
 

Lena Wäppling 

 

I slutet av 2017 drabbades jag av spridd äggstockscancer. Jag opererades och fick cellgifter, och är 

lyckligt lottad att vara i remission sedan 2018. Idag mår jag relativt bra, förutom en del biverkningar 

som stökar till det, men jag njuter av livet så mycket jag bara kan! 

Via Nätverket och dess Facebookgrupp har jag hittat svar på många av mina frågor och funderingar, 

och jag uppskattar stödet från andra drabbade kvinnor. Jag brinner för att vi ska våga prata mer om 

gynekologisk cancer generellt och vill få till en större öppenhet och diskussion. Jag försöker ge 

äggstockscancer ett ansikte, och pratar och håller föredrag i alla sammanhang som jag kan och orkar. 

Efter min sjukdomstid kände jag att jag vill göra något för att se till att ingen mer kvinna skulle 

drabbas av äggstockscancer som jag. Det resulterade i att jag startade Lena Wäpplings Stiftelse: en 

ideell stiftelse där varenda krona går till forskning om äggstockscancer. Jag tycker att det är 

otroligt roligt och givande att kunna vara med och bidra till livsviktig forskning. 

Jag är sedan ett drygt år med i Nätverkets arbetsgrupp om äggstockscancer och 2021 blev jag 

tillfrågad om att vara med i styrelsen. Jag hoppas att jag kan bidra med mitt driv och engagemang till 

att utveckla Nätverket framåt.  

 

Joelle Abou Khalil 

 

Jag är statsvetare i bakgrunden med flera års arbetserfarenhet inom ideell förening.  

Efter min mammas bortgång ville jag bli mer kunnig och engagera mig i frågor kring äggstockscancer. 

Jag bodde då i Libanon och beslöt mig för att starta ett initiativ i hennes minne och uppmärksamma 

sjukdomen och dess diffusa symptom. När jag sedan flyttade tillbaka till Sverige tog jag kontakt med 



Barbro och Alexandra inom Nätverket för att se hur jag kan bidra och hjälpa till. Idag är jag med i två 

arbetsgrupper med fokus på äggstockscancer och stöd till närstående och jag är så tacksam över 

förtroendet och att nu även få sitta med i styrelsen. Det är så otroligt givande att få kunna vara en 

del av denna familjära förening tillsammans med fantastiska människor som har åstadkommit och 

påverkat så mycket genom åren med sitt meningsfulla ideella arbete. Jag ser fram emot att föra 

vidare kunskapen och tillsammans med dom se till att vi kommer flera steg närmare vår dröm om en 

värld fri från gynekologisk cancer!  

 

Maria Carlsson 

 

Jag är 48 år gammal och nydiagnosticerad med livmoderhalscancer. Behandlas med strålning och 

cytostatika, just nu. Jag är en föreningsmänniska. Sitter i styrelsen som kassör 

för vår lokala Unionenklubb( jobbar på en arbetsplats med 1500 anställda), sitter också i 

Valberedningen för Regionen i Unionen. Jag är driftig, iderik och rätt vältalig. I min vanliga vardag 

jobbar jag som projektadministratör på ett läkemedelsföretag, i Uppsala. Det innebär mycket 

administration och även en del ekonomiarbete. Som människa är jag utåtriktad, vetgirig och nyfiken. 

Den här sjukdomen har tagit mig lite på sängen, men försöker nu läsa på så mycket jag kan. Vill gärna 

engagera mig i Nätverket mot gynekologisk cancers arbete. 

 

Cattis Lundqvist 

 

 



Jag är 55år och bor i Nacka utanför Stockholm. Jag jobbar som Senior redovisningsansvarig på 

moderbolaget i en stor koncern som är kontraktstillverkare av läkemedel. Där har jag jobbat sedan 

2005. 

Jag är väldigt intresserad av hälsa och välmående. Jag har mycket fokus på "egenvård" såsom naturlig 

sömn, MediYoga, andningsövningar, meditation, många och långa PW i de kuperade skogarna 

omkring mig, balanserad kost och att bibehålla en god balans i vardagen. 

Detta har jag haft stor nytta av efter min diagnos i februari 2019. Avancerad och obotlig 

livmoderhalscancer, adenocarcinom, stadie 4B med stor spridning i bäckenet, i lymfkörtlar från 

bäckenet, upp para-aortalt och upp till halsen, samt flertalet metastaser i levern och även i båda 

lungorna. 

Efter höga doser av palliativ cytostatikabehandling med Cis/Pak mars-juni visade min röntgen i juli 

2019, till allas förvåning, inga tumör- eller metastassuspekta förändringar längre. Vården tror att min 

egenvård var en stor bidragande orsak till de ovanliga resultaten. Jag fick även yttre och inre 

strålbehandlingar under hösten 2019 och i oktober det året var jag färdigbehandlad (för den här 

gången). Min senaste DT gjordes i januari 2021 och den visade av allt att döma fortsatt total regress. 

Inte botad eller cancerfri, men för tillfället fortsatt tumör och metastasfri :) 

Jag är bl a intresserad av hur egenvård kan påverka behandlingsresultaten och hur viktigt det kan 

vara. Något annat som jag tycker är viktigt är hur vi patienter bemöts efter avslutad behandling. 

Överlämningar t.ex mellan cancervården, primärvården och rehabiliteringen måste bli bättre.Vi ska 

inte bollas runt.   

Jag är också intresserad av hur det går med forskningen, kliniska studier och eventuella nya 

läkemedel och botemedel för gynekologisk cancer.  

 

 


