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Var tredje person får cancer,
men alla drabbas.
Sjukvårdens resurser räcker inte alltid till
och allt fler människor behöver stöd under och efter behandlingen.
Samma gäller allergi.
Forskare prognosticerar att bägge sjukdomarna kommer att öka i framtiden.

Under senaste decennierna kan man få uppfattningen att cancer- och allergiforskningen går ganska långsamt framåt –
främst för att fler och fler blir sjuka.
Faktum är att många viktiga upptäckter har gjorts och görs.
Med stor glädje vill vi informera att behandling för vissa cancersjukdomar som bröst-, prostata- och testikelcancer har
blivit mycket bättre med åren och att nästan 9 av 10 överlever!
Dessvärre har behandlingen stått stilla för andra cancerformer, t.ex. de som drabbar bukspottkörtel, lungor eller
magsäck…
Även om allergi oftast inte är livshotande, kan den ha stor påverkan på individens livskvalité genom att exempelvis göra
det omöjligt att genomföra vardagssysslor eller vistas i allmänna utrymmen.
Forskningsresultat tyder på att mindre än hälften av cancer- och allergifall anses ärftliga.
Därför är förebyggande kunskap om immunförsvaret och närmiljön särskilt viktig.
Vi vill bidra till att fylla gapet hur man tillämpar kunskapen i klinisk verksamhet för att åstadkomma största möjliga nyttan
för patienten. Klinisk patientnära forskning är särskilt betydelsefull för införandet av nya behandlingsmetoder samt för
utvärdering av den redan etablerade vården.
Samtidigt vill vi hjälpa människor som genomgår en svår sjukdomsperiod och fått sin ekonomi raserad av sjukdomen att ha
råd med sina medicin- och rehabiliteringskostnader.
Varmt tack för ditt intresse för vår verksamhetsberättelse!
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Verksamhetschefen
har ordet
Insamlingsstiftelsens Cancer- och
Allergifondens grundades 1994 med två
uppdrag: att främja vetenskaplig forskning som
vill lindra, bota och förhindra cancer och
allergisjukdomar samt att bistå med
sjukdomsrelaterade kostnader för drabbade
familjer och individer som har svårt att få sin
privatekonomi att gå ihop. Det långsiktiga målet
med forskningsstödet är att färre ska drabbas
och att behandlingsmetoder för de drabbade
förbättras genom färre komplikationer och
minskad dödlighet. De privata bidragen vänder
sig till dem som fått utsatt ekonomi pga.
sjukdom och är tänkta att underlätta i deras
tuffa vardag.
År 2016 gav stiftelsen forskningsanslag till 21
forskningsprojekt och till ca 200 privatpersoner
med behov av rehabiliteringsstöd. Vi lägger
mycket stort fokus på en högkvalitativ, opartisk
och professionell behandling av ansökningarna
för att säkerställa att insamlade medel används
på mest effektivt sätt. Den långsiktiga påverkan
av verksamheten är ökad livskvalité och minskat
produktionsbortfall genom att främja
rehabilitering, ökat kunskap om hur man kan
förebygga cancer- och allergisjukdomar samt
bättre behandlingsmetoder genom forskning.

minnesgåva skickar vi ett vackert minnesblad
med en personlig hälsning. Under året fortsatte
vår satsning med säsongsgåvor och specialgåvor
som gör det möjligt att ge någon en speciell
hälsning med ett fint budskap. Vi blir otroligt
glada när positiva händelser sprids och när egna
insamlingar görs till förmån för vårt syfte. Tack
alla ni som sprider budskap och glädje online
och i den vardagliga kontakten!
Under året fortsatte vi med att aktivt arbeta
med att behålla vårt höga givarförtroende. På
vår hemsida hittar du löpande information om
oss och är du extra nyfiken så anmäl dig gärna
till vårt digitala nyhetsbrev som kommer ut
kvartalsvist. Varmt välkommen att även följa
oss på Facebook och Instagram och numera
även på YouTube, sök på Cancer- &
Allergifonden.
Tack alla ni, fantastiska, som gör det möjligt
genom att välja att skänka gåvor till just oss.
Tack alla fina medarbetare som med härlig
energi gör varje arbetsdag till en gåva och tack
alla eldsjälar som engagerar er i dessa frågor
tillsammans med oss.
Tillsammans gör vi skillnad!

Det är och har varit möjligt tack vare fantastiska
människor och engagerade företagsvänner som
väljer att ge återkommande gåvor till just oss.
Vi gläder oss att fler och fler väljer att skänka
gåvor via vår hemsida genom att hylla en vän
eller hedra en saknad. När man skänker en

Anneli Uhlin,
Verksamhetschef
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Cancer- och Allergifonden – vi samlar in för att dela ut
Insamlingsstiftelsen Cancer och Allergifonden grundades 1994 av Sören Gyvall och Lennart Sparell.
Stiftelsen är en ideell organisation som arbetar utan vinstintresse. Den finansieras fullständigt genom
gåvor från privatpersoner och företag.

Stiftelsens ändamål
Vi leds av två uppdrag: att stödja förebyggande
miljörelaterad cancer- och allergiforskning samt att ge
stöd till dem som behöver det som mest, de
sjukdomsdrabbade individer som fått sin ekonomi
raserad av sjukdomen.

Hjälper idag
och
forskar för framtiden

Vår vision är att ingen ska behöva lida av cancer eller allergi.

Tryggt givande
Länsstyrelsen är stiftelsens tillsynsmyndighet och
kontrollerar tillsammans med auktoriserad revisor
fondens verksamhet enligt stiftelselagen. För att våra
givare ska känna sig trygga innehar vi 90-konto och är
därmed också kontrollerade av Svensk
Insamlingskontroll samtidigt som vi är medlemmar i
Frivilligorganisationernas Insamlingsråd (FRII) och
Stiftelser i Samverkan (SiS).

För att våra givare
ska kunna
känna sig trygga

Styrelsens sammansättning
Mikael Björnstedt – Styrelseordförande för stiftelsen. Professor och överläkare för patologiavdelningen
vid Karolinska Institutet i Stockholm. Många års erfarenhet inom främst cancerområdet som både
forskare och läkare.
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.
Dan Haneklint – Konsult med bred kompetens inom kommunikation. Specialiserad inom frågorna
rörande marknadsföring, marknadsstrategi och journalistik.
Anneli Uhlin – Verksamhetschef sedan 2015. Yrkesbakgrund inom ekonomi och insamling. Tidigare
även aktiv inom livsstil, miljö och hälsa.
Magnus Montgomery – Suppleant med juridisk bakgrund och erfarenhet advokat inom arbetsrätt.
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Siffror i korthet

Verksamhetskostnader

8%
13%
Ändamålskostnader
Insamlingskostnader
Administrationskostnader

78%

*2015
Ändamålskostnader……………………….…9232 tkr

Ändamål………..10 150 tkr

Insamlingskostnader…………………..….. 1566 tkr

Insamling………... 1575 tkr

Administrationskostnader………..………. 965 tkr

Administration… 1083 tkr

Fördelning till
ändamålet

Våra givare
5%

9%

Privata givare
Forskning

Företag

Privata bidrag

91%

21 beviljade forskningsprojekt
196 behandlade ansökningar från privatpersoner

95%

10 928 tkr donerat från privata givare
597 tkr donerat från företag

Totala verksamhetsintäkter för året uppgick till 11 561 tkr (jmf med 11 820 tkr för 2015) främst tack vare våra trogna
månadsgivare som är stommen till vår verksamhet. Från och med 2016 togs gåvoskatteavdraget bort för
privatpersoner, vilket medfört att flera givare valt att säga upp sitt månadsgivande. Detta är en viktig anledning till
minskningen av årets insamlade medel. En annan utmaning som vi arbetar med är att en stor del av våra givare är
äldre och ofta får förändrade ekonomiska förutsättningar efter de gått i pension.
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”Man ska inte behöva välja mellan mat och medicin”
Cancer- och Allergifonden hjälper varje år ett stort antal människor som har fått sin
ekonomi raserad av sjukdom och som behöver ekonomiskt stöd för sin rehabilitering
och väg tillbaka till livet. Vår medarbetare på kansliet, Pia Mattsson, möter i sitt
arbete varje dag människor vars vardag är en kamp för att få livet att gå ihop.
- Det kan låta som ett tungt arbete, men det är det bästa
arbete som jag någonsin har haft. Det kan låta paradoxalt,
men att få chansen att hjälpa till och att få höra alla
fantastiska livsöden är en stor förmån, berättar Pia som
arbetat på Cancer- och Allergifondens kansli i drygt två år
och bland annat tar emot alla samtal som har med fondens
bidragsverksamhet till privatperson att göra.
Pia har mångårig erfarenhet från en rad olika branscher
och företag i olika administrativa roller och hade innan
hon kom till Cancer- och Allergifonden inte speciellt stor
kunskap om insamlingsbranschen.

” De allra flesta av oss tror nog att
samhället tar hand om våra sjuka fullt
ut, men det är inte hela sanningen. Jag
möter ofta människor som faktiskt
tvingas att välja mellan att hämta ut
sina mediciner och att köpa mat eller
som inte har råd att köpa
de hjälpmedel som behövs.”

- Det var såklart mycket som var nytt för mig, men jag kände att allt klaffade från start. Att känna sig
nyttig på jobbet är viktigt och här är vi ett gäng som verkligen brinner för varandra och vår verksamhet.
Det är inget vanligt jobb och det kan kanske låta som en kliché men det är verkligen ett kall för oss.
För de privatpersoner som söker medel från Cancer- och Allergifonden är Pia ofta ett stöd i processen.
- Många ringer och undrar över hur de ska gå till väga när dom ska söka, vad som gäller etcetera. Många
gånger blir det ganska långa samtal, de har behov av att få prata om sin sjukdom och sin livssituation och
vi lyssnar gärna och låter det ta tid, vi ser det som en viktig del i vår verksamhet.
När Pia berättar om Cancer- och Allergifondens verksamhet för vänner och bekanta är det många som
reagerar på att människor som drabbats av sjukdom många gånger inte har råd med sina mediciner eller
rehabilitering.
- De allra flesta av oss tror nog att samhället tar hand om våra
sjuka fullt ut, men det är inte hela sanningen. Jag möter ofta
människor som faktiskt tvingas att välja mellan att hämta ut
sina mediciner och att köpa mat eller som inte har råd att köpa
de hjälpmedel som behövs. Så ska det ju inte få vara, men det är
tyvärr dagens sanning, många har det oerhört tufft.
För Cancer- och Allergifonden handlar det om att samla in så
mycket pengar som möjligt – för att kunna hjälpa så många
som möjligt.

- I grunden är det ju allt för oss, att kunna hjälpa så många som det bara går. Ju fler som känner till hur
svårt många sjuka har det, desto större tror jag att deras vilja att hjälpa är. Kombinationen av svår
sjukdom och ekonomisk utsatthet är nog bland det värsta som kan drabba en människa, säger Pia.
För egen del tycker Pia att arbetet på Cancer- och Allergifonden påverkat hela hennes liv.
- Jag har fått en annan ödmjukhet inför livet, min egen värld har öppnats på helt annat sätt. Jag skulle
önska att alla fick chansen att lyssna till dessa livsöden och ställa det i relation till sina egna liv och hur de
har det själva. Då skulle nog långt många fler vilja bidra, och vi skulle kunna hjälpa fler. Behovet av stöd
till de som drabbas är enormt.
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”Det är viktigt att ha en holistisk syn på läkande”
Rebecca var 23 år när hon fick sin bröstcancer-diagnos. Livet vändes upp och ner
och hon trivdes inte med den vård hon fick. Rebecca kämpade sig igenom
behandlingen men när hon 6 år senare fick det fruktade beskedet om återfall i
sjukdomen var rädslan nästan övermäktig.

- Cancern var på väg tillbaka. Jag hade metastaser i lungsäcken bland annat. Det var såklart jättejobbigt.
Jag var besviken på sjukvårdsapparaten kände mig totalt utlämna till ett system som inte passade mig,
berättar Rebecca.
Samtidigt som hon fick traditionell behandling med cellgifter började Rebecca själv att läsa på för att
försöka bryta den onda cirkel hon kände att hon befann sig i.
- Jag kände att den traditionella vården inte räckte till, jag kämpade i ett system utan att se någon väg
framåt. Jag började titta på integrativ vård med fokus på immunförsvaret, en typ av vård som inte erbjuds i
Sverige.
Integrativ medicin är en benämning på när vetenskaplig medicin och offentlig vård använder andra typer av
medicinska metoder. Vården förutsätter att hälsa och välbefinnande omfattar hela individen, inklusive
biologiska, psykologiska, sociala och existentiella aspekter. Vid Karolinska institutet forskas bland annat på
området vid Enheten för Integrativ vård.
- Även om det bedrivs forskning så erbjuds inte denna typ av vård i Sverige och jag hamnade till slut hos en
onkolog i Tyskland. Plötsligt kändes allt rätt! Här blandas konventionell vård med en holistisk syn på
kropp, själ och läkande. Jag blev sedd och förstådd och kunde börja min väg tillbaka.
Rebecca pluggar nu på Komvux och på sikt är målet är att utbilda sig till läkare.
- Äntligen har jag en framtidstro och ett tydligt mål. Efter min resa genom den svenska cancervården
brinner jag för att bli läkare och kunna dela mina erfarenheter och hjälpa andra. Vi måste våga se
alternativa vägar i vården, alla människor är unika och med ett holistiskt synsätt på vård och behandling
skulle fler bli hjälpta, det är jag övertygad om, avslutar Rebecca.

(FOTO: personen på bilderna är inte Rebecca)
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Beviljade forskningsprojekt 2016
Följande forskare per respektive sjukdomsområde har tilldelats 100 000 kr eller mera för deras projekt

CANCER
Prof. Anders Österborg
Prof. Håkan Mellstedt
Prof. Mårten Fernö
Prof. Jan-Inge Henter
Prof. Tina Dalianis
Dr. Lennart Hardell
Ass. Prof. Pekka Kohonen
Ass. Prof. Sougat Misra
Prof. Mikael Björnstedt

ALLERGI

CANCER
OCH ALLERGI

Prof. Eva Millqvist
Prof. Joachim Lundahl
Prof. Maria Jenmalm
Prof. Eva Sverremark
ÖL, Med Dr. Johan Alm
Ass. Prof. Hans Grönlund
Prof. Anna Carin Olin
Prof. Johan Erjefält
Prof. Leg Läkare Annika Scheynius
Prof. Marianne van Hage

Docent Susanne Gabrielsson
Prof. Christine Wennerås

* 12 manliga huvudsökande
9 kvinnliga huvudsökande
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Miljömedicinska priset
till Maria Shoshan och Jan-Inge Henter
Det har blivit en härlig tradition att på försommaren varje år dela ut Cancer- och
Allergifondens miljömedicinska pris, ett av de största forskningspriser som finns i
Sverige och som går till en eller två framstående forskare inom miljörelaterad
cancer- och allergiforskning. I år gick priset till Jan-Inge Henter, professor vid
Karolinska Institutet och FoU-direktör vid Karolinska universitetssjukhuset samt Maria
Shoshan, docent vid Institutionen för Onkologi och Patologi vid Karolinska Institutet.
Cancer- och Allergifondens miljömedicinska pris har en anrik tradition och priset har genom åren
tilldelats en rad pionjärer inom svensk cancer- och allergiforskning. Vid årets prisutdelning närvarade en
rad tidigare pristagare som t ex Tina Dalianis, Marianne van Hage, Håkan Mellstedt, Britta Wahren, Eva
Sverremark-Ekström, Bengt Fadeel, Göran Petersson och Mikael Björnstedt och de bjöds bland annat på
uppskattade föredrag av årets pristagare.
Docent Maria Shoshan får priset för sina uppmärksammande
studier kring mitokondriernas betydelse vid tumörutveckling,
terapiresistensutveckling, som mål för optimerad terapi samt
mitokondrieskador som resultat av cancerterapi. I tumörceller
är både ämnesomsättning och mitokondrier förändrade, vilket är
avgörande för deras möjlighet att växa och skada patienten.
Studier av mitokondriernas roll är därför centrala för förståelse
av tumörcellernas egenskaper, i syfte att hitta deras svaga
punkter.
Professor Jan-Inge Henter får priset för sina banbrytande
studier rörande histiocytära sjukdomar, studier som har lett till
förbättrade diagnostiska kriterier samt en ökad kunskap kring
dessa sjukdomar. Resultaten av dessa studier lägger grunden för
bättre behandlingsprinciper med minskad dödlighet och färre
komplikationer som följd. Henter är en stor förebild inom
patientnära experimentell forskning där han på ett
framgångsrikt sätt kombinerat sin forskar- och läkarroll.

Vi hade en härlig eftermiddag och kväll med inspirerande
föreläsningar från våra pristagare och från årets prisutdelare och 2015 års vinnare Tina Dalianis. Vi vill
rikta ett stort grattis till Maria Shoshan och Jan-Inge Henter och tacka alla deltagare som kom och förgyllde
dagen. Vi ses nästa år igen! säger Anneli Uhlin, Verksamhetschef på Cancer- och Allergifonden.
Cancer- och Allergifondens
miljömedicinskapris har
delats ut sedan 1995.
Priset delas ut till forskare
som gjort banbrytande
upptäckter inom canceroch allergiforskningen eller
andra som på ett
extraordinärt sätt betytt
mycket för cancer- och
allergiområdet ur ett
samhällsnyttoperspektiv
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Ett stort fokus under året har varit att öka
allmänhetens medvetenhet om stiftelsens
ändamålsarbete och att stärka Cancer- och
Allergifondens varumärke för att kunna nå ut
till nya givarmålgrupper. Stiftelsen har arbetat
för dessa mål främst genom
informationsspridning, dialog och aktiviteter i
sociala medier, marknadsföring i tryck samt
digitalt och genom medverkan på mässor och
event. Årets arbete har även innefattat
utarbetning av en mera enhetlig visuell identitet
samt erbjudanden av säsongsgåvor och
specialgåvokampanjer vid högtider.

Det tryckta nyhetsbrevet ”Cancer- och
Allergifonden informerar” har skickats till
månads- och företagsgivare i två utgåvor, vår
och höst. Digitala nyhetsbrevet har skickats
kvartalsvis. Stiftelsen har under året startat
egen Youtube-kanal och vidareutvecklat
närvaron på Facebook med 32% fler följare
jämfört med 2015. Andra
kommunikationskanaler som använts under året
var Instagram och LinkedIn.
En ytterligare nyhet som upparbetats under
2016 är eldsjälsträffar på stiftelsens kontor.
Eldsjälar är de personer som visat intresse för
organisationen, som får möjlighet att
personligen träffa forskare och få information
om de projekt som Cancer- och Allergifonden
stödjer. Enligt deltagarna har dessa möten
skapat ökad förståelse för förebyggande
forskning, stiftelsens särdrag och kopplingen
mellan närmiljön, immunförsvaret och canceroch allergisjukdomar. Möjligheten att få lära
mer om forskarnas vardag och hur stiftelsen
arbetar har dessutom initierat nya tankebanor
och inspiration hur verksamheten kan drivas
framåt för att på nya sätt nå ut till våra
målgrupper.

Insamlingsmässigt var den största framgången
vår nya satsning med minnes- och högtidsgåvor
som har jämfört med 2015 resulterat i nästan
400 tkr mer. En ytterligare följd av årets
aktiviteter är att egna insamlingar till stiftelsen
från både privatpersoner och företag har ökat.
Ettsätt
sättatt
attmäta
mätaeffekt
effektav
avvår
vårverksamhet
verksamhetär
äratt
Ett
att
ställa
sig
frågan
–
vad
hade
hänt
om
vi
ställa sig frågan – vad hade hänt om vi inte
inte gjorde
gör? Under
år vi
gjorde
det videt
görvi? Under
de 23 de
år 23
vi verkat
verkat
hade
ca
300
forskningsprojekt
hade svensk forskning gått miste om cai 300
Sverige inte fått vårt
De som drabbats
forskningsprojekt.
De stöd.
som drabbats
av svår
av svår sjukdom
och ekonomisk
sjukdom
och ekonomisk
utsatthetutsatthet
hade saknat
hade
saknat en
hjälpande
vid mer
än
en
hjälpande
hand
vid merhand
än 5000
tillfällen.
5000
tillfällen.
Utan över en kvartsmiljard kronor vi samlat in
Vi är mycket
över att haatthaft
förmånen
under
åren ochstolta
haft förmånen
dela
ut hade
att
kunna
dela
ut
över
en
kvarts
miljard
det ovan nämnda inte varit möjligt.
kronor till forskningsprojekt och till
sjukdomsdrabbade privatpersoner!
Vår stiftelse bildades, och fortsätter att verka för
att det råder ett stort stödbehov till de som
genomgår sitt livs stora kamp och inte har råd
att ta hand om sin hälsa. Vi finns även för att det
är viktigt att möjliggöra kunskapsinsatser för en
friskare morgondag och framtid. Det finns
mycket kvar att göra, men varje strå till stacken
– vare sig det är ett lovande projekt eller
tackbrev från personer vi hjälpt - ser vi som en
bekräftelse på att vårt arbete behövs och att vi
tillsammans skapar en positiv skillnad!
Tack alla ni som gör vårt arbete möjligt!

”Äntligen har omvärlden fått upp ögonen för skadliga
kemikalier vi får i oss och på oss. Ni har lyft frågan om
att minska risker i 20 år – och nu börjar fler och fler att
förstå att en hel del går att förebygga. Kämpa på!”
”För mig har de här
timmarna varit ett
läkande rum där jag fått
utforska och vårda det
som är friskt i mig…”

”Hela familjen
hoppar och skuttar!
Det här är precis vad
vi behöver efter en
tung vinter”

”Vill tacka för betalningen av fakturan från Gävle
Sjukhus. Har aldrig fått något förut från någon annan
fond. Det beror väl på att jag inte ansökt om bidrag förut.
Aldrig varit i sådan situation som nu. Vilken fin julklapp.”
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