Presentation av oss stödpersoner i Moa-Lina
Amie Fahlander, född 1957. Jag är finlandssvensk och flyttade till Sverige 1979. Yrkesverksam som
sjuksköterska inom äldrevård. Skild och mamma till två döttrar, födda 85 och 89. Två barnbarn 2011
och 2015, ett tredje på väg 2018. Jag är sambo med Leif sedan många år. Bröstcancerdiagnos i
augusti 2014 och därefter två operationer, först ”tårtbit” och sedan mastektomi av vänster bröst.
Cytostatika, strålning, herceptin och antiöstrogen behandling. Bor i Valla/T1. Intressen:
medmänniskor, handarbete, träning och att skriva. Utbildade mig till stödperson 2017.
Anita Aktanius, född 1970. Jag fick min cancerdiagnos oktober 2013, hormonell och HER2+. Tårtbit
vänster bröst togs bort, efterföljande behandling cytostatika, strålning, herceptin och antiöstrogen
behandling. Jag har 2 pojkar, födda 2006 och 2000, skild och bor i Mantorp. Engagerad i
Bröstcancerföreningen Moa-Lina sedan 2015, min roll där är sekreterare och stödperson.
Tillsammans med Sofia Weineholm är jag med och arrangerar unga Moa-Linor aktiviteter.
Elizabeth Åkesson, född 1960. Jag fick min cancerdiagnos 2013 och gjorde då en tårtbitsoperation
samt fick strålning, herceptin och antiöstrogenmedicinen exemestan. Är singel och befinner mig
mellan två jobb. Jag bor i centrala Linköping. Mina fritidsintressen är min familj, släkt och alla mina
fina vänner. Försöker se det stora i det lilla och är nöjd med det jag har. Och känner en stor
tacksamhet för den underbara gåva som livet är. Jag är engagerad i Moa-Lina bröstcancerförening
sedan 2015 och är stödpersonansvarig och adjungerad i styrelsen.
Sofia Weineholm, född 1976. Bröstcancerdiagnos 2008, HER2+. Genomgick mastekomi vänster sida,
cytostatika behandling, strålning och herceptin. Insjuknade på nytt 2011, höger bröst, och fick
genomgå samma behandling ytterligare en gång. Gjorde en rekonstruktion 2010 med latissmus dorsi
lambå (ryggmuskelaturen) på vänster sida. Behandlingsfri sedan 2012. Bor strax utanför Linköping
med man och två barn födda 2005 resp. 2007. Engagerade mig i Moa-Lina 2013 och är
stödpersonansvarig och suppleant i styrelsen . Ansvarar för Unga Moa-Linors aktiviteter tillsammans
med stödperson Anita.
Carl Gustav Pettersson, född 1968. Jag bor i Söderköping och är gift med Berit som drabbades av
bröstcancer 1997 och opererade bort ett bröst. Hon fick återfall 1998 och behandlades med
cytostatika och strålning. Frisk idag. Har en son född 1995. Jag är ingen specialist eller psykolg utan
bara en person som har gått igenom en tuff period med många funderingar och mycket oro när den
man älskar drabbas av bröstcancer. Jag vill finnas till hands om du som närstående/anhörig/vän etc.
vill prata med någon som gått igenom samma sak.
Inga Ekström, född 1932. Jag bor i Linköping. Har barn och barnbarn. Jag drabbades av bröstcancer
1970 och 1972. Jag var med och startade bröstcancerföreningen Moa-Lina 1982.
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