VERKSAMHETSBERÄTTELSE
CANCER- OCH ALLERGIFONDEN, 2017

Insamlingsstiftelsen Cancer- och Allergifonden är en ideell organisation som arbetar utan
vinstintressen. Vi i är övertygade om att ökningen av cancer- och allergisjukdomar främst
hänger samman med miljö och livsstil och ser ett fortsatt stort behov av att utforska
miljöpåverkan. Därför finansierar vi miljörelaterad cancer- och allergiforskning samtidigt
som vi ger stöd till sjukdomsdrabbade.
Vår vision är att skapa en friskare värld där cancer- och allergisjukdomar inte längre är
samtidens besvär och gåtor.

RESUMÉ 2017
Fortsatta kampanjer & nya projekt
Under det gångna året har stiftelsen
arbetat med en rad utåtriktade
kampanjer, både digitalt och i tryck. Vi
har sedan tidigare arbetat med
säsongs- och högtidsgåvor, vilket vi
fortsatt med under 2017. Vi har också
valt att medverka på den nystartade
insamlingsplattformen Target Aid.
Där kan givare välja att stödja specifika
projekt som vi finansierar. Målet är att
långsiktigt attrahera nya givare
samtidigt som kännedomen om
stiftelsens ändamål och organisation
ökar. Target Aid är fortfarande uppe i
startprocessen och ännu kan inga
resultat från stiftelsens medverkan på
plattformen fastställas. I takt med att
givartrender förändras är det för oss
viktigt att testa nya kanaler för
insamling.

Miljömedicinska priset
I maj delades det miljömedicinska priset
ut till forskarna Annika Scheynius och
Sougat Misra. Vi är otroligt stolta över
våra givare som möjliggör för oss att
uppmärksamma och stödja livsviktig
cancer- och allergiforskning.

Digitala kanaler
De digitala kanaler vi arbetar med är
hemsidan, Facebook, Instagram,
Youtube, LinkedIn och sedan hösten
2017 även Twitter. Förhoppningen är
att Twitter, precis som vår närvaro i
andra sociala medier, ska bidra till att
sprida kunskapen om stiftelsens arbete

vidare till fler potentiella givare, både
privata och företag. Det digitala
nyhetsbrevet har fortsatt sändas vid
högtider och vid event som exempelvis
Miljömedicinska Priset.

Filmer
Under året har också ett antal filmer
där forskare som tilldelats
Miljömedicinska Priset berättar om
sina projekt och vad priset och stödet
från Cancer- och Allergifonden betytt
för dem. Filmerna har publicerats på
vår Youtube-kanal och delats i våra
övriga kanaler. Film är spännande och
lättillgänglig för våra givare och andra
som vill lära känna stiftelsen och
vilken typ av forskning vi finansierar.
Samtidigt är det ett sätt för oss att vara
transparenta gentemot våra givare och
bekräfta att deras gåvor gör skillnad.

Nyhetsbrev & Intervjuer
Vårt tryckta nyhetsbrev Cancer- och
Allergifonden informerar har skickats i
två utgåvor till månads- och
företagsgivare. Under året har vi också
arbetat med att utföra intervjuer med
sjukdomsdrabbade som fått hjälp av
stiftelsen. Genom att berätta deras
historia kan vi kommunicera de
sjukdomsdrabbades situation och
stärka förståelsen för varför det är
angeläget att stödja oss. Vidare har
hemsidan effektiviserats för att tydligt
och på ett mer användarvänligt vis
presentera vår organisation och vårt
arbete.
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VERKSAMHETSCHEFEN HAR ORDET
”Barnfamiljer, ensamstående och pensionärer är grupper vi
hjälper regelbundet, alla har de fått sin ekonomi raserad av
sjukdomen”
Vi pratar med dem varje dag,
cancerdrabbade som är i behov av
ekonomiskt stöd för att ha råd med sin
cancer. Det kostar att vara sjuk. För de
flesta kommer det som en nyhet, att
cancersjuka i vårt land inte får de stöd
de behöver för att ta sig igenom sin
svåra sjukdomstid. Men tyvärr är det
en sanning som vi arbetar med varje
dag.

sig över om pengarna räcker till
sjuktransporten till och från sjukhuset
förbättrar inte situationen. Hospice,
patienthotell, sjuktransporter, medicin
- listan kan göras lång över vad
cancerdrabbade människor behöver
söka fondmedel till.
Vi önskar dela med oss av så många
människors berättelser som möjligt.
Genom att vi hjälps åt att sprida
budskapet att vi finns kan fler stödja
oss och vi kan hjälpa fler.

Barnfamiljer, ensamstående och
pensionärer är grupper vi hjälper
regelbundet, alla har de fått sin
ekonomi raserad av sjukdomen.
Cancern gör att de inte längre kan
arbeta, läkarbesöken är många och
medicinerna är dyra. Pensionärer som
redan har en begränsad ekonomi
tvingas vända på varje krona för att få
ekonomin att gå runt. Familjer med
barn får knappa resurser och
begränsade möjligheter att ha råd med
aktiviteter utöver det vanliga. Många
personer som lever ensamma upplever
att de är isolerade eftersom deras hälsa
i kombination med dålig ekonomi
begränsar deras sociala liv. Att
strålbehandlas flera gånger i veckan är
påfrestande, att dessutom behöva oroa

Ett stort varmt tack till alla givare som
gör det möjligt att få fram bättre
behandlingar och hjälpa människor
under sjukdomsresan! Utan er välvilja
skulle ljusen slockna i många
forskningslabb och hoppet hos många
som behöver rehabilitering! Vidare
stort varmt tack till det härliga positiva
arbetsteam som varje dag arbetar med
att försöka göra skillnad i någons liv.
Avslutningsvis tack alla ni toppenfina
eldsjälar, ambassadörer,
sjukdomsdrabbade och forskare som
engagerar er med att sprida vårt
budskap!
Anneli Uhlin, Verksamhetschef
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STIFTELSENS ÄNDAMÅL
Cancer- och allergifondens ändamål är att utöva hjälpverksamhet bland
behövande som drabbats av cancer- och allergisjukdomar och att främja
vetenskaplig forskning rörande cancer- och allergisjukdomar.

Stödja miljörelaterad cancer- och allergiforskning
Cancer och allergi är idag några av våra största
folksjukdomar. Prognoser visar dessutom att allt fler
kommer drabbas. För de som drabbas av cancer är det 5
till 10 procent av fallen där ärftlighet har spelat en
avgörande roll till insjuknandet. Men ärftlighet är inte den
enda anledningen till att allt fler drabbas av cancer. Vår
livsstil har också betydelse för hur stor risken är att
drabbas – rökning och för mycket solande är också
riskfaktorer. Även våra kostvanor spelar roll. Omkring oss
finns det hälsofarliga ämnen som våra kroppar tar in
bland annat genom det vi äter, via skönhets- och
hudvårdsprodukter och från t ex plaster i leksaker.
Cancer- och Allergifonden vill bidra till att utforska
miljöpåverkan vidare. Därför är ett av våra ändamål att
stödja och finansiera miljörelaterad cancer- och
allergiforskning. Varje år delar stiftelsen ut det
Miljömedicinska priset som går till en eller två
framstående forskare inom området.

”Det är med stor
ödmjukhet som jag tar
emot detta erkännande
och jag vill tacka alla i
min forskargrupp. Jag
känner att utmärkelsen
innebär både
uppmuntran och ansvar
och jag hoppas kunna
förvalta förtroendet
väl”
Sougat Misra
Miljömedicinsk pristagare 2017

Stöd till sjukdomsdrabbade
Att drabbas av cancer medför en rad omkostnader - läkarbesök, mediciner och
sjukhusvistelser, sjuktransporter – listan kan göras lång. För en person med
begränsad ekonomi blir det svårt att få pengarna att räcka till. Samtidigt är det också
vanligt att den sjukdomsdrabbade känner sig socialt isolerad då kontakten med
vänner och bekanta kan upplevas svår och tung att hantera. Följaktligen kan en
period av sjukdom påverka situationen för en hel familj. Varje månad hjälper
stiftelsen unga, vuxna och äldre människor med bland annat högkostnadsskydd,
frikort och alternativ medicin. För den som är drabbad av allergi ger vi stöd till
förebyggande hjälpmedel och behandlingsmetoder för att underlätta vardagen för
den drabbade. Att leva med svår allergi medför ofta en oro och ibland också en
känsla av att inte kunna vara delaktig i samhället fullt ut.
5

Verksamhetsberättelse
Insamlingsstiftelsen Cancer- och Allergifonden 2017

TRYGGT GIVANDE
Länsstyrelsen är stiftelsens tillsynsmyndighet. Enligt stiftelselagen granskar de
stiftelsens verksamhet tillsammans med en auktoriserad revisor.
Cancer- och Allergifonden innehar 90-konto och kontrolleras av
Svensk Insamlingskontroll, en garanti att våra insamlade medel används så
effektivt som möjligt.
Stiftelsen ingår också i Frivilligorganisationernas Insamlingsråd, FRII, en
branschorganisation som arbetar för tryggt givande. De arbetar för att insamling ska
bedrivas transparent, etiskt och professionellt.
Vidare är stiftelsen medlem i Stiftelser i Samverkan, SiS, som arbetar med att lyfta
svenska stiftelsers arbete och bevakar lagstiftningen för stiftelsers verksamhet.

STYRELSEN
Styrelseledamöterna är invalda för att med sina enskilda professionella
bakgrunder, kvalifikationer och erfarenheter utveckla och driva organisationens
ändamålsarbete framåt.
Mikael Björnstedt - ordförande
Professor och överläkare för patologiavdelningen vid Karolinska Institutet i
Stockholm. Många års erfarenhet inom främst cancerområdet som både forskare och
läkare.
Anneli Uhlin
Verksamhetschef för stiftelsen sedan 2015. Yrkesbakgrund inom ekonomi, ekonomi
och insamling. Tidigare även aktiv inom livsstil, miljö och hälsa.
Dan Haneklint
Konsult med bred kompetens inom kommunikation. Specialiserad inom frågorna
rörande marknadsföring, marknadsstrategi och public relations.
Jörgen Borgsved
Verksamhetschef för stiftelsen mellan 2008-2014 med fortsatt operativt engagemang
på deltid. Tidigare verksam inom olika branscher med huvudinriktning
projektledning, management och företagsekonomi.
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SIFFROR I KORTHET
VERKSAMHETSKOSTNADER
KOSTNADSFÖRDELNING

9%
12%

78%
Ändamålskostnader

Insamlingskostnader

Administrationskostnader

FÖRDELNING
UTBETALDA
FONDMEDEL

GIVARE
5%

Forskning

Privata bidrag

10 %

95%
Företag

90%

Privatpersoner

Totalt 15 forskningsprojekt och
216 privatpersoner har erhållit
fondmedel 2017.
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EFFEKTEN AV ATT FÅ STÖD
Vi hjälper sjukdomsdrabbade med omkostnader som uppstår under
sjukdomsperioden och efteråt. Vanligast är ersättning för frikort för läkarvård och
högkostnadsskydd för medicin. Men också ersättning för omkostnader som uppstår
efter behandling, som terapi, medicinsk yoga och rekreation.

Värdeskapande effekter
Att hjälpa dessa människor under sjukdomstiden skapar en rad värdeskapande
effekter. Dels fysiska effekter, så som att en sjukdomsdrabbad person kan genomgå
terapi och på sikt förbättra sin mentala hälsa eller få möjlighet att köpa
näringsdrycker som främjar hälsan. Dels sociala effekter av att sociala relationer
förbättras och delaktigheten i samhället ökar och dels ekonomiska effekter för den
sjukdomsdrabbade som genom bidrag får en chans att ha råd med det allra
nödvändigaste. I linje med vårt ändamål, att stödja sjukdomsdrabbade genom deras
sjukdomstid, kan vårt bidrag till en sjukdomsdrabbad person under en tid
möjliggöra för han/hon att främja sin och familjens välmående.

Kort- och långsiktiga effekter
Effekten av bidragen är både kort- och långsiktiga. Att få möjlighet att hyra stuga
med familjen ger glädje för stunden men det är också ett roligt och fint minne att se
tillbaka till. Att få bidrag till en peruk kan bidra till bättre välmående för stunden och
förbättrad självkänsla på sikt. Ett bidrag till frikort och högkostnadsskydd påverkar
inte ekonomin för den enskilde långsiktigt, men det minskar oron över ekonomin
och möjliggör för fortsatt behandling och rehabilitering en tid framåt.
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”VI MÅSTE VÅGA PRATA OM CANCER”
Åse-Marie fick cancer för fem år sedan. Läkarna hittade en stor elakartad tumör.
Tumören opererades bort men knappt ett år efter operationen upptäcktes en
metastas i hennes lunga och kort därefter hade cancern spridit sig även till levern.
Åren som följde innebar flera operationer och cellgiftbehandlingar. Idag vill ÅseMarie prata mer om cancer.
Cancer- och Allergifonden har stöttat
Åse-Marie med omkostnader för
läkarbesök och mediciner. Med
strålbehandlingar som skulle göras
dagligen i tre veckor skenade
utgifterna för hennes behandling iväg.
– Det kostar att bli sjuk, jag behövde
verkligen hjälpen, säger Åse-Marie.

– Varje dag får någon ett cancerbesked.
Vissa reagerar med skam, andra blir
rädda, jag blev också rädd men sen
tänkte jag ”nu jävlar ska jag bli av med
det här”, berättar hon.

Kampen mot cancern gjorde henne
sliten och trött. Men det har hela tiden
varit viktigt för Åse-Marie att inte låta
cancern ta över. Idag har hon träffat en
man och blivit kär.

När Åse-Marie berättade för vänner
och bekanta om hennes sjukdom blev
de väldigt ledsna. Ofta slutade det
med att hon fick trösta dem. Att ha ett
socialt liv blev påfrestande och ÅseMarie isolerade allt mer.

– Jag har mer att leva för, inte trodde
jag att någon skulle vilja ha mig, säger
hon.
Åren med cancer har varit och är
fortfarande en kamp för Åse-Marie.
Men hon avslutar ändå vårt samtal
med att betona att det är viktigt att
tänka framåt.

– Det var bara jag och cancern tillslut,
säger hon.
Att många är rädda och inte vågar
prata om cancer tycker Åse-Marie är
ett problem. Hon vill lyfta vikten av att
våga prata om vad en cancerdiagnos
innebär och att det finns hjälp att få.

– Det har varit en kamp, men utan
cancern hade jag inte varit den jag är
och nu fokuserar jag på framtiden. En
dag kommer det finnas ett botemedel.
Vi måste vända den dystra och rädda
inställningen till cancer och våga prata
öppet om sjukdomen. Tillsammans
kan vi stötta varandra!

– Det är jättejobbigt att få ett
cancerbesked. Men sjukvården är
jättebra, det finns stöttning att få och vi
kan hjälpa varandra om vi vågar prata
om sjukdomen, säger hon.

ATT VÅGA BE OM HJÄLP
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Gugge fyller snart 75 år. Hela sitt liv har hon varit skonad från sjukdomar. Men
för sju år sedan drabbades hon av cancer. Vi har pratat med henne om att våga be
om hjälp.
När Gugge fick beskedet att hon drabbats av en aggressiv cancer i tjocktarmen
förändrades hennes liv drastiskt. Behandlingarna som följde gav henne svåra
biverkningar och påverkade henne både fysiskt och mentalt.
För ett tag sedan fick Gugge veta att det inte längre fanns några spår kvar av cancern
i hennes kropp. Fastän det var ett glädjande besked hade Gugge svårt att känna sig
glad.
-

Till en början ville jag inte tro det. När alla behandlingar var klara blev jag
deprimerad. Trots att jag borde hoppat jämfota av glädje så blev jag ledsen, jag
hade så svårt att tro att det var sant, berättar Gugge.

Gugge beskriver sig som en person som alltid varit pigg och sällan sjuk. Men
cancerbeskedet gjorde att hon hade svårt att känna igen sig själv. Nu var det hon
som behövde stöd och hjälp, något hon inte var bekväm med.
-

Jag har alltid varit den som stöttat andra. Nu var jag tvungen
att lära mig be om hjälp, säger hon.

Gugge var öppen och berättade för sina vänner om cancern. De har
stöttat och funnits där för henne när det var som tuffast. Cancern är
nu borta men det kommer behöva göras kontroller för att hålla koll på
att cancern inte kommer tillbaka. Cellgiftsbehandlingarna har gett
Gugge bestående biverkningar som gör att hon får svårt att gå utan
stöd och ibland blir det även svårt för henne att prata. Men Gugge är
ändå optimistisk.
-

Så länge jag slipper cancern är det smällar man får ta. Jag har
så mycket glädje i mitt liv – mina barn och mina barnbarn,
säger Gugge.

Tack vare sin kurator fick Gugge veta var det fanns hjälp att få som
cancerdrabbad. Cancer- och Allergifonden har stöttat Gugge med
kostnader för mediciner och ett par nya skor som gör det lättare för
henne att kunna gå.
-

”Som
pensionär har
man inte
mycket pengar
i portmonnän.
Jag är så
tacksam för er
hjälp, den
betyder
verkligen
jättemycket”

Som pensionär har man inte mycket pengar i portmonnän. Jag är så tacksam
för er hjälp, den betyder verkligen jättemycket, säger Gugge innan vi avslutar
samtalet och hon ger sig iväg på en promenad.

10

Verksamhetsberättelse
Insamlingsstiftelsen Cancer- och Allergifonden 2017

VINNARE AV MILJÖMEDICINSKA
PRISET: ANNIKA SCHEYNIUS OCH
SOUGAT MISRA
Annika Scheynius, professor i klinisk
allergiforskning, har under en lång och
framgångsrik forskarkarriär bidragit på
ett utomordentligt sätt till vår förståelse
bakom mekanismerna till allergi.
Scheynius har särskilt studerat hur vårt
immunförsvar samspelar med olika
omgivningsfaktorer såsom allergen och
mikroorganismer samt studerat
orsakssamband mellan livsstil, miljö och det genetiska
arvet för uppkomst av allergi. Scheynius har på ett
föredömligt sätt kombinerat basvetenskapliga metoder
med patientnära forskning och har etablerat ett mycket
omfattande nationellt och internationellt nätverk.
När nya läkemedel skall utvecklas
krävs tillförlitliga modeller för att
studera effekter innan försök på
människa kan planeras. Många
studier utnyttjar cellinjer men detta
modellsystem har stora svagheter då
tumörcellerna ej finns i ett naturligt
sammanhang med en vävnad och omgivande celler.
Etablerade cellinjer utvecklar också nya egenskaper som
kraftigt avviker från tumörcellerna från patienter.
Sougat Misra har genom ett mycket omfattande och
systematiskt arbete utvecklat en unik organotypisk modell
som möjliggör undersökning av hela tumörbitar i kultur.
Systemet är ett utmärkt djurfritt precisionsverktyg för
patientnära läkemedelsforskning. Modellen möjliggör
också att en individualiserad terapi kan erbjudas
patienterna genom att olika läkemedel och även cellterapi
med bl.a. T-cellskloner kan utprovas och optimeras för
varje enskild patient. Genom Sougats arbete har grunden
lagts till en forskningsinfrastruktur som kan erbjuda unika
möjligheter för den medicinska utvecklingen särskilt inom
cancervården för ett stort antal tumörgrupper.
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Miljömedicinska priset
Insamlingsstiftelsens
Cancer- och Allergifondens
miljömedicinska pris har
delats ut sedan 1995 och är
ett av de största priserna
inom forskning i Sverige.
Priset delas ut varje år till
en eller två framstående
forskare inom
miljörelaterad cancer och
allergiforskning.
Genom priset lyfter vi fram
forskare och hyllar deras
insatser. Samtidigt stödjer
vi forskning som söker nya
effektiva behandlingar mot
cancer, samt forskning som
försöker förstå hur allergier
uppstår och hur de på bästa
sätt kan behandlas.
Vår vision är att skapa en
friskare värld där cancer
och allergisjukdomar inte
längre är samtidens besvär
och gåtor.
Vi är stolta och tacksamma
över våra givare som gör
det möjligt för oss att varje
år stödja forskning som gör
nya genombrott möjliga.
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BEVILJADE FORSKNINGSANSLAG 2017
Följande forskare har beviljats 100 000 kronor eller mer till sina respektive projekt.

Cancer
Prof. Mikael Björnstedt
Prof. Tina Dalianis
Prof. Jan-Inge Henter
Prof. Håkan Mellstedt
Prof. Anders Österborg
Ass. Prof Sougat Misra
Prof. Mårten Fernö
Doc. Kristian Dreij
Doc Ingrid Hedenfalk
Prof. Göran Andersson

Allergi
Prof. Maria Jenmalm
Prof. Marianne Van Hage
Prof. Annika Scheynius
Prof. Eva Millqvist
Överläkare Johan Alm
Prof. Joachim Lundahl

Cancer &
Allergi
Prof. Eva Sverremark
Ekström
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Avslutningsvis vill vi tacka alla givare som gör vårt arbete möjligt. Tack vare er har
15 viktiga forskningsprojekt erhållit fondmedel i år. Fondmedel som möjliggör
forskarnas fortsatta arbete och bidrar till nya forskningsgenombrott. Samtidigt har
vi kunnat stödja 216 sjukdomsdrabbade privatpersoner under deras behandling och
rehabilitering.

En av tre drabbas av cancer. 40 procent av alla svenskar lider av någon form av
allergi. Trenden tyder dessutom på att antalet drabbade kommer att öka. Vi är
övertygade om att sambandet mellan miljö, livsstil och hälsa och dessa
folksjukdomar måste undersökas vidare.
Varmt tack till alla ni som gör att vi kan hjälpa idag och forska för framtiden!
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