med patientnytta. Hon har också en enastående förmåga att informera så att 
alla förstår – en egenskap som uppskattas av patienter och anhöriga. 
 
Hon kom till Sundsvall som cancerläkare nummer två och var med och startade onkologiavdelningen 
1995. Kliniken grundades 2001 och Petra Flygare är idag en av sex specialister. 
 
– Vi är ett tajt gäng som dessutom har 4 ST-läkare till vår hjälp och en rutin här på vår klinik som jag 
tror inte är så vanlig överallt, är att vi börjar varje morgon med att tillsammans gå igenom alla 
remisser så att alla blir uppdaterade och kan ge patienten bäst omhändertagande, säger hon. 
 
 

Näst vanligaste cancerformen 
Tarmcancer är den näst vanligaste cancerformen för båda könen, efter bröst- och prostatacancer. 
Varje år insjuknar 6 000 personer. Många kommer för sent, vilket är extra olyckligt då tidigt upptäckt 
av tarmcancer oftast går att operera. Intresseorganisationerna arbetar därför för allmän screening 
för tidig upptäckt av cancerformen. 
 

Syftet med priset är att uppmärksamma personer som påverkar och förbättrar tillvaron för personer 
med tarmcancer. Det delas ut av Mag- och Tarmförbundet och ILCO Riksförbundet för stomi – och 
reservoaroperarade, med stöd av Roche AB. Priset delas ut på Tarmcancerdagen den 20 mars i 
Stockholm. Program bifogas. 
 
Kontakt och frågor: 
Wictoria Hånell, Mag- Tarmförbundet, 073-640 27 25. Mer info på: www.magotarm.se 
Christer Rolandsson, ILCO Riksförbundet för stomi – och reservoaropererade, 070-565 57 00. Mer 
info på: www.ilco.nu 
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