I skuggan av cancer – en rapport om
anhörigas behov av stöd och information

I skuggan av cancer

Förord
I Sverige kommer minst var tredje person att drabbas
av cancer under sin livstid. Runt varje cancerdrabbad
finns ett antal anhöriga som också påverkas av
cancerbeskedet. Ofta tar närstående på sig rollen som
projektledare. De tar hand om hemmet, koordinerar
vården och håller koll på medicinering. Den sjuke står
i fokus, familjen anpassar sig, tar ett steg tillbaka och
slår ibland knut på sig själva för att få vardagen att gå
runt.
Självklart vill många vårda och stötta sina nära och
kära i svåra stunder. Vara ett stöd genom en jobbig
sjukdomsperiod. Men ansvaret som läggs på den
sjukes närstående kan kännas övermäktigt. I den här
rapporten redovisas bland annat forskning som pekar
på att anhöriga ofta ses som en resurs i vården, men
att de sällan blir utbildade eller tillfrågade om hur de
klarar av sin roll.

Roche har i samverkan med Cancerkompisar genom
fört en enkätundersökning för att få en bild av de
anhörigas erfarenheter av vården. Svaren på några av
de frågorna redovisas i den här rapporten tillsammans
med en nulägesbild över cancervården och forskning
kring anhörigas situation.
Denna rapport är ett uttryck för vår ambition att bidra
till att lyfta den viktiga frågan om anhörigas situation.
Det är en fråga som i dagsläget får alldeles för lite
utrymme i vårddebatten. Ingen ska behöva bli sjuk
av att vara anhörig.

Att anhöriga i dag tar ett orimligt stort ansvar får
såklart konsekvenser, ingen klarar av att vara en

Jonas Edström
Policychef, Roche

Om rapporten

Innehållsförteckning

Enkätfrågorna som redovisas i rapporten har
tagits fram av Cancerkompisar tillsammans
med Roche. Roche har tidigare lyft frågan om
anhörigas situation, bland annat i podcasten
Sjukvårdspodden. Roche har även uppmärk
sammat frågan om jämlik vård i rapporter, en
webbutbildning, seminarier och nyhetsbrev.
Regionalt cancercentrum syd (RCC Syd) har
i samverkan med Cancerkompisar tagit fram
en enkät som fokuserar på närståendes
erfarenheter och upplevelser av bland annat
Cancerkompisar.se som anhörigstöd. Resultaten
från denna enkät presenteras i en populär
vetenskaplig artikel under 2018.
Citaten i rapporten är hämtade från Cancer
kompisars forum.
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supermänniska hela tiden. Anhöriga till cancersjuka
löper hela 25 procent högre risk att bli sjukskrivna än
andra. Depression, stress och hjärtproblem är några
exempel på vad som drabbar närstående som har en
vårdarroll.
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Situationen i cancervården
Allt fler drabbas av cancer
60 325 personer insjuknade i cancer under 2016 och sett
över tid är trenden tydlig – allt fler drabbas av cancer.
När hänsyn tas till förändrad folkmängd och åldersstruktur i befolkningen, så har förekomsten av cancer ökat
med cirka 40 procent sedan 1970-talet. Minst var tredje
person i Sverige kommer under sin livstid att få ett cancerbesked. Beräkningar pekar på att om 20 år kommer
cirka 100 000 cancerfall per år att diagnostiseras.
65 procent av alla cancerfall står de sju vanligaste
cancersjukdomarna för:
1. Prostatacancer
2. Bröstcancer
3. Hudcancer
4. Tjocktarmscancer
5. Lungcancer
6. Malignt melanom i huden
7. Cancer i urinblåsa och urinvägar

Bland kvinnor är bröstcancer den vanligaste cancerformen och hos män är det vanligast med prostatacancer.
Lungcancer är den cancerform som flest personer, både
kvinnor och män, dör av.1

Den ojämlika cancervården
Enligt hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) 2 § är målet
för hälso- och sjukvården en god hälsa och en vård på
lika villkor för hela befolkningen. Det innebär enligt
förarbetena till lagen (prop. 1981/82:97), att det ska vara
möjligt för alla, oavsett var i landet de bor, att vid behov
och på lika villkor få del av hälso- och sjukvårdens tjänster. Ekonomiska, sociala, språkliga, religiösa, kulturella
och geografiska förhållanden får inte hindra den enskilde
från att erhålla vård.
Hälso- och sjukvårdslagen är tydlig, vården ska vara
jämlik men utredningar visar gång på gång att så
inte är fallet. Bland annat förstärker Cancerfonden i
Cancerfondsrapporten 2018
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 ancerfondsrapporten 2018 bilden av att cancervården
C
är ojämlik när det gäller socioekonomisk status. Risken
att insjukna i cancer skiljer sig inte nämnvärt mellan lågoch högutbildade personer. Men däremot finns det en
markant skillnad i dödlighet mellan de olika grupperna.
Bland personer som har utbildning under gymnasienivå
är dödligheten mycket högre. Störst är dödligheten bland
män som enbart har grundskoleutbildning. Enligt gjorda
beräkningar skulle cirka 2 900 liv kunna räddas per år om
alla patienter hade lika hög överlevnad som patienterna
med eftergymnasial utbildning, vilket ligger i linje med
vad Socialstyrelsen kom fram till i sin rapport från 2011.2
Cancerfonden lyfter i sin rapport fram ett antal tänkbara
delförklaringar till varför det ser ut som det gör. Det
handlar bland annat om att lågutbildade oftare avstår
från att söka vård och delta i screeningprogram samt
att patienter från högre socioekonomiska grupper följer
behandlings- och läkemedelsrekommendationer i högre
utsträckning. Dessa grupper ställer också högre krav
på vårdgivaren och forskning har visat att de generellt
sett får mer tid för exempelvis frågor i vårdmötet.
Även vårdgivarens agerande lyfts som en delförklaring.
Omotiverade skillnader kan uppstå i vårdkedjan där ett
exempel är vårdpersonalens, medvetna eller omedvetna,
bemötande av patienterna som kan skapa ojämlikheter.3

Sett till landet i stort var 49 procent av patienterna inom
den maximala utredningstiden under 2017. Den 20:e
percentilen var 20 dagar, den 80:e percentilen 43 dagar
och medianen var 29 dagar. Bäst kravuppfyllelse hade
Region Kronoberg där 99 procent av patienterna hanterades inom den maximala utredningstiden. Den 20:e
percentilen var 8 dagar, den 80:e percentilen var 18 dagar
och medianen var 11 dagar.
Region Östergötland och Västra Götalandsregionen återfanns i den andra änden av skalan, de hade 34 procent av
patienterna inom den maximala utredningstiden vilket var
den lägsta andelen i landet. Vid en jämförelse av de två regionerna framkommer att Västra Götalandsregionen hade
betydligt större spridning på utredningstiden än Region
Östergötland. Västra Götalandsregionens 20:e percentil
var 22 dagar, 80:e percentilen 56 dagar och medianen var
36 dagar. Motsvarande siffror för Region Östergötland var
26 dagar, 41 dagar och en median på 32 dagar.
Av 21 landsting var det under 2017 bara fyra stycken som
hade en måluppfyllelse över 75 procent. Nio landsting
nådde inte en andel om 50 procent av patienterna inom
den maximala utredningstiden.
Bröstcancer

Helår 2017 - Kirurgi - Riket

Väntetider
Frågan om vårdköer är omdiskuterad och en stor utma
ning för hälso- och sjukvården. Statistik från Regionala
cancercentrum i samverkan visar på stor spridning i
väntetid i olika delar av landet. Cancerform och lands
ting har stor inverkan på hur snabb vård patienten får.
Nedan presenteras hur spridningen kan se ut när det
gäller två av de vanligaste cancerformerna, bröstcancer
och lungcancer.
Bröstcancer
Cirka 9 400 personer drabbas varje år av bröstcancer.
Första behandling vid bröstcancer är kirurgi, strål
behandling, läkemedelsbehandling eller palliativ
symtomlindrande behandling. Den maximala utrednings
tiden enligt standardiserade vårdförlopp (SVF) är för
samtliga behandlingsformer 28 dagar.4 Diagrammet till
höger visar väntetid på kirurgi.
Cancerfondsrapporten 2018
Cancerfondsrapporten 2018
4
https://www.cancercentrum.se/samverkan/cancerdiagnoser/brost/vardforlopp-brostcancer/redovisning-vantetid/
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Landsting/region
Region Kronoberg
Region Norrbotten
Landstinget Blekinge
Region Gotland
Region Halland
Region Jämtland Härjedalen
Landstinget i Värmland
Region Örebro län
Region Jönköpings län
Region Västmanland
Landstinget Sörmland
Region Skåne
Landstinget i Kalmar län
Västerbottens läns landsting
Region Västernorrland
Region Gävleborg
Region Uppsala
Landstinget Dalarna
Stockholms läns landsting
Region Östergötland
Västra Götalandsregionen
Riket

Totalt
antal (n)

Andel inom
max ledtid
(%)

146
181
95
51
267
40
172
100
230
198
180
872
152
158
199
271
264
232
1194
250
1048
6300

99
91
79
78
70
70
67
65
64
61
58
50
47
47
46
43
40
39
39
34
34
49
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Lungcancer
Diagnosen lungcancer ställs varje år hos cirka 3 600 personer i Sverige. Lungcancer behandlas med kirurgi, läkemedel, strålbehandling eller palliativ symtomlindrande
behandling. För läkemedelsbehandling, vilket är det som
visas i diagrammet nedan, är maximal ledtid 40 dagar.5
Under 2017 var mediantiden 43 dagar sett till hela riket.
Den 20:e percentilen var 25 dagar och den 80:e percentilen var 67 dagar. 44 procent av patienterna fick behand
ling inom 40 dagar. I topp låg Landstinget Dalarna och
Region Uppsala, båda hade 87 procents uppfyllelse.
I botten låg Region Kronoberg som bara hade 13 procent
av patienterna inom den maximala ledtiden. Den 20:e
percentilen var 49 dagar, den 80:e percentilen var 97
dagar och medianen var 71 dagar.
En majoritet av landstingen som ingår i statistiken,
nådde inte en andel om 50 procent av patienterna inom
den maximala ledtiden.

Lungcancer

Helår 2017 - Läkemedel - Riket

Landsting/region
Landstinget Dalarna
Region Uppsala
Region Jämtland Härjedalen
Region Halland
Region Norrbotten
Landstinget i Kalmar län
Region Örebro län
Landstinget Blekinge
Västerbottens läns landsting
Landstinget i Värmland
Region Gävleborg
Region Östergötland
Region Skåne
Region Västernorrland
Västra Götalandsregionen
Stockholms läns landsting
Region Västmanland
Region Jönköpings län
Region Kronoberg
Riket

Totalt
antal (n)

Andel inom
max ledtid
(%)

76
60
24
75
58
42
42
43
33
27
30
42
181
42
237
226
42
51
23
1362

87
87
63
55
55
50
50
49
45
44
40
38
36
36
35
34
31
22
13
44

https://www.cancercentrum.se/samverkan/cancerdiagnoser/lunga-ochlungsack/vardforlopp-lunga/redovisning-vantetid/
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De anhörigas situation
Jag är helt slut av att alltid, alltid ha
ansvaret för hans hälsa då hemsjukvården
inte verkar förstå hur sjuk han är.
– partner till en cancerdrabbad

Ett cancerbesked drabbar inte bara den som är sjuk, utan
även den personens nära och kära. Runt en cancerpatient
finns ofta flera anhöriga. Forskning visar att personer
som är gifta eller sambo med en cancerdrabbad löper
större risk att själva bli sjuka under året efter partnerns
cancerdiagnos. I en studie som har genomförts av sjuksköterskan Katarina Sjövall framgår att antalet psykiatriska
diagnoser var det som främst ökade. Men även hjärt- och
kärlsjukdomar, led- och muskelvärk samt sjukdomar i
buken som magsår och inflammatoriska tarmsjukdomar
ökade.6 Studien visade även på skillnader mellan de olika
cancerdiagnoser som ingick. Störst ökning av att nyttja
olika hälso- och sjukvårdstjänster var bland partners till
patienter med colon-, lung-, och prostatacancer. Kostnaden för hälso- och sjukvård ökade mest bland manliga
anhöriga, särskilt i gruppen yngre manliga partners.7
Specialistsjuksköterskan Marie-Louise Möllerbergs
avhandling stärker bilden av att anhöriga löper högre
risk att själva bli sjuka. Partners till personer med cancer
hade ökade sjukvårdskontakter och kostnader såväl ett
som två år efter cancerdiagnosen. Även hennes studie
visade att resultatet skiljer sig beroende på cancerform
där partners till personer med lever-, lung- coloncancer
och gruppen ”övriga cancerformer” står ut. De hade en
betydande större ökning av kontakt med sjukvården och
även sjukvårdskostnader. De vanligaste problemen efter
ett och två år var milda depressiva episoder, stressreaktioner och hjärtproblem som till exempel akuta hjärt
infarkter.8

Studien visade att familjemedlemmar till den cancerdrabbade lade sina egna behov och önskemål åt sidan,
allt för att få en så bra sista tid tillsammans som möjligt.
Personen med cancer fick större inflytande i familjen
och den personens behov och önskningar avgjorde hur
familjen skulle agera. Övriga familjemedlemmar undvek
konflikter och att prata om sina egna tankar och känslor.9
Anhöriga kan i många fall vara ett stort stöd för den som
är sjuk. Matlagning, sköta hygien, vara ett känslomässigt
stöd, hantera läkemedel och koordinera vården är några
exempel på områden där den anhörige kan stötta sin
närstående. Inom den palliativa vården pekar studier
på att anhöriga ofta beskriver att de har känt sig dåligt
förberedda på att ge vård.
Anhöriga axlar rollen som vårdare med lite kunskap om
vad det innebär på lång sikt och utan en dialog kring
om det är någonting som den anhörige faktiskt klarar
av. Vad vården innebär, vilken hjälp som finns att få och
hur situationen kommer att utveckla sig är sådant som
de anhöriga inte alltid har kunskap om. I vården ses ofta
anhöriga som en resurs, men de blir sällan rådfrågade,
utbildade eller tillfrågade om hur de klarar av att vårda.
En känsla av begränsat inflytande kan göra att anhöriga
känner sig pressade att ta på sig rollen som vårdare utan
att ha tillräckligt stöd och kunskap.10

http://www.vetenskaphalsa.se/partners-till-cancerpatienter-behover-stod/
http://portal.research.lu.se/portal/en/publications/living-with-cancer--impact-on-cancer-patient-and-partner(701ac40f-b0e3-41e7-90c6-0f82086bb17f).html
8
https://www.forskning.se/2017/12/13/hela-familjens-halsa-paverkas-nar-nagon-har-cancer/
9
https://www.forskning.se/2017/12/13/hela-familjens-halsa-paverkas-nar-nagon-har-cancer/
10
http://www.anhoriga.se/Global/St%C3%B6d%20och%20kunskap/Publicerat/Kunskaps%C3%B6versikter/Dokument/Nka_2017-1_Palliativ_v%C3%A5rd.pdf
6
7
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Information till anhöriga och
hög sjukskrivningsgrad
Anhöriga ska ha möjlighet att få information och stöd
från vården. Den information som ges ska vara anpassad
så att både patienten och närstående förstår den. Det är
patienten själv som väljer vem som ska få information
om vården.11
Enligt patientlagen ska patienten få information om
bland annat sitt hälsotillstånd, de metoder som finns
för undersökning, vård och behandling, det förväntade
vård- och behandlingsförloppet, möjligheten att välja
behandlingsalternativ, möjligheten att få en ny medicinsk
bedömning och vårdgarantin. Vidare sägs att patientens
närstående ska få möjlighet att medverka vid utform
ningen och genomförandet av vården om det är lämpligt
och om bestämmelser om sekretess eller tystnadsplikt
inte hindrar detta.12
Tillsammans med Cancerkompisar har RCC Syd ställt ett
antal frågor till anhöriga till cancerdrabbade. Frågorna
handlar om huruvida de har fått information om de olika
behandlingsmetoder som finns för den cancerdrabbade,
rätten till en ny medicinsk bedömning och sjukskrivning.

Jag fick information om de olika behandlingsmetoder
som fanns för den cancerdrabbade

l Instämmer helt, 23,7%
l Instämmer delvis, 36,1%
l Instämmer delvis inte,16%
l Instämmer inte alls, 21,3%
l Vet ej/ingen åsikt

37,3 procent instämmer inte alls eller delvis inte i att de
har fått information om de olika behandlingsmetoder
som fanns för den cancerdrabbade. Bara 23,7 procent
instämmer helt i att de har fått information. Enligt
patientlagen ska närstående ges möjlighet att medverka
vid utformning och genomförande av vården. Att få
information om olika behandlingsmetoder är grundläggande i ett sådant läge.
Som det har påtalats tidigare i denna rapport så har de
anhöriga inte alltid kunskap om vad vården innebär även
när de har en roll som vårdare. Det indikerar att informa
tionen från vården till de närstående brister.

https://www.1177.se/Stockholm/Tema/Patientlagen/Forsta-och-vara-delaktig/Att-vara-narstaende-i-varden/
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/patientlag-2014821_sfs-2014-821

11
12
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Undersökningen visar att information om ny medicinsk
bedömning i mycket hög grad inte når de anhöriga.
72,2 procent av respondenterna instämmer inte alls
eller instämmer delvis inte i att de fick information om
den cancerdrabbades rätt till ny medicinsk bedömning.
l Instämmer helt, 7,1%
En majoritet av de anhöriga har alltså inte fått informa
l Instämmer delvis, 8,9%
tionen trots att patientlagen säger att patienten ska
l Instämmer delvis inte, 10,1% informeras. Att anhöriga inte får den här informationen
l Instämmer inte alls, 62,1%
kan tyda på att patienterna själva inte får reda på, eller
l Vet ej/ingen åsikt
kan ta till sig, denna lagstadgade möjlighet.

Jag har fått information om min anhöriges rätt till en
ny medicinsk bedömning (second opinion) som man
ska kunna få var som helst i landet vid livshotande
eller särskilt allvarlig sjukdom.

Nya termer, tillstånd, behandlingar, miljöer, m
 änniskor
och preparat sköljer över min syster och mig sedan
annandagen, som vågor som aldrig slutar skvalpa. V
 arje
dag erbjuder nya överraskningar som förskräcker och
förlamar men ändå kräver handling och fattning.
– dotter till en cancerdrabbad

8
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Hela 51,4 procent av respondenterna är eller har varit
sjukskrivna med anledning av sin anhörigsituation.
Av dessa var det bara hälften som fick information om
närståendepenning när de blev sjukskrivna. Närståendepenning är pengar som anhöriga kan få för att vara hos en
närstående person som är svårt sjuk. Med svårt sjuk menas
att sjukdomen är ett påtagligt hot mot personens liv.13
På frågan om respondenterna har fått information om
någon typ av anhörigstöd är bilden än värre. Nästan sju
av tio har inte fått information om anhörigstöd. Enligt
socialtjänstlagen 5 kap. 10 § ska socialnämnden erbjuda
stöd för att underlätta för de personer som vårdar en
närstående som är långvarigt sjuk, äldre eller som stödjer
en närstående som har funktionshinder.
Det är allvarliga siffror som stärker bilden av att anhöriga
löper större risk att bli sjuka och att informationen till de
anhöriga brister.

Jag är som en sönderstressad, tidsinställd
bomb. Jag exploderar snart och då kan
ingen laga mig igen. Jag orkar inte med
mina barn och jag kämpar och kämpar för
att vi ska få hjälp.
– partner till en cancerdrabbad

Är du eller har du varit sjukskriven med anledning
av din anhörigsituation?

l Ja, 51,4%
l Nej, 45,9%
l Vet inte, 2,7%

https://www.forsakringskassan.se/privatpers/sjuk/anstalld/narstaendepenning
14
https://www.1177.se/Stockholm/Regler-och-rattigheter/Second-
opinion-en-andra-lakarbedomning/
13

Vid sjukskrivningstillfället fick du information
om närståendepenning?

Vid sjukskrivningstillfället fick du information
om något anhörigstöd?

l Ja, 50%

l Ja, 27%

l Nej, 44,6%

l Nej, 68,2%

l Vet inte, 5,4%

l Vet inte, 4,8%

Ny medicinsk bedömning
En ny medicinsk bedömning (tidigare kallad second opinion) är någonting som alla som får besked om
en livshotande eller särskilt allvarlig sjukdom eller skada, exempelvis cancer, har rätt till. En sådan ny
bedömning innebär att patienten undersöks av en annan läkare än den som ställt diagnosen. Syftet är att
patienten ska vara säker på att den vård och behandling som erbjuds är den bästa möjliga. Patientens
landsting ska bekosta en ny medicinsk bedömning, även om det innebär resa till ett annat landsting.14
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Mef Nilbert: Vi behöver lyfta
projektledaruppdraget från
de anhörigas axlar
Mef Nilbert är professor i onkologi vid Lunds universitet
och Köpenhamns universitet samt forskningschef vid
den danska motsvarigheten till Cancerfonden. Hon har
tidigare varit chef för RCC Syd och var då med i starten
av forskningsprojektet där RCC Syd tillsammans med
Cancerkompisar samlar in anhörigas synpunkter på
vården.
I en debattartikel i Dagens Medicin i samband med
Anhörigdagen den 6 oktober 2017, skriver Mef, tillsammans med andra företrädare för vården och patienterna,
om anhörigas situation i vården. En cancersjukdom
präglas ofta av ett stort antal vårdkontakter och att flyttas
mellan olika vårdenheter. Möjligheterna att få stöd
varierar och som anhörig är det svårt att skaffa sig en
överblick.
– Att vara anhörig i cancervården kan liknas vid att vara
projektledare för koordination av insatser och åtgärder.
Anhöriga som ger omsorg upplever både fysiska och
psykiska påfrestningar, skriver Mef med flera.
Debattörerna anser att anhöriga i cancervården i dag tar
ett orimligt stort ansvar och kräver därför att besluts
fattare verkar för utveckling och samordning av stöd och
insatser. De vill också se samverkan mellan olika aktörer
inom anhörigområdet för att lyfta projektledaruppdraget
från de anhörigas axlar.
Källa: ”Anhörig i cancervården – en tung projektledarroll”, publicerad på
Dagens Medicins webbplats 2017-10-06.
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Inga-Lill Lellky om varför hon
startade Cancerkompisar
Den 24 augusti 2012 grundade Inga-Lill
och Alexandra Lellky, mor och dotter,
Cancerkompisar. Då hade det gått nästan
12 år sedan Inga-Lill och hennes man
Björn fick reda på att han var döende i
cancer och bara hade tre månader kvar
att leva. Tre månader blev till slut tio
månader. Tio månader som var allt annat
än enkla.
– Jag önskade flera gånger att han skulle
dö, det kändes så förbjudet att tänka så.
Men det var så svårt att se honom bli
mager och må dåligt, säger Inga-Lill.
Inga-Lill vågade inte berätta om sina
tankar för någon. Samtidigt åkte Björn
skytteltrafik mellan sjukhuset och
hemmet tills han bestämde sig för att
dö hemma. Deras gemensamma hem
förvandlades till ett sjukhus i miniatyr

med sjukhussäng, droppställning och en
mängd olika mediciner. Inga-Lill blev
sjukskriven och för att hantera sin oro
och ångest fick hon träffa en kurator. Det
var där hon en dag ställde den avgörande
frågan.
– Vid ett av de mötena frågade hon mig
vad mer hon kunde göra för mig. “Jag
skulle vilja prata med någon som har det
som jag, en kvinna som har en man som
är döende i cancer”, berättar Inga-Lill.
Några dagar senare ringde Gertrud.
Med Gertrud var det lättare att prata och
Inga-Lill kände inte att hon behövde för
klara allt. Gertrud förstod henne och
Inga-Lill förstod Gertrud. De fann varandra
och det blev starten på Cancerkompisar.
Källa: Cancerkompisar.se

Cancerkompisar erbjuder
ett unikt närståendestöd
När den första utvärderingen av
Cancerkompisar.se har genomförts står
det klart att satsningen upplevs som ett
viktigt stöd som finns tillgängligt när som
helst på dygnet. Men närstående behöver
också andra typer av support, som ökad
kunskap och professionellt stöd. Det skriver
Magdalena Andersson och Christina
Landegren, båda verksamhetsutvecklare
vid RCC Syd, i en artikel i Onkologi i
Sverige nr 3 – 18.
I alla fokusgruppsintervjuer och även i
enkätsvaren återkom ordet stöd som ett

resultat av Cancerkompisar.se. Artikel
författarna avslutar med att konstatera att
Cancerkompisar.se kan ses som en viktig
pusselbit i det här sammanhanget för
att närstående till en som är cancersjuk
ska klara av att inte bara överleva – utan
faktiskt leva så normalt som möjligt.

Om Cancerkompisar
Cancerkompisar är en idéburen, icke
vinstdrivande organisation som driver en
förmedlingstjänst på nätet där anhöriga
får kontakt med andra som är eller har
varit i samma situation. Tjänsten är öppen
för alla anhöriga från 13 år och uppåt.
Cancerkompisar vill skapa debatt och

vara opinionsbildande om anhörigproblematiken, främst kring cancer.
Cancerkompisar vill initiera forskning som
kan verka som bakgrund till beslutsfattare
att ha möjlighet att ta sig an utmaning
arna kring anhörigproblematiken och
få förutsättningar att göra samhälls
ekonomiska förändringar.
Det är tufft att vara anhörig men med en
cancerkompis står du aldrig ensam.
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