
Verksamhetsberättelse 

Två ändamål: bättre 

samtid & framtid  
Insamlingsstiftelsen Cancer- och 
Allergifonden är en politiskt och 
religiöst obunden ideell organisation 
som har som vision att skapa en 
friskare värld där cancer- och 
allergisjukdomar inte längre är 
samtidens besvär och gåtor. Målet är 
att färre skall drabbas och att fler ska 
överleva. För att det ska bli en 
verklighet leds vi sedan 1994 av två 
uppdrag: att stödja förebyggande 
miljörelaterad cancer- och 
allergiforskning och därmed bidra till 
kunskap som bryter sjukdomstrender 
samt att ge stöd till de som idag 
behöver det som mest, de 
sjukdomsdrabbade som fått sin 
ekonomi raserad av sjukdomen.  
 
Förutom att vi stödjer ett antal fantastiska forskningsprojekt delar vi årligen ut ett Miljömedicinskt 
Pris till forskare som gjort banbrytande upptäckter inom cancer och allergiområdet och på så sätt 
hyllar vi värdeskapande forskning. Dessutom fungerar även Miljömedicinska Priset som ett 
forskningsforum där forskare träffar varandra och utbyter kunskap och erfarenheter. Detta har 
historiskt också öppnat för nya forskningsbanor och samarbeten.  

Kvalitetssäkring i ändamålsarbetet 
För att främja våra ändamål jobbar vi aktivt för att behålla vårt höga givarförtroende genom att visa 

hur insamlade medel används och vilken nytta de gör. En viktig del av stiftelsens ändamålsarbete är 

att säkerställa att insamlade medel används effektivt för vår verksamhet. Därför önskar vi i regel 

endast erhålla så kallade icke-öronmärkta gåvor, vilket innebär att givarens pengar används där de 

gör mest nytta och där behovet är som störst. Noga utarbetade processer används för att bedöma 

vilka forskningsprojekt som ska beviljas anslag. I praktiken ansöker forskarna vid universitet genom 

en skriftlig ansökan enligt en fastställd mall, varefter bedömningen görs av en forskningskommitté. 

De sakkunniga (som besitter expertis inom sitt område och representerar olika delar av landet) 

bedömer samtliga ansökningar individuellt och oberoende av varandra genom att poängsätta ett 

antal kriterier enligt en fastställd mall, däribland originalitet, vetenskaplig skicklighet, 

miljöanknytning och genomförbarhet. Samtliga sakkunniga inrapporterar bedömningen för varje 

ansökan till kansliet som sammanställer en scoresumma genom att lägga samman resultat från de 

enskilda bedömarna och på basen av detta graderar ansökningarna. Sammanställningen utgör 

grunden till styrelsens beslut om tilldelning. Tillvägagångssättet för utvärdering av privatpersoners 

bidragsansökningar följer en likartad fastställd och kriteriereglerad procedur men genomförs 

operativt utan styrelsen.  



Arbete under 2014 
Vårt ändamålsarbete och kvalitetssäkring har sina utgångspunkter i de värderingar stiftelsen står för: 

Livskraft idag 
o Vi strävar för att öka sjukdomsdrabbades livskraft genom bidrag till behandling under 

återhämningsresan för att bli frisk. Trots våra begränsade resurser är hjälpen mycket 
välkommen vilket vi får höra från de personer vi hjälpt. Ett stöd i form av medicin, 
sysselsättningsmaterial, terapi eller en rehabiliteringsresa kan betyda oerhört mycket för 
att återfinna livskraften. Under året 2014 behandlades 274 privata bidragsansökningar. 
Av dessa är cirka hälften bröstcancerpatienter, övriga bidragstagare är jämnt fördelade 
mellan övriga cancerformer och astma/allergi. Vi får fortlöpande in en stor mängd 
ansökningar, vilket visar att behovet av bidrag till enskilda cancer- och/eller 
allergidrabbade är mycket stort. Nedan citeras några brevutdrag som kommit in under 
2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Framtidstro imorgon 
o Vi anser att investeringar i förebyggande miljörelaterad forskning som kartlägger cancer- 

och allergisjukdomars samband med närmiljö, livsstil och hälsa bygger en stark 

framtidstro. I takt med att den genomsnittliga livslängden ökar kommer fler att drabbas 

av cancer. Genom att stödja främst patientnära forskningen arbetar vi aktivt för att ännu 

fler cancer- och allergipatienter ska tillfriskna då den riktar sig mot bättre diagnostik 

genom tidigare upptäckt, effektivare behandlingsmetoder och ökade 

överlevnadschanser. Under år 2014 har utbetalningar/utfästelser för stiftelsens ändamål 

gjorts med 10 179 737 kr (79% av insamlade medel), bland annat till 24 mycket 

angelägna forskningsprojekt, vilka tilldelats från 100 000 kr och uppåt. Miljömedicinska 

Priset 2014 på 500 000 kr tilldelades i år Professorerna Britta Wahren och Håkan 

Mellstedt som erhöll 250 000 kr var. 

Miljömedvetenhet genom kunskap 
o Miljömedvetenhet är vår tredje ledstjärna.  Vi vet idag att en stor del av cancer- och 

allergifall skulle kunna förebyggas. Nära 70 procent av cancerfallen beror på hur 

immunförsvaret påverkas av närmiljö och livsstil, alltså relaterade till exempelvis rökning, 

kost, konsumtionsvanor, för mycket stillasittande mm. Spridning av kunskap om 

sjukdomsorsakerna och hur man stärker immunförsvaret och räddar liv på både kort och 

långt sikt är därför av stor vikt. 

”Ett stort tack för 
fondmedlen som gjorde 
det möjligt för mig att 
vistas på Varbergs 
kurort. Det var ”balsam 
för kropp och själ.” 
 

”För mig har de här 

timmarna varit en 

läkande rum där jag 

fått utforska och vårda 

det som är friskt i 

mig…” 

”Detta är en enorm lättnad att 

ha fått möjligheten att köpa 

denna kudde, min nacke, hals 

och bröstrygg har tagit stor 

skada av strålningen som gavs i 

detta område.” 

 



Reflektioner från 2014 och vägen framåt i 2015 
2014 har varit ett spännande år. Stiftelsen öppnade för nya 

digitala, mobila insamlingskanaler, nya medarbetare och har firat 

20 år med en jubileumskampanj. Vi har utvecklat vår hemsida 

samt byggt upp förutsättningar för kommunikation genom nya 

digitala kanaler så som Nyhetsbrev och Facebook. Från och med 1 

januari 2015 är Anneli Uhlin Verksamhetschef för Stiftelsen. 

 

Men, det återstår mycket arbete innan cancer- och allergi är ett minne blott och våra barn och 

barnbarn kan ha en friskare framtid. Därför har Insamlingsstiftelsen Cancer- och Allergifonden som 

sin allra största utmaning att få nuvarande- och potentiella givare samt allmänheten att förstå att 

ännu mer engagemang behövs för att bistå sjukdomsdrabbade och att genom forskning proaktivt 

jobba för att förebygga att ytterligare personer insjuknar i cancer och allergi. Vissa projekt som 

stiftelsen stödjer kan i dagsläget genomföras helt med stiftelsens stöd medan andra projekt 

samfinansieras med andra organisationer.  Under 2014 tog stiftelsen emot 54 forskningsansökningar 

av hög kvalitet, men tyvärr kunde endast ca hälften stödjas pga. våra begränsade resurser. För att 

sprida budskapet om forskningens nytta på ett så kostnadseffektiv sätt som möjligt, planerar 

stiftelsen att fortsätta att ge ut Infobladet som går ut 2 ggr/år och kommer därutöver att utöka sin 

närvaro i social media, däribland på Facebook och LinkedIn. Dessutom kommer stiftelsen öppna upp 

för alla som önskar, att prenumerera på Cancer- och Allergifondens digitala nyhetsbrev som är 

planerad att gå ut två gånger om året, from 2015.  

 

Diskussion om att skattereducering för gåvor skall slopas bekymrar, då vår största givargrupp utgörs 

av månadsgivare. Därför återstår som utmaning att bevara och öka gåvor från allmänheten och 

samtidigt öppna för nya möjligheter för gåvor från företag och företagssamarbeten som hjälper oss 

med medel för att på bästa sätt uppnå våra ändamål. Därför kommer år 2015 att bygga mycket på 

strategisk planering av organisationens insamlingsarbete och varumärkesutveckling, där vi hoppas 

kunna öppna upp för volontärer från olika kompetensområden att engagera sig i verksamheten.   

Vi ser fram emot ett händelserikt 2015 där vi tillsammans kan bidra till en friskare samtid och framtid 

utan cancer och allergi! 

 


