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Nära Cancer nominerad till GötaPriset 
Den 4:e februari uppmärksammas Världscancerdagen. Årets svenska tema är Mot cancer-för 
cancerberörda. I samband med detta vill vi lyfta en speciell grupp cancerberörda, nämligen de 
barn och ungdomar som är med om att en familjemedlem eller vän diagnostiseras med cancer. 
För denna grupp har webbsajten Nära Cancer sedan 2013 erbjudit en plats för möten med andra 
unga anhöriga, liksom mängder med inspiration och information. Nära Cancers ledord är 
trygghet genom kunskap och gemenskap.  

Här finns filmer med Eva Funck, radioteater med Olof Wretling, intervju med Clara Lidström 
och mycket mer. Varje vecka besvaras 5-10 frågor av erfaren sjukvårdspersonal, alla svar 
publiceras och frågeställaren är anonym. På forumet skriver såväl de som lever med en person 
med cancer i sin närhet, som de som mist en förälder eller någon annan nära. För föräldrar, 
vårdpersonal och skola finns det material att lära sig mer om att möta unga anhöriga. 

Nära Cancer vänder sig till unga personer i hela Sverige och finansieras av Regionalt 
cancercentrum Uppsala Örebro. 2014 tilldelades Nära Cancer Örebro läns landstings 
utmärkelse Diamanten samt It i vården-juryns Lilla pris. 

Nominerat projekt kommer att presenteras på Kvalitetsmässan den 3-5 november på Svenska 
Mässan i Göteborg. Kvalitetsmässan är Europas största konferens och fackmässa om 
verksamhets- och samhällsutveckling. 

GötaPriset har sedan 1989 delats ut till Sveriges bästa utvecklingsprojekt i offentligt sektor. 
Förutom äran belönas det vinnande projektet med en prischeck på 150 000 kronor. 

Vinnaren av GötaPriset utses av en jury bestående av Bengt Delang, stadsdirektör Göteborgs 
Stad, Ann-Sofi Lodin, regiondirektör Västra Götalandsregionen, Per-Arne Andersson, direktör 
Sveriges Kommuner och Landsting, Annika Elias, ordförande Ledarna, Jerry Karlsson, vd SIQ, 
Lars Bäckström, landshövding Länsstyrelsen i Västra Götaland, och Henrik Edman, direktör 
Kvalitetsmässan. 

Bakom GötaPriset står Göteborgs Stad, Västra Götalandsregionen, Sveriges Kommuner och 
Landsting, Institutet för Kvalitetsutveckling – SIQ, Ledarna och Länsstyrelsen i Västra 
Götaland. 

www.näracancer.se 

För ytterligare information kontakta: Katrin Bartfai Jansson 
kontakt@naracancer.se       0739-788092 
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