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VILKA ÄR VI?
Insamlingsstiftelsen Cancer- och Allergifonden har sedan 1994 finansierat
miljörelaterad cancer- och allergiforskning. Vad är det i vår miljö som gör
att så många har allergiska besvär? Hur kan vi göra vardagen lättare för
dem? Var tredje person drabbas av cancer, endast 5 till 10 procent av
fallen beror på ärftliga faktorer. Därför stödjer vi forskning som utforskar
aspekten närmiljö och livsstil närmre. Samtidigt hjälper vi också
sjukdomsdrabbade som har svaga ekonomiska resurser att få råd med
läkarbesök, mediciner och andra omkostnader som uppstår vid sjukdom.
Vi ger också människor möjlighet att gå i samtalsterapi, hyra en stuga med
familjen eller annan typ av rekreation som ger en chans till miljöombyte
och återhämtning.
Cancer- och Allergifonden finansierar livsviktig forskning samtidigt som
vi hjälper människor som går igenom en tuff period av svår sjukdom.
Vi hjälper idag och forskar för framtiden!
Vi är glada att du visar intresse för effekten av vårt arbete! Denna rapport
presenterar Cancer- och Allergifonden som organisation, vad vi vill
åstadkomma med vår gärning, hur vi jobbar mot våra uppsatta mål och
resultaten av vårt arbete.

Foto: pexels.com
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VÅR VISION – VAD VI VILL UPPNÅ
Vår vision är en friskare värld där cancer- och allergisjukdomar inte
längre är samtidens besvär och gåtor.
Det arbetar vi för genom att stödja forskning som kartlägger cancer- och
allergisjukdomars samband med närmiljö, livsstil och hälsa. Samtidigt
verkar vi för att öka de sjukdomsdrabbades livskvalitet genom bidrag till
omkostnader som uppstår vid sjukdom, både under och efter behandlingen.
Genom att stödja forskning inom cancer- och allergi verkar vi för att på
sikt bidra till att kunskaperna kring dessa sjukdomar ökar. Vi stödjer
patientnära forskning där prognosen att göra nya framsteg ligger nära i tid.
Fonden delar också varje år ut det Miljömedicinska priset för att lyfta fram
framstående forskare inom området. Priset bidrar inte bara till att specifika
forskningsprojekt finansieras, det erbjuder också ett tillfälle för forskare att
bilda nätverk och dela kunskaper och erfarenheter med varandra.
Cancer- och Allergifonden hjälper idag och finns där för
sjukdomsdrabbade som fått sin ekonomi raserad till följd av sjukdom. Vi
ger dessa familjer, ensamstående och äldre en lite lättare tillvaro. Vi
forskar för framtiden när vi finansierar forskning som undersöker vilka
livsstilsfaktorer som gör oss allergiska, eller projekt som söker nya
alternativ till cytostatika. För varje forskningsprojekt som gör framsteg
kommer vi närmre vår vision.

ORGANISATIORISKT SAMMANHANG
Cancer- och Allergifonden är en ideell organisation utan vinstintressen. Vi
är en insamlingsstiftelse som leds av våra två ändamål; att samla in pengar
till cancer- och allergiforskning och att hjälpa sjukdomsdrabbade.
Länsstyrelsen är vår tillsynsmyndighet och kontrollerar vår verksamhet
tillsammans med en auktoriserad revisor. Vi har 90-konto och kontrolleras
av Svensk Insamlingskontroll. Vidare är vi medlem i
Frivilligorganisationernas Insamlingsråd (FRII), en branschorganisation
som arbetar för tryggt givande. Cancer- och Allergifonden är även medlem
i föreningen Stiftelser i Samverkan (SiS), en samlande kraft för svenska
stiftelseväsendet engagerad i bland annat lagstiftningsfrågor.
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HUR VI UPPNÅR VÅRA MÅL

SJUKDOMSDRABBADE

Vi pratar med dem varje dag, cancerdrabbade som är i behov av
ekonomiskt stöd för att ha råd med sin sjukdom. För det kostar att vara
sjuk. Det är inte ovanligt att sjukdomsdrabbade tvingas välja mellan att
köpa mat eller medicin.
De flesta blir förvånade när vi berättar det. Men sorgligt nog kommer de
flesta ansökningar vi får in varje vecka från personer som på grund av sin
cancerdiagnos fått sin ekonomi körd i botten. De kan inte längre arbeta,
läkarbesöken är många och medicinerna är dyra. Pensionärer som redan
har en begränsad ekonomi tvingas vända på varje krona för att kunna
betala det nödvändigaste. Familjer med barn får knappa resurser och
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.
År 2017 beviljade vi bidrag till totalt 216 sjukdomsdrabbade personer med cancer
och/eller allergi.

Privata bidrag

12%

4%
Cancer
Allergi
Cancer & allergi

84%
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”Det kostar att bli sjuk, jag behövde verkligen hjälpen”
Åse-Marie fick cancer för fem år sedan. Åren som följde innebar flera
operationer och cellgiftbehandlingar. Idag vill Åse-Marie prata mer
om cancer.
– 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.

Åse-Marie, Foto: privat

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 Åse-Marie isolerade allt
mer.

– 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 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.
Stödet från fonden och fokus på framtiden
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.
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 i tänka
framåt.
– 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!
Cancer- och Allergifonden vill tacka Åse-Marie för att hon ville dela med
sig av sin historia.
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FORSKNING OCH FRAMSTEG
1 av 3 drabbas av cancer. 30 % av Sveriges befolkning har allergiska
besvär. För att vända dessa sjukdomstrender behöver forskarna få stöd att
genomföra sina projekt. Sedan 1994 har Cancer- och Allergifonden delat
ut över 280 miljoner kronor till miljörelaterad forskning inom området.
Vi stödjer forskning där nyttan ligger nära i tid för patienten. För att lyfta
framstående forskare och deras projekt delar vi varje år ut det
Miljömedicinska priset.

Vad betyder ett pris? Från utdelningen av Miljömedicinska priset.

Vad effekten är av vår finansiering av dessa forskningsprojekt är svårt att
mäta. Genom att vara med och finansiera forskning som undersöker
mekanismerna bakom dessa sjukdomar, bidrar vi till förebyggande effekter
och därmed också till samhällsnyttan.
I kontakten med forskarna får vi fin respons när vi frågar vad stödet från
oss betytt för dem.
Vi hade inte kunnat komma så här långt utan stöd från
Cancer- och Allergifonden. Stödet därifrån har varit helt
avgörande”
Eva Millqvist, professor
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”Vi har själva kunnat utveckla ett läkemedel som är unikt och utan
Cancer- och Allergifondens insats hade det inte fungerat. De var de
första som satsade på vårt projekt”
Håkan Mellstedt, professor
”Det känns som en stor ära och det är viktigt att det går till
ett forskningsområde som är på många sidor fortfarande
outforskat. Det vill säga vad det är som egentligen ligger
bakom den ökande frekvensen av allergiska sjukdomar”
Annika Scheynius, professor
”Det viktigaste med det här priset, och det ska verkligen framhållas, är
att man når en rad forskare i Sverige som har gemensamt att de har
integritet och djup kunskap - då bildar vi ett nätverk som kan fråga och
hjälpa varandra i olika situationer”
Gunnar Lindgren, professor
(Citat från filmen ”Vad betyder ett pris” ovan

Kan en viss tarmflora hjälpa oss från att utveckla allergier?
Varför utvecklar vissa allergier och andra inte? Det försöker Eva
Sverremark Ekström, professor vid Stockholms universitet ta reda på.
Hon studerar bland annat hur den tidiga tarmfloran formar kroppens
immunsystem.
Det finns många samverkande faktorer som spelar roll för om en allergi
utvecklas eller inte. Tarmfloran är en del som Eva Sverremark Ekströms
forskargrupp undersöker. Projektet syftar till att ta reda på hur
immunsystemet hos små barn programmeras och väljer olika inriktningar.

6

www.coaf.se

info@cancerochallergifonden.se

08- 34 59 90

Vidare undersöker forskargruppen vilken roll som tarmfloran har och vad
det är som går fel när en allergi uppstår. När det gäller allergier är
genetiken en stor faktor. Är båda föräldrarna allergiker löper deras barn
större risk att bli allergisk.
Ett fynd som forskargruppen gjort är att Laktobaciller tycks förebygga
allergier, även hos de barn som har allergiska föräldrar. Laktobacillerna
når små barn delvis genom amning och har en lugnande effekt för
immunsystemet och gör det mer motståndskraftigt. Ju fler Laktobaciller
som finns i barnets sammansättning av baciller i tarmen, ju lägre risk är det
alltså att barnet kommer att utveckla någon form av allergi.
-

Det verkar som om Laktobacillkoloniseringen skapar en gynnsam
immunologisk profil och därigenom minskar risken för allergier,
säger Eva Sverremark Ekström.

Förändrade levnadsvanor
Det finns flera faktorer som kan påverka risken att utveckla en allergi.
Kroppens inre miljö driver immunsystemet och programmerar oss att bli
toleranta eller intoleranta mot till exempel vissa födoämnen.
Den yttre miljön spelar stor roll för hur tillvaron blir för de som är
allergiska. Föroreningar, cigarettrök och starka parfymdofter kan göra
vardagen besvärlig för allergiker. Samtidigt, i takt med förändrade
levnadsvanor, förändras också exponeringen för mikrober. Det gör att
immunsystemet kan ta en annan riktning.
-

I västvärlden har det lett till en ökning av allergier. Ju mer
levnadsstilen liknar västvärldens sätt att leva, ju mer tycks risken
att utveckla någon form av allergi öka, säger Eva.

Vidare vill hon poängtera att hon är kritisk mot snabba lösningar som ska
boosta vår tarmflora och kroppens immunsystem.
-

Alla är olika. Det som är bra för dig behöver inte vara bra för
någon annan. Tarmfloran är ett otroligt komplext samband mellan
arv och miljö. Det vi har sett är att tarmfloran är en sak som
påverkar vårt immunsystem, berättar Eva Sverremark Ekström.

Eva Sverremark Ekström tilldelades Cancer- och Allergifondens Miljömedicinska
pris år 2012. Tack vare våra givare kan vi både stödja allergiforskning som
studerar mekanismerna bakom allergier och samtidigt ge allergiker hjälp med en
effektiv behandling och en lättare vardag.
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VILKEN KAPACITET OCH KUNNANDE HAR VI
FÖR ATT UPPNÅ VÅRA MÅL?
På kansliet har vi medarbetare som på olika sätt arbetar med insamling till
fondens ändamålsarbete:
-

-

Handläggare privata bidrag: stiftelsens handläggare för privata
bidrag har gedigen erfarenhet av projektkoordinering och
administration.
Kommunikatör – stiftelsens kommunikatör är statsvetare med
tidigare erfarenhet av både ideell och offentlig verksamhet.
Ledning – Verksamhetschefen har en bakgrund inom ekonomi och
insamling. Tidigare även aktiv inom livsstil, miljö och hälsa.
Insamling Telemarketing – Fonden har en erfaren insamlare som
arbetar heltid och ett antal insamlare som arbetar extra/deltid.

Fonden leds av en styrelse med fyra ledamöter invalda för att med sina
enskilda yrkeserfarenheter utveckla och driva organisationens
ändamålsarbete framåt. Styrelsen följer upp det operativa arbetet
kvartalsvis, resultat och budget utvärderas och planeringen för det
kommande halvåret fastställs. Mikael Björnstedt är styrelseordförande.
Han är professor och överläkare med många års erfarenhet inom
cancerområdet som både forskare och läkare. Jörgen Borgsved är tidigare
verksamhetschef med fortsatt operativt engagemang på deltid. Tidigare
verksam inom olika branscher med huvudinriktning projektledning,
management och företagsekonomi. Dan Haneklint är konsult med bred
kompetens inom kommunikation och specialiserad inom frågor rörande
marknadsföring, marknadsstrategi och public relations. Anneli Uhlin är
verksamhetschef sedan 2015. Yrkesbakgrund inom ekonomi, ekonomi och
insamling. Tidigare även aktiv inom livsstil, miljö och hälsa.

LIVSKRAFT, FRAMTIDSTRO OCH
MILJÖMEDVETENHET
För att uppnå våra mål och vår vision arbetar vi efter två uppsatta
strategier.
- Stöd till sjukdomsdrabbade – ger livskraft
- Finansiera miljörelaterad forskning – ökar miljömedvetenheten och
skapar framtidstro
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Genom att ge stöd till sjukdomsdrabbade som går igenom en svår tid ger vi
dem hjälp att ha råd med hela sin behandling, möjlighet att hyra en stuga
och få miljöombyte och lite mer livskraft tillbaka. Vi finansierar forskning
som har till uppgift att ta reda på mekanismerna bakom två av våra största
folksjukdomar och samtidigt ta reda på hur de bäst behandlats. Bättre
diagnostisk och behandling ger ökade överlevnadschanser och
vetenskapligt värdeskapande. Att besegra dessa sjukdomar ökar
miljömedvetenheten och bygger framtidstro. Samtidigt arbetar vi aktivt
med våra forskningsprojekt som ger nya råd och rön kopplat till livsstil,
närmiljö, livsstil och hälsa. Att närmiljö och livsstil är kopplat till risken
att drabbas vet vi – rökning och kost är några exempel. Samtidigt finns det
yttre miljörelaterade faktorer som påverkar – kemikalier och partiklar i
luften skadar vår hälsa. Genom att sprida miljömedvetenhet kan vi både
driva frågorna och få fler givare till fonden, vilket ger mer insamlade
medel till vårt ändamål.

HUR VET VI ATT VI GÖR FRAMSTEG OCH VAD
HAR VI ÅSTADKOMMIT SÅ HÄR LÅNGT?
PRIVATA BIDRAG
Vem får bidrag från oss?
För att bli beviljad bidrag från Cancer- och Allergifonden krävs det att
sökanden uppfyller kriterierna som bland annat innebär en inkomst- och
förmögenhetsprövning. Sökanden ska vara diagnostiserad med cancer
och/eller allergi och vara folkbokförd i Sverige. I vår bedömning tar vi
hänsyn till hela den sökandes situation. Som privatperson går det att
ansöka om fondmedel till exempelvis frikort och högkostnadsskydd för
läkarvård och mediciner, alternativ medicin, rehabilitering, kosttillskott,
hjälpmedel i hemmet, sysselsättningsmaterial till barn, hyra av stuga i
Sverige, special-BH, peruk och rehabilitering i behandlande syfte som
samtalsterapi och sjukgymnastik. Det mest vanliga är att bli beviljad
ersättning för frikort och högkostnadsskydd för läkarvård och mediciner.
Syftet med bidragen till privatpersoner är som sagt att ge livskraft och
genom ökad livskvalitet underlätta för de sjukdomsdrabbade som går
igenom en svår tid. Vi pratar dagligen med personer som på grund av sin
sjukdom fått hela sin ekonomi raserad. Många gånger är det bidraget från
oss som gör det möjligt för en person att bekosta sin behandling.
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Effektmätning privata bidrag
I juni 2018 skickade vi ut en enkät till 88 personer som beviljats bidrag
från oss under 2017. De fick då besvara en anonym enkät med följande
frågor (enkät bifogad som bilaga). 1
På en skala 1-5, hur väl stämmer dessa påståenden in på hur bidraget
hjälpte dig?
1. Bidraget gjorde skillnad för min ekonomiska situation
2. Bidraget ökade mitt välmående
3. Bidraget gjorde skillnad för min sociala situation
Varje fråga lämnade också ett fält öppet för (valfri) kommentar. Nedan
presenteras ett utdrag från kommentarsfältet som fanns till respektive
påstående.

1
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Ekonomiska effekter

Hälsoeffekter

Sociala effekter

”Kunde köpa medicin för 3
månader”

”Har kunnat portionera ut
bidraget under flera månader
och haft någorlunda drägligare
livssituation & kunnat äta
bättre kost”

”Bidraget satte guldkant på min
gråa tillvaro”

”Verkligen välkommet, hade
ingen mat”

”Jag behövde inte oroa mig lika ”Jag kunde göra något fint för
mycket”
mig och barnen, äta ute, träffa
kompisar och leka på lekplats”

”Jag hade inte haft råd med
behandlingen i den
utsträckningen annars”

”Fick glasögon och peruk,
toppen!”

”Jag var isolerad på grund av
andningsbesvär och är något
bättre på det området nu = mer
socialt aktiv”

”Med min situation gjorde det
så mycket skillnad”

”Bidraget användes till
behandling för svåra
andningsbesvär och gav stor
effekt”

”Har köpt en peruk, hade inte
kunnat möta andra människor
annars”

Då jag samtidigt haft
skuldsanering som jag försökt
överleva min cancer har
bidraget varit rent
livsöverlevande”

”Blev himlans glad när jag fick
besked om att jag blivit
beviljad bidrag”

”Jag orkade och kunde ta med
mig barnbarnet och åka iväg
och hälsa på vännerna i
Dalarna. Det var så gott.”

Totalt utskickade enkäter 88 st. Antal svar 29 stycken.

www.coaf.se

info@cancerochallergifonden.se

Bidraget gjorde
skillnad för min
ekonomiska situation

08- 34 59 90

Bidraget ökade mitt
välmående
Stämmer helt

Stämmer helt

7%

7%
Stämmer bra

14%

Stämmer bra

21%

Stämmer delvis
Stämmer delvis

72%

79%
Stämmer ganska
dåligt

Stämmer
ganska dåligt

Värdeskapande effekter: fysiska, sociala,
Bidraget
ekonomiska
Att hjälpa människor under sjukdomstiden
förbättrade min
skapar en rad värdeskapande effekter. Dels
sociala situation
fysiska effekter, så som att en sjukdomsdrabbad
person kan genomgå terapi och på sikt förbättra
Stämmer helt
8%
sin mentala hälsa eller få möjlighet att köpa
8%
näringsdrycker som främjar hälsan. Dels
Stämmer bra
sociala effekter av att sociala relationer
54%
24%
Stämmer delvis
förbättras och delaktigheten i samhället ökar
6%
och dels ekonomiska effekter för den
Stämmer
sjukdomsdrabbade som genom bidrag får en
ganska dåligt
chans att ha råd med det allra nödvändigaste. I
linje med vårt ändamål, att stödja
sjukdomsdrabbade under sjukdomstiden, kan vårt bidrag till en
sjukdomsdrabbad person under en tid möjliggöra för han/hon att främja sin
och familjens välmående.
Vi kan utifrån vår effektmätning se dels objektiva indikatorer som visar på
att vi gör skillnad för den sjukdomsdrabbade. Ekonomiskt bidrag ger en
direkt lättnad för den som lever med små marginaler. Möjligheten att köpa
en peruk ger också det en direkt effekt av bättre välmående och så vidare.
Mätningen visar också på den upplevda effekten som de
sjukdomsdrabbade beskriver, så som glädje över beviljat bidrag, möjlighet
att få miljöombyte, lättnad och minskad oro. Dessa subjektiva indikatorer
är viktiga för oss och vårt mål att med våra privata bidrag öka livskraften
hos människor som drabbats av cancer- och allergisjukdomar.
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Kort- och långsiktiga effekter
Effekten av bidragen är både kort- och långsiktiga. Att få möjlighet att
hyra stuga med familjen glädjer 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 under en period och
möjliggör för fortsatt behandling och rehabilitering en tid framåt.
Vår effektmätning av de privata bidragen under 2017 är ett sätt för oss att
få indikationer på hur våra bidrag till sjukdomsdrabbade gör skillnad.
Eftersom vi har begränsat med resurser och personal kunde enkäten inte
skickas ut till alla 216 personer som blivit beviljade bidrag under år 2017.
Trots det ger det ändå en fingervisning om vad effekten av våra privata
bidrag är. Vidare är det också ett bevis för oss att vårt arbete gör framsteg
och nytta.

FORSKNING
Cancer- och Allergifonden finansierar miljörelaterad, patientnära canceroch allergiforskning. Projekten ska alltså ligga nära nytta för patienten.
Under år 2017 beviljade vi fondmedel till 15 aktuella forskningsprojekt
inom cancer och allergi.
Forskning och effekten för samhällsnyttan: cancer
Antalet cancerfall i Sverige har de senaste decennierna ökat. Varje år
drabbas över 60 000 människor i Sverige av sjukdomen. Samtidigt har
chansen att överleva en cancerdiagnos förbättrats – överlevnaden har
fördubblats de senaste 60 åren. Idag är det fyra av fem barn som överlever
en cancerdiagnos, på 50-talet var det ett av fem barn som överlevde.
Cancer kostade samhället cirka 36 miljarder kronor år 2013, med direkta
och indirekta kostnader inräknat, där den största delen bestod av
inkomstbortfall. 2 Enligt Cancerfondens Cancerfondsrapport 2017
kommer dubbelt så många leva med en cancerdiagnos år 2040, vilket
förväntas öka samhällskostnaderna för cancer till 70 miljarder kronor per
år.3
Allergi
Omkring 40 procent av svenskarna har någon form av allergiska besvär.
År 2015 kostade bara allergisk snuva samhället 12 miljarder kronor per år,
siffran för astma var år 2005 över 7 miljarder kronor per år.4 Att ha

2

http://www.forskasverige.se/vardet-av-forskning/cancer/
http://www.forskasverige.se/vardet-av-forskning/cancer/
4
http://www.forskasverige.se/vardet-av-forskning/astma-och-allergi/
3

12

År 2040 beräknas
dubbelt så många
människor leva
med en
cancersjukdom. Det
förväntas innebära
en samhällskostnad
på 70 miljarder
kronor per år.
År 2013 var
kostnaden 36
miljarder kronor
per år.

www.coaf.se

info@cancerochallergifonden.se

08- 34 59 90

allvarliga allergiska besvär är besvärligt och skapar ofta oro hos den
drabbade och i vissa fall kan allergin göra att det blir nästintill omöjligt att
delta i sociala aktiviteter och på offentliga platser. I vår närmiljö finns
mängder av kemikalier och partiklar (så som doftsättning och parfymering)
som innebär en risk för en person med allergiska besvär att få allvarliga
symtom.
Direkta effekter av arbetet under år 2017 är att 216 privatpersoner har fått
hjälp med rehabilitering, 15 forskningsprojekt har fått anslag och två
framgångsrika forskare har mottagit det Miljömedicinska priset.
På sikt kommer detta att ge effekt både för patienten och ge samhällsnytta.
Flera projekt har kommit så pass långt att de är nära nya botemedel.
Forskning inom detta område som gör framsteg kan rädda liv, skapa bättre
livskvalitet för de drabbade, minska sjukvårdskostnader och öka
skatteintäkterna.
Trots att både cancer- och allergisjukdomar ökar i samhället, är
överlevnads- och behandlingsutsikter av cancer- och allergidrabbade
statistiskt mycket bättre idag än det var när Cancer- och Allergifonden
grundades 1994. Denna positiva utveckling kan tillskrivas framgångsrik
svensk och internationell forskning som inriktar sig mot bättre diagnostik
genom tidigare upptäckt, effektivare behandlingsmetoder och ökade
överlevnadschanser.
Forskning för framtiden
Professor Håkan Mellstedts forskarteam forskar kring cancerformen
leukemi. De har identifierat och karaktäriserat en helt ny struktur, en så
kallad tyrosinkinasreceptor vid kronisk leukemi. De resultat som gruppen
hittills kommit fram till fram visar att denna molekyl är av väsentlig
betydelse för att cancercellen inte ska överleva. Forskningen skall fortsätta
med inriktning på att ta fram nya mediciner som specifikt kan känna igen
denna struktur och därmed döda leukemicellerna. Gruppen har redan tagit
fram möjliga kandidatdroger, bland annat monoklonala antikroppar, och är
också på väg att finna kemiska molekyler som kan utlösa specifik celldöd.
Professor Annika Scheynius fick också beviljat fondmedel under 2017 för
hennes projekt ”Disease mechanisms and novel treatment strategies in
allergy” där målsättningen är att uppnå kunskap om de mekanismer som
gör att en person blir allergisk. Målet är också att kunna ge preventiva råd
och individuell behandling för en god livskvalitet för en patientgrupp som
är stor och samtidigt ökar i samhället.
Docent Ingrid Hedenfalk forskar kring äggstockscancer, en cancer som
drabbat omkring 700 kvinnor i Sverige varje år. Ofta upptäcks cancern i ett
sent skede och prognoserna för att överleva äggstockscancer är därför
dåliga. Målet för Ingrid Hedenfalks projekt är att kunna skapa en effektiv
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behandling för kvinnor med endometriecancer där det idag inte finns
någon behandling.
Att vara med och finansiera forskning kring cancer- och allergisjukdomar
är en investering för framtiden, både för samhället, patienten och deras
anhöriga.
Värdeskapande effekter – samhällsekonomiska, förbättrad livskvalitet
och ökad överlevnad
Genom att vara med och finansiera forskning inom området vill vi bidra
till att nya, mer effektiva behandlingar skapas för dessa två sjukdomar som
drabbar svenskar varje år. Forskning bidrar till nya behandlingar och
därmed också förbättrad livskvalitet för de sjukdomsdrabbade. Samtidigt
innebär nya preventiva behandlingar och botemedel att överlevnaden på
sikt kommer öka. Effektiva behandlingar medför också att fler besegrar sin
sjukdom och kan arbeta i större utsträckning. Det kommer därmed också
innebära positiva samhällsekonomiska effekter. Så länge som antalet
drabbade av cancer- och allergisjukdomar fortsätter att öka kommer
behovet av fondmedel vara angeläget. Fortsatt forskning kommer spara
pengar på sikt, samtidigt som det förbättrar och förlänger livet på de som
drabbats av sjukdom.

Ett stort varmt tack till alla givare som gör det möjligt att få fram bättre
behandlingar och hjälpa under sjukdomsresan! Utan er välvilja skulle
ljusen slockna i många forskningslabb och hoppet hos många som
behöver rehabilitering!
Anneli Uhlin, Verksamhetschef
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