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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 personer som har insjuknat i cancer eller allergi, och 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. 

 

 FRÅ N MILJ ÖM EDICI NS KA PRISU TD E LNI NG E N 2019.  FO T O: PO NT US  FAL L  
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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 behandling. 

Genom att stödja forskning inom cancer- och allergi verkar vi för att på sikt bidra till att kunskapen 

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. 

JO HA N BE NGTS SO N-PALM E,  PR IS T AGARE LE NNART  SPARE L L-PRIS E T 2019,  FO T O: PO NT US FA L L  
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ORGANISATORISKT 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 Giva Sverige, en branschorganisation som arbetar för tryggt 

givande. 

 

Vi 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, cancer- eller allergidrabbade 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 cancer- eller allergidiagnos 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 2018 beviljade vi bidrag till totalt 138 sjukdomsdrabbade personer med cancer och/eller allergi. 
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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. 

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. 

  

 

ÅSE-MARI E FOT O: PR I VAT 
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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 300 miljoner kronor till miljörelaterad forskning inom området. Vi 

stödjer forskning där nyttan ligger nära i tid för patienten.  

MILJÖMEDICINSKA PRISET OCH LENNART SPARELL PRISET 
För att lyfta framstående forskare och deras projekt delar vi varje år ut det Miljömedicinska priset.  

2019 års pristagare är docent Madeleine Rådinger som tilldelas priset för sin forskning kring en av 

våra stora folksjukdomar, allergisk astma. Madeleines forskning syftar till att öka kunskapen om olika 

typer av vita blodkroppar som deltar i allergiska reaktioner – bland annat eosinofiler, T hjälpar celler 

och en ny typ av celler, så kallade ”innata lymfoida celler”, och hur dessa celler regleras och i sin tur, 

styr allergiska reaktioner. 

Under 2018 har Cancer- och Allergifondes styrelse instiftat ett nytt pris till minne av Lennart Sparell. 

Lennart Sparell grundade Cancer- och Allergifonden tillsammans med Sören Gywall 1994. Lennart 

avled våren 2018 och för att hylla hans minne och för att levandegöra stiftarnas andemening med 

fonden har styrelsen beslutat att inrätta detta pris. Priset delas ut för första gången 2019. 

Lennart Sparell-priset tilldelas forskare, eller 

andra, inom cancer och/eller allergiområdet eller 

närliggande områden, som vågat tänka annorlunda 

och som vågat utmana rådande paradigm. 

Forskning inom miljögifters påverkan på hälsa 

genom miljö och kost är särskilt intressant. 

Priset delas ut årligen vid en ceremoni i samband 

med utdelningen av Miljömedicinska priset. Den 

allra första mottagaren av Lennart Sparell priset 

2019 blev Doktor Johan Bengtsson-Palme. 

Att bakterier med förmåga att orsaka sjukdomar i 

ökande grad blir motståndskraftiga mot antibiotika 

är en av vår tids stora hälsoutmaningar.  Johan 

Bengtsson-Palme tilldelas det nyinstiftade priset till Lennart Sparells minne för sin forskning kring 

hur ekologiska och evolutionära skeenden i den yttre miljön bidrar till uppkomsten av 

antibiotikaresistens med åtföljande negativ påverkan på människors hälsa. 

 

 

MADE L EINE  RÅDI NGER  OC H JO HA N BE NG TSS O N-PA LM E 

FOT O:  PO NT US  FAL L  
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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. 

Johan Bengtsson-Palme: 

– Det är förstås en stor ära att tilldelas detta pris, väldigt roligt och stimulerande. Det är 

alltid svårt att bedöma sin egen gärning och forskning, så det är verkligen uppmuntrande 

att få den här typen av erkännande och jag tar det som ett kvitto på att det finns värden i 

att tänka lite utanför boxen. I vår forskargrupp har vi tänkt kring risker med 

antibiotikaexponering som inte så många andra inom området tar upp, säger Johan. 

Framöver hoppas Johan på att hans forskning ska bidra till internationella regleringar när det gäller 

produktion av läkemedel, något som idag till stor del saknas. 

– Forskning ska vara användbar, vi vill att våra resultat ska användas som underlag för 

politiska beslut. Det är policyfrågor och regleringar som behöver diskuteras och fattas 

beslut om för att komma till rätta med utsläppen av medicin och antibiotika i vår miljö. 

Madeleine Rådinger: 

– Finansiering är alltid ett dilemma i forskarvärlden, här betyder utmärkelser som Cancer- 

och Allergifondens Miljömedicinska pris förstås mycket. Jag är otroligt hedrad av priset 

och kan konstatera att många av mina förebilder inom forskarvärlden tilldelats det 

tidigare, så det är verkligen ett fint sällskap att få vara en del av. 
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FORSKARE I FOKUS 
Kemikalier och partiklar gör vardagen besvärlig för 
doftöverkänsliga 
Doftsättning i gallerior, parfymerade produkter och luftföroreningar är några exempel på vad som kan 

göra vardagen svår för doftöverkänsliga. Professor Eva Millqvist leder ett forskningsprojekt som nu är 

nära ett nytt läkemedel som kan hjälpa de drabbade. Kan en del av lösningen finnas i chili? 

Eva Millqvist är professor vid Göteborgs universitet. Hennes forskning handlar om Sensorisk 

hyperreaktivitet (SHR) eller doftöverkänslighet som bland annat 

orsakas av starka dofter från parfymerade produkter, blomdofter, 

luftföroreningar och cigarettrök. Dofterna triggar igång TRP-

receptorerna i luftvägarna. Det framkallar symtom hos den drabbade 

som hosta, snuva, irritation och ibland en känsla av andnöd. 

Tillståndet blir aldrig livshotande, men besvären kan bli så allvarliga 

och påfrestande att det påverkar hela vardagen. 

– Vissa klarar av det genom att planera och undvika platser med doftande miljö. Andra blir 

helt isolerade, säger Eva Millqvist. 

Kemikalier och partiklar orsakar besvär 
En så kallad populationsundersökning visade att 6,3 procent av svenskarna är drabbade av SHR. 70 

procent av de drabbade är kvinnor. Besvären börjar ofta i medelåldern. Vår närmiljö har stor betydelse 

när det gäller risken att få symptom. Sensorerna i luftvägarna fungerar som skyddsreflexer, men vid 

doftöverkänslighet har sensorerna en låg tröskel och reagerar mycket snabbare än nödvändigt. 

Idag är det vanligt med kemikalier och partiklar som sprids genom doftsättning i det offentliga 

rummet. Detta medför ofta en stor oro för de drabbade vars enda lösning kan vara att helt undvika 

vissa offentliga platser. 

– Miljön har en stor roll i detta. Parfymerade produkter och doftsättning av offentliga 

miljöer ökar. Det är en stor del av problemet, säger Eva Millqvist. 

Chili fungerar som medicin 
Eva Millqvist forskargrupp är nu nära ett läkemedel för personer med SHR. Ett sätt att lindra 

besvären, med inriktning på kronisk hosta, tycks nämligen finnas i capsaicin, det starka ämnet i chili. I 

länder där det av tradition äts mer kryddstark mat har människor hög tolerans mot starka smaker, 

men i Sverige använder vi relativt lite chili i maten och får därmed i oss lägre halter capsaicin och har 

därför lägre tolerans. Genom att tillföra kapslar med capsaicin dämpas känsligheten och risken att få 

en reaktion minskar. 

PROF ESS OR EVA  MI LL QVIS T  
FOT O:  PR I VAT 
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– Vi har sett att vi kan reducera känsligheten i TRP-receptorerna genom att tillföra 

capsaicin, berättar Eva Millqvist. 

Framgångarna forskargruppen gjort innebär att en stor grupp människor som tidigare inte haft någon 

effektiv behandling att tillgå, nu skulle kunna lindra sina besvär. Capsaicinet vänjer receptorerna och 

gör att människor gradvis får mindre besvär. Arbetet med att få capsaicinet godkänt som läkemedel är 

i gång, bland annat med en ny stor studie, men det väntas ta tid innan det kan vara ute på marknaden. 

– Det känns jättespännande, jag hoppas att det i framtiden kommer finnas att tillgå som 

medicin till de drabbade, säger Eva Millqvist. 

Projektet har även lett fram till ett test där patienten får inhalera capsaicin för att diagnostisera SHR. 

Testet visar i vilken utsträckning som luftvägarnas slemhinnor retas av capsaicinet. Cancer- och 

Allergifonden har varit med och finansierat projektet från start. 

– Stödet från fonden har varit helt avgörande för min forskning, berättar Eva Millqvist.   

”Varje individ är unik, så rehabiliteringen måste 
också vara det” 
Hur ska sjukvården bäst kunna hitta de patienter som behöver mest stöd och rehabilitering och hur 

ska stödet utformas för att ge bästa möjliga effekt hos individen? Det är frågor 

som Marlene Malmström och hennes forskargrupp vid Lunds universitet 

ställer sig i projektet RE-SCREEN med fokus på bröstcancerpatienter. 

– I grunden kan man säga att dagens sjukvård använder sig av den 

bästa och senaste tekniken och medicinen vilket förstås är bra, men 

när det gäller rehabiliteringen utgår man sällan från individens 

enskilda behov. Vi tror att det är ett perspektiv som måste bli mycket 

tydligare i vården, berättar Marlene. 

Marlene Malmström är legitimerad sjuksköterska, doktor i medicinsk 

vetenskap, FOUU-Ledare vid VO gastroenterologi och kirurgi och forskare 

vid Palliativt Utvecklingscentrum och Institutionen för hälsovetenskaper vid Lunds universitet. 2018 

sökte och fick Marlene medel från Cancer- och Allergifonden för projektet RE-SCREEN som efter 

avklarad FAS-1 nu är inne i nästa steg. Projektet inleddes 2015 med en systematisk genomgång av 

bröstcancerforskningen med målsättningen att tydligt och konkret kunna ge vägledning till vilken typ 

av rehabilitering som fungerar. 

– Paradoxalt nog är det problematiskt att det finns så mycket forskning på rehabilitering 

vid bröstcancer, det är praktiskt omöjligt för de som arbetar med vården och patienterna 

att kunna hålla sig uppdaterade och ta till sig allt. Därför behövs den här typen av praktisk 

vägledning som första delen i vårt projekt handlade om. 

MARL E NE  MA LMS TR ÖM 
FOT O:  ÅSA HA NSD O TT ER  
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Projektet fortsatte under slutet av 2018 som en interventionsstudie där man testar och utvärderar 

effekten av screeningbaserad selektion av patienter med behov av utökat stöd och rehabilitering vid 

bröstcancerbehandling. 

– Man kan säga att vi kollar på hela kedjan av vårdinsatser och vårdorganisationens 

förutsättningar för att kunna individanpassa behandlingen så mycket som möjligt. Det 

finns många gånger väldigt hög kompetens inom olika områden med specialister inom 

kirurgi, onkologi mm, men det är svagare när det gäller helhetsperspektivet av patienten. 

Hur kan vården på bästa sätt hitta de individer som behöver specifika vårdinsatser och hur 

hjälper vi dem? Samma vård är helt enkelt inte bra för alla, menar Marlene. 

Totalt ska 950 patienter ingå i studien som beräknas ta cirka två och ett halvt år att genomföra. Många 

patienter har varit positiva till deltagande. 

– Intresset är stort och bland de som vill vara med så lottar vi så att vi får jämförbara 

grupper. För vården av de patienter som ingår i studien använder vi screening-verktyg för 

att hitta de patienter som har utökade behov av stöd och vårt beslutsstöd för att 

individanpassa vården. Sedan sker utvärderingen av projektet i olika steg där vi tittar på 

livsstil, återhämtning, hur snabbt man kan återgå till arbete och en rad andra faktor. Vi 

har även med anhörigperspektivet där familjemedlemmar intervjuas om sin upplevelse av 

behandlingen och vårdkedjan. 

Marlene berättar att hon redan under sin utbildning till sjuksköterska insåg att hon ville arbeta med 

förbättringar inom vårdkedjan och individanpassad vård. Hennes doktorsavhandling tog avstamp i 

frågan vad som händer om sjukvården utgår från patientens behov snarare än det medicinska under 

uppföljning efter cancerkirurgi, en avhandling som togs väl emot och vars resultat till stor del kunde 

appliceras direkt i vården. 

– Det finns så mycket att vinna på det här, både ur samhällsperspektiv och för den enskilda 

individen. Lyckas vi identifiera det individuella vårdbehovet och ge rätt vård kommer 

samhället spara stora resurser samtidigt som vårdresurserna läggs på rätt ställe. Men för 

det behövs ett helikopterperspektiv på varje patient där de olika specialisterna inte arbetar 

isolerat i sina respektive stuprör, säger Marlene. 

Flera publikationer är på väg från forskargruppen och Cancer- och Allergifonden ser med stort intresse 

fram emot resultaten från studien. 
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VILKEN KAPACITET OCH 
KUNNANDE HAR VI FÖR ATT 
UPPNÅ VÅRA MÅL? 
Kansliet 
På kansliet har vi medarbetare som på olika sätt arbetar med insamling till fondens ändamålsarbete: 

 Handläggare privata bidrag och forskningsanslag har gedigen erfarenhet av bidrags- och 

forskningsadministration 

 Insamlingsadministratör arbetar löpande med insamling och givarvård 

 Kommunikationsansvarig har brett och djup kompetens inom olika media kanaler, 

marknadsföring och journalistik 

 Verksamhetschefen har över 20 års erfarenhet från den ideella branschen på ledande 

befattningar inom insamling, administration och HR.  

 Insamling privatpersoner/företag – Fonden har två erfarna insamlare, s.k. ombud, som 

arbetar heltid samt flertal insamlare som arbetar deltid.  

Styrelse 
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. 

Styrelseordförande Dan Haneklint är entreprenör och konsult med bred kompetens och mångårig 

erfarenhet inom marknadsföring, kommunikation och insamling.  Mikael Björnstedt är stiftelsens 

vetenskapliga sekreterare. Mikael 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. Anneli Uhlin, tidigare verksamhetschef, har en 

yrkesbakgrund inom ekonomi och insamling. Tidigare även aktiv inom livsstil, miljö och hälsa. 
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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 

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 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. 
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HUR VET VI ATT VI GÖR 
FRAMSTEG OCH VAD HAR VI 
ÅSTADKOMMIT SÅ HÄR LÅNGT? 
PRIVATA BIDRAG 
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. 

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 Totalt utskickade enkäter 88 st. Antal svar 29 stycken. 
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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 
mycket” 

”Jag kunde göra något fint för 
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.” 

_________________________ 

1 Totalt utskickade enkäter 88 st. Antal svar 29 stycken. 
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Värdeskapande effekter: fysiska, sociala, ekonomiska 

Att hjälpa 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 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. 

VÅRA BIDRAGSTAGARE BERÄTTAR 

Laura drabbades av livmoderhalscancer 
Laura har varit frisk i hela sitt liv och alltid klarat sig på egen hand.  

Tills för ett år sedan, då hon drabbades av blödningar och andra mer diffusa 

symtom som fick henne att besöka läkare. Det kunde snabbt konstateras att 

Laura drabbats av livmodercancer, ett besked som vände upp och ner på 

tillvaron. 

Livmodercancer är en av de vanligaste cancerformerna, omkring 1400 kvinnor drabbas varje år. 

Symtomen kommer ofta tidigt i sjukdomsförloppet, vilket gör att prognosen att bli frisk är 

förhållandevis god. 

När cancern konstaterats hos Laura följde en period av ansträngande och påfrestande behandlingar. 

Operation, cellgifter och strålbehandlingar gjorde Laura trött och orkeslös. För att orka med vardagen 

och för att undvika jobbiga frågor om sin sjukdom, isolerade hon sig mer och mer. Samtidigt hade hon 

en fruktansvärd värk. 

– Cellgifterna gjorde att jag fick skelettvärk. Inte ens morfin hjälpte mot den smärtan. När 

jag väl hade återhämtat mig efter en behandling var det dags för nästa omgång igen. Det 

var hemskt, säger Laura. 
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 Under hela sitt liv har Laura varit frisk och nästintill aldrig drabbad av sjukdom. När hon nu 

drabbades av cancern upplevde hon det som ett stort nederlag. Hon hade aldrig kunnat tänka sig att 

det skulle vara så tufft att drabbas av sjukdom. 

– Jag har insett att man tyvärr måste vara stark för att klara av att vara sjuk, säger 

Laura. 

Behandlingarna var intensiva och präglade hela Lauras tillvaro. Vardagen bestod av sjukresor till och 

från sjukhus, läkartider och att komma ihåg att ta mediciner. Detta medförde också stora kostnader 

som var påfrestande för hennes redan låga pension. Innan sjukdomen arbetade Laura extra två dagar i 

månaden för att dryga ut pensionen och få möjlighet att till lite guldkant i vardagen. Med sjukdomen 

försvann den möjligheten. 

– Allt kretsade kring min cancer och det var tufft att få ekonomin att gå ihop, berättar 

Laura. 

Idag är Laura inne i en återhämtningsperiod. I januari ska hon träffa läkare igen för kontroll. 

– Just nu känns det som jag börjar få livet tillbaka. Håret har börjat växa och jag har mer 

energi. Vilket besked jag får nästa gång hos läkaren är inget jag kan påverka. Nu vill jag 

återhämta mig och må bättre, säger Laura. 

Cancer- och Allergifonden vill tacka Laura för att hon var med och berättade sin historia. Vi vill också 

tacka alla våra givare som hjälper oss att hjälpa. Tack för ert fina stöd! 

Maries allergi begränsar hennes vardag 
Marie har ända sedan hon var barn haft stora allergiska besvär. Besvären 

påverkar hela hennes vardag och begränsar henne i nästintill allt hon gör. 

Ungefär 40 % av befolkningen lider av någon form av allergi. Varje månad hjälper vi allergidrabbade 

vars tillvaro är väldigt begränsad. I nästan alla offentliga miljöer finns det partiklar, tobaksrök, pollen 

eller dofter som kan drabba en allergisk person svårt. Barn som lider av svåra allergier kan inte delta i 

aktiviteter utan att riskera att få en allergisk reaktion. Många allergiska reaktioner orsakas av 

kemikalier och ämnen i produkter som de flesta av oss använder dagligen. 

Handlar om liv och död 
För Marie är oron att drabbas av en allergisk reaktion ständigt närvarande. Eftersom Marie inte tål 

någon medicin, finns det inte heller någon hjälp för henne att få om hon skulle drabbas en svår 

allergisk chock. I värsta fall kan hon drabbas av en anafylaktisk chock som kan bli livshotande. 

– För mig handlar det om liv och död. Får jag en anafylaktisk chock finns det inga 

läkemedel jag kan ta. När jag är ute är jag under ständig stress och är otroligt begränsad, 

jag är oftast bara hemma, säger Marie. 
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Starka dofter och cigarettrök är några exempel som gör vardagen svår för Marie. Hittills är det endast 

naturläkemedel och behandling hos kinesiolog som har gett lindrande effekt för hennes allergier. Men 

sådana behandlingar medför stora kostnader och omfattas inte av några subventioner. 

– Jag har fått låna pengar av mina nära och ta lån för att ha råd med behandlingarna. Jag 

måste ta dem för att må bättre, jag har inget val. Att få fondmedel har varit oerhört viktigt 

för att jag ska kunna behandlas överhuvudtaget, berättar Marie. 

Forskare vill hitta mekanismerna bakom allergi 
Cancer- och Allergifonden stödjer ett flertal forskningsprojekt som vill förstå mekanismerna bakom 

allergier men också hitta sätt som gör att färre personer drabbas och fler personer kan få effektiva 

behandlingar. Tack alla fina givare som gör det möjligt för oss att hjälpa de som drabbas av svår allergi 

och samtidigt stötta forskningen kring området! 

Kort- och långsiktiga effekter 
Effekten av bidragen är både kort- och långsiktiga. Att få möjlighet att hyra stuga med familjen gläder 

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 personer som 

blivit beviljade bidrag under år 2018. 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 cancer- och allergiforskning. 

Projekten ska alltså ligga nära nytta för patienten. Under år 2018 beviljade vi fondmedel till 19 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. 
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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 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 dofter och parfym) som 

innebär en risk för en person med allergiska besvär att få allvarliga symtom. 

Direkta effekter av arbetet under år 2018 är att 138 privatpersoner har fått hjälp med bland annat 

rehabilitering, 19 forskningsprojekt har fått anslag och två framgångsrika forskare har mottagit det 

Miljömedicinska priset resp. Lennart Sparell 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 
Följande forskningsprojekt har fått anslag från Cancer- och Allergifonden under 2018: 

 Professor Anders Österborg, Karolinska Institutet för ’Utveckling av precisionsbehandling vid 

lymfoida tumörsjukdomar.’ 

 Professor Tina Dalianis, Karolinska Institutet för ’Studier på humant papillomvirus (HPV) och 

andra biomarkörer för individualiserad behandling vid HPV positiv och negativ 

huvudhalscancer.’ 

 Professor Jan-Inge Henter, Karolinska Institutet för ’Samband mellan histiocytoser och 

cancer.’ 

 MD PhD Anders Näsman, Karolinska Universitetssjukhuset för ’Skillnader för uttryck mellan 

in situ och invasiv humant papillomvirus (HPV) positiv och negativ tonsill- och 

tungbascancer.’ 

 
2 http://www.forskasverige.se/vardet-av-forskning/cancer/ 
3 http://www.forskasverige.se/vardet-av-forskning/cancer/ 
4 http://www.forskasverige.se/vardet-av-forskning/astma-och-allergi/ 
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 Professor Håkan Mellstedt, Karolinska Institutet för ’ROR1- en tyrosinkinasreceptor för 

målsökande behandling vid tumörsjukdomar.’ 

 Professor Eva Millqvist, Sahlgrenska Universitetssjukhuset för ’Inverkan på hosta och 

luftvägssymptom av capsaicin i kapslar.’ 

 Professor Marianne von Hage, Karolinska Universitetssjukhuset för ’Kliniska studier rörande 

svår allergisjukdom – från sjukdomsmekanismer till förbättrad diagnos och behandling.’ 

 Professor Eva Sverremark-Ekström, Wenner-Grens Institut för ’Lactobacill in the gut.  

Effects on: microbiota composition, function of the intestinal epithelium and immune 

responsiveness.’ 

 Professor Mikael Björnstedt, Karolinska Institutet för ’Nya selenbaserade strategier för 

behandling av miljörelaterad resistent tumörsjukdom.’ 

 Docent Ingrid Hedenfalk, Lunds Universitet för ’Targeting of Histotype-Specific 

Vulnerabilities for Personalised Treatment of Ginaecological Cancers.’ 

 Professor Petter Höglund, Karolinska Institutet för ’Transfusionsbehandling av 

leukemipatienter: immunologiska och hematologiska studier.’ 

 Professor Jonas Erjefält, Lunds Universitet för ’Kartläggning av Nya Inflammationsmönster 

vid Allergisk Astma’. 

 Leg sjuksköterska, Dr Med Vet Marlene Malmström, Skånes Univervsitetssjukhus för 

’Optimerad rehabilitering efter primär bröstcancerkirurgi – Systematisk screening som ett 

verktyg för individualiserad rehabilitering (Re-Screen studien).’ 

 Professor Maria Jenmalm, Linköpings Universitet för ’Immunologisk utmognad och 

allergiutveckling under barndomen: Reglering genom moderns immunitet och mikrobiell 

exponering under och efter graviditeten. ’ 

 Professor Christine Wennerås, Göteborgs Universitet för ’ Den eosinofila granulocytens 

betydelse som immunreglerande cell vid ’graft-versus-host’- sjukdom och eosinofil esofagit.’ 

 Professor Annika Scheynius, Karolinska Institutet för ’ Mechanisms behind allergy’.  

 Docent Hans Grönlund, Karolinska Institutet för ’Förbättrad diagnostik och behandling av 

allergi mot pälsdjur.’ 

 Överläkare Johan Alm, Södersjukhuset för ’Livsstil och allergi – betydelse av miljö- och 

livsstilsfaktorer under graviditet och barnets uppväxt – ALLADIN-studien.’ 

 Ass Prof Sougat Misra, Karolinska Institutet för ’The genisis and inplementation of a noval 

therapeutic strategy to target cancer using selenium compound as cancer chemotherapeutics 

in preclinical studies. ‘ 
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VÄRDESKAPANDE EFFEKTER – 
SAMHÄLLSEKONOMISKA, FÖRBÄTRAD 
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.  
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Ett stort varmt tack till alla givare som gör det möjligt att få fram bättre 

behandlingar och hjälpa våra medmänniskor under sjukdomsresan! Utan er 

välvilja skulle ljusen slockna i många forskningslabb och hoppet hos många 

som behöver rehabilitering! 

 

Katarina Krzyzinska, Verksamhetschef 
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