
 

Malin Rennermalm 

Jag fick diagnosen vaginalcancer 2018 som är en relativt ovanlig diagnos vars orsak och behandling 

har mycket gemensamt med livmoderhalscancer. Behandlades i Örebro med strålning och cyto. 

Jag bor i norra dalarna med man och barn i tonåren och driver ett eget företag. Sjukdomen och 

framför allt de efterföljande biverkningarna förändrade livet på flera plan för både mig och de omkring 

mig. 

De områden jag är särskilt intresserad av, som också har att göra med mina egna upplevelser, är t.ex 

försenade diagnoser, cancerbehandlingens biverkningar ur ett överlevandeperspektiv, primärvårdens 

bemötande och kunskaper om cancerpatienter, arbetsgången vid diagnosticering och behandling av 

biverkningar mm. 

Jag har sett det värdefulla arbete som Nätverket gör och vill gärna vara kunna bidra med min tid och 

mina erfarenheter.  

 

 

Ingela Berglund 

Kunskap ger hopp – det är nyckeln till hur jag har lärt mig att leva med cancer. 

Jag fick min första cancerdiagnos hösten 1999, en njurcancer som lyckligtvis kunde behandlas med 

”bara” kirurgi. Sexton år senare i maj 2015 fick jag återigen en cancerdiagnos - låggradig 

äggstockscancer stadium III B - vilken kom som en blixt från klarblå himmel. Jag var i toppform och 

kände mig kärnfrisk vid den tidpunkten. Tre år senare i maj 2018 fick jag återfall och diagnosen 

kronisk äggstockscancer och genomgick en omfattande operation. Långsamt återhämtade jag mig, 

men en stor frustration tilltog över att bara gå och vänta på att tumörerna skulle börja växa igen och 



metastaser skulle spridas i kroppen. Jag upplevde att vårdgivaren jag då hade sa att de inte kunde ge 

mig någon mer hjälp. Då kände jag att jag måste ta kontroll över mitt eget liv och göra allt som 

någonsin kan göras för att hitta någon behandling, så jag började söka efter alla pågående eller 

planerade studier både i Europa och USA. 

Hösten 2020 tog tumörtillväxten fart och snabbt blev jag mycket sämre. Tiden höll på att rinna ut, men 

till slut kunde jag i slutet på november 2020 inkluderas i en studie på KS. Ett MIRAKEL inträffade och 

på några veckor vände tillväxten och tumörerna började krympa!!!! Jag behandlas fortfarande inom 

ramen för den studien och är överlycklig för varje dag som går och att studieläkemedlet har effekt. 

Sedan min första cancerdiagnos 1999 har jag fått många insikter och erfarenheter och känner att jag 

gärna vill dela med mig av dessa för att kunna påverka och förbättra cancervården och hjälpa andra 

som får en cancerdiagnos. 

Jag har en utbildning inom bioteknik och molekylärbiologi och har alltid jobbat inom och brinner för life 

science-området. Sedan 2019 driver jag på halvtid ett egenkonsultbolag inom det området. 

 Forskningen går nu fort framåt inom cancerområdet och min önskan är att fler kan få möjlighet att 

delta i kliniska studier. Jag hoppas och vill jobba för att forskningen blir mer tillgänglig för alla och inte 

bara de som behandlas på universitetssjukhusen. Det ska inte handla om att man måste driva sin 

egen sjukvård och själv söka upp alla tänkbara vägar – lika vård för alla borde vara en självklarhet! 

Jag hoppas att jag kan bidra med min kunskap och mina erfarenheter till Nätverket mot gynekologisk 

cancer och kunna ge stöd och energi till andra! 

 

Helene Byheden 

Jag fick diagnosen vulvacancer juli-2019 

och efter det så följde ett stort antal operationer som resulterat i att jag är könsstympad, fick strålning 

och cytostatikabehandling 5 dgr/veckan  

i 2 månader. 

Jag brinner för att förändra förutsättningarna som gjorde att jag kände mig både ensam och satt i en 

bubbla både under min cancersjukdom och efteråt.  

Vägen tillbaka som könsstympad, 

 och singel då jag blev lämnad  

början av min cancerresa,  

så hade jag önskat en större öppenhet, att 

fler kvinnor hade mod att berätta       så  

jag och andra slapp känna ensamhet i en  

cancerform som när du berättar att du har eller haft vulvacancer inte får en enda följdfråga. 

Jag vill gärna engagera mig i styrelsen eller i arbetsgrupper 

 

 


