VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSREDOVISNING

2019

Swish. En gåva för en friskare framtid och mänskligare värld idag.

25 år utanför boxen
2019 var ett minst sagt händelserikt år på många fronter. Den kinesiska rymdsonden Chang'e 4
landar på månens baksida. En av pristagarna till Polarpriset är Playing for Change och USA:s
president och Nordkoreas högste ledare möts för första gången. Botswana avkriminaliserar homosexualitet och Ecuador legaliserar samkönade äktenskap. Den första svenska kvinnliga astronauten,
Jessica Meir skjuts upp i rymden för ett halvårs vistelse på den internationella rymdstationen ISS.
Time Magazine utser Greta Thunberg till en av världens 100 mest inflytelserika personer och
placerar henne som omslagsbild till sin tidning.
Samtidigt godkänner det brittiska parlamentet regeringens avtal om utträde ur Europeiska
unionen. Brunei inför en ny lag där homosexuella bestraffas med offentlig stening. Katedralen
Notre-Dame i Paris drabbas av en kraftig brand. Tidningen Metro läggs ner efter 24 år och läkemedelsföretaget Johnson & Johnson döms av en domstol i Oklahoma till att betala 572 miljoner
dollar i böter för att ha bidragit till att skapa opioidkrisen i USA.
Vilka slutsatser kan man dra från det gångna året? Kanske att det börjar ske ett paradigmskifte på
riktigt, där alla kan få sin röst hörd? Där gamla, stabila ’institutioner’ ifrågasätts och börjar ge vika
för att ge plats åt en ny världsordning? Att tänka utanför boxen, att gå sin egen väg och att våga tro
på det omöjliga skapar historia.
Det är precis det som vi på Cancer- och Allergifonden har gjort inte bara under 2019, utan de
senaste 25 åren. Vi har trott på, stöttat och hjälpt den banbrytande forskningen att se dagens ljus.
300 miljoner kronor har bidragit till att utveckla många forskningsprojekt som har räddat liv. 10
miljoner kronor har gått till cancer- och allergisjuka medmänniskor för att de ska orka med sin sjukdom och rehabilitering. Att hjälpa en 45-årig cancersjuk kvinna att fira en sista jul med sina barn är
något man bär med sig länge. Och det är tack vare våra fantastiska givare och samarbetspartners
som vi kan hjälpa att höja livskvaliteten för svårt sjuka och ekonomiskt utsatta individer och stödja
miljörelaterad, patientnära och djurfri forskning.
Vi alla tillsammans kan göra skillnad. Jag vill tacka mina medarbetare, styrelsen, fondens pristagare av Miljömedicinska Priset
och Priset till minne av Lennart Sparell, och alla våra forskare som
gör ett så viktigt jobb! Men framförallt tack till våra trogna och
generösa givare och samarbetspartners som ger oss möjligheten
att hjälpa svårt sjuka redan idag – samtidigt som vi kan stödja
forskning för framtiden.
Jag ser med tillförsikt fram emot 2020 och många fler fruktbara
samarbeten och ännu fler givare som väljer att stödja vårt viktiga
arbete.

Katarina Krzyzinska
Verksamhetschef Cancer- och Allergifonden
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Det här är Cancer- och Allergifonden
Verksamhetens ändamål

Stiftelsens ändamål är enligt §1 i stadgarna att utöva hjälpverksamhet bland behövande som drabbats av
cancer- och allergisjukdomar och att främja vetenskaplig forskning rörande cancer- och allergisjukdomar.
Stiftelsens verksamhet ska bestå i att bedriva insamling av medel för att dess ändamål ska kunna främjas.

Vision, roll och samhällsnytta

Vår vision är att skapa en friskare värld där cancer- och allergisjukdomar inte längre består av olösta frågor
och svårt lidande.
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 svårt sjukas livskvalitet genom bidrag till bland
annat behandling under rehabiliteringsresan för att bli frisk.

Tryggt givande

Stiftelsen är innehavare av 90-konton och granskas därmed årligen av Svensk Insamlingskontroll som har
kravet att högst 25 procent av de totala intäkterna går till insamlingskostnader och administration.

Länsstyrelsen är Insamlingsstiftelsen Cancer- och Allergifondens tillsynsmyndighet och kontrollerar tillsammans med auktoriserad revisor fondens verksamhet enligt stiftelselagen.

Branschorganisationer

Fonden ingår i Giva Sverige (f.d. Frivilligorganisationernas Insamlingsråd – FRII), en branschorganisation som
arbetar för tryggt givande. Giva Sverige verkar för att öka förtroendet för insamlingsbranschen genom arbete
med kvalitetssäkring, och kompetensutveckling. Insamling ska bedrivas transparent, etiskt och professionellt.

Cancer- och Allergifonden är även medlem i föreningen Stiftelser i Samverkan (SiS), en samlande kraft för
svenska stiftelseväsendet engagerad i bl.a. lagstiftningsfrågor och numera även stiftelser ur ett europeiskt
perspektiv.
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HJÄLPVERKSAMHET
För en mänskligare värld idag
Stiftelsens ändamål är att utöva hjälpverksamhet bland behövande
som drabbats av cancer- och allergisjukdomar
Vi som jobbar på Cancer- och Allergifonden får ibland höra att bidrag till sjuka privatpersoner inte
behövs. Att samhället tar hand om alla som är sjuka. Men det stämmer inte riktigt. För trots att
vården i Sverige är kraftigt subventionerad ska patienten betala ca 3500 kr för att uppnå ett frikort
för mediciner och läkarbesök. Det är mycket pengar för någon som inte kunnat arbeta på länge,
som kanske blivit utförsäkrad eller är pensionär med låg pension och som faktiskt vissa dagar måste
välja mellan att köpa näringsrik mat eller nödvändiga mediciner. Vi ger stöd som skänker en smula
ekonomisk andrum till den som drabbats av sjukdom. Vi arbetar för en mänskligare värld här och nu.

Vår hjälpverksamhet är en del av något större

En person eller en enda organisation kan inte rädda världen, men om vi är många tillsammans som strävar
efter gemensamma mål kan vi åstadkomma så mycket mer.
De globala mål som vi bidrar till med vår hjälpverksamhet:

INGEN
FATTIGDOM

[ [
Agenda 2030 med de globala målen
är den mest ambitiösa agendan för
hållbar utveckling som världens
länder någonsin antagit och finns till
för att uppnå fyra fantastiska saker
till år 2030: Att avskaffa extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter och
orättvisor i världen. Att främja fred
och rättvisa. Att lösa klimatkrisen.

GOD HÄLSA OCH
VÄLBEFINNANDE

Vi har samlat några av våra
bidragstagares livshistorier
på webben: www.coaf.se/stories
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Fördelning av män, kvinnor
och barn bland våra sökande

Sjukdomsskäl för ansökan

Under 2019 beviljade vi

1 039 400 kr

i stöd till svårt sjuka och ekonomiskt utsatta medmänniskor

Bidragen 2019 avsåg främst:

7

31%

av våra bidragstagare 2019 var

pensionärer
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— Livet är ett helvete.
Får man säga så?
Bröstcancer är en av våra vanligast
förekommande cancerformer. Intensiv
forskning har medfört att fler och fler
överlever en bröstcancerdiagnos, men
samtidigt ökar antalet som insjuknar.
En cancerdiagnos innebär en lång
och svår tid med behandlingar som
dessutom kan ge upphov till en lång
rad besvärliga biverkningar. För en
del sjuka, som för Svea, innebär sjukdomstiden dessutom en mycket svår
ekonomisk situation som ska
hanteras vid sidan av krävande
behandlingar och sviktande ork.

Utredning för lungcancer
Svea får tag på en möblerad bostad som hon kan hyra.
Och samtidigt som hon genomgår en långdragen utredning för misstänkt lungcancer förlorar hon ett barn till,
som tar sitt liv hösten 2017. Lungcancern kan slutligen
avskrivas. Det slås fast att det är sviterna av många turer
med lunginflammation som orsakat skadorna. Men den
utdragna utredningen har tärt på pensionen, med långa
och många sjukresor och patientavgifter.
Aggressiv bröstcancer
Våren 2018 upptäcker hon en knöl i armhålan. Nu
konstaterar läkare en aggressiv form av bröstcancer,
som via en stor metastas spridit sig till armhålan. Svea
genomgår en lång rad undersökningar. En tuff och omfattande cancerbehandling inleds. Svea har två mil till
närmaste busshållplats så hon är tvungen att ha bil för
att ta sig till alla sjukhusbesök. Återigen är det kostnader
utöver det vanliga som snabbt äter upp pensionspengarna. Svea opereras och en tid efter operationen behandlas
hon med strålning fem dagar i veckan under fem veckor.

Under oktober, som är den internationella bröstcancermånaden, lyfter vi särskilt fram de som drabbats av
bröstcancer och som dessutom går med en värkande
oro över sin ekonomi. ”Hur ska pengarna räcka till nästa
hyra? Har jag råd att betala kommande sjukresa? Och
hur ska jag kunna köpa bra mat under veckan? ” Många
skäms. Det handlar om personer som du och jag som
plötsligt befinner sig i en utsatt situation. En del isolerar
sig på grund av skam och bristande ork, och har till slut
inte ens vänner och familj vid sin sida som stöd.

Stöd från Cancer- och Allergifonden
Den ekonomiska situationen är ohållbar under sjukdomstiden. En cancerkurator på sjukhuset tipsar Svea om
möjligheten att söka ekonomiskt bidrag hos Cancer- och
Allergifonden. Under sommaren 2018 ansöker Svea om
ekonomiskt stöd, och återigen under 2019. På grund av
Sveas svåra och utsatta situation beviljas båda hennes
ansökningar.

“Livet är ett helvete”
— Livet är ett helvete. Får man säga så? säger Svea
som drabbats av bröstcancer. Tack vare sina små hundar
orkar hon gå upp varje morgon och leva vidare, även fast
varje dag är en kamp för att få pengarna att räcka till.
Som om det inte är nog att orka med en tuff cancerbehandling och rehabilitering. Svea, som är pensionär med
en blygsam pension, har drabbats hårdare än många
andra. Hennes äldsta son gick bort i sjukdom för närmare åtta år sedan. Det blev sedan, av flera privata och
svåra skäl, omöjligt för henne att bo kvar i sin bostad.

— Stödet från Cancer- och Allergifonden har betytt
oerhört mycket för mig, säger Svea. Bidragen har
skänkt mig andrum i min svåra situation.
Att försöka driva frågan att få återstoden av betalningen
för den sålda fastigheten känns avlägsen. Hon vet inte
var hon ska börja. Inte heller har hon orken att driva
ärendet. Men Svea kämpar på. Hon tränar för att rehabilitera sig och ger inte upp. Och hon tar en dag i taget.
(Svea heter egentligen något annat, och bilden
kommer från pixabay.com)

— Jag paniksålde fastigheten, berättar Svea. I samband
med försäljningen, som genomfördes i ett skede då hon
befann sig i en sårbar situation, blev hon av med både
personliga ägodelar och pengar. Hon väntar fortfarande
på den slutliga betalningen om flera hundratusen kronor
för den sålda fastigheten.

Intervjun med Svea
gjordes i samband med vår
Rosa kampanj (se sid 22).
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Annie drabbades av
bröstcancer och levde
på existensminimum
En cancerdiagnos är en tuff kamp för både
kropp och själ – och kan dessutom drabba
den sjukas ekonomiska situation. Annie
Berggren, 52, tvingades gå ner i arbetstid
och levde på existensminimum.
– Cancer- och Allergifonden gav mig ett
ekonomiskt bidrag som hjälpte mig på
fötterna igen, säger hon.

hopplöst och samtidigt gick jag med en ständig oro för
ekonomin; att hålla koll på papper, utskrifter, söka efter
ekonomiska bidrag och så vidare. Jag hade till slut inte
ens råd med basala saker som mat och hyra. Då kontaktade jag socialtjänsten och fick efter oändligt långa
och många telefonsamtal och ansökningsdokument
2 500 kronor i bidrag. Men med bidraget kom även
beskedet att det var ett engångsbelopp, jag hade inte
rätt till mer stöd efter det. Jag upplevde det som att jag
föll rakt igenom samhällets skyddsnät.

En av tre kan drabbas av någon form av cancer under
sin livstid. Bröstcancer är den vanligaste cancerformen
bland kvinnor, men tack vare mammografi upptäcks
många fall i ett tidigt skede. Men när celldelningen börjar
kan tumören växa fort – något som drabbade Annie
Berggren, 52. Hon arbetar inom vården och har haft som
vana att känna på brösten med jämna mellanrum för
att märka om något förändras. Hon var på mammografi
2016 och allt var som vanligt – men två år därpå kom
beskedet som förändrade allt: hon hade drabbats av
bröstcancer.

Hjälp från Cancer- och Allergifonden
Genom samtalsträffar fick hon höra talas om flera andra
personer som levde i samma verklighet – till och med
personer som levde tillsammans med någon som hade
en inkomst hade det svårt. Själv kämpade Annie som
ensamstående att leva på en summa under existensminimum. En kurator tipsade Annie att undersöka olika
stiftelser och fonder som skulle kunna ge ekonomiska
bidrag. Till slut fick hon kontakt med den ideella
insamlingsstiftelsen Cancer- och Allergifonden. Ett
par månader därpå var hennes bidragsansökan beviljad.
– Jag fick ett bidrag som hjälpte mig på fötterna igen.
Jag låg under existensminimum ett tag, så det här var
guld värt.

Problemen avlöste varandra
– Allt gick väldigt fort. En vecka efter diagnosen opererades jag men när behandlingen sedan började avlöste
problemen varandra, berättar hon. Jag var nyanställd på
mitt heltidsjobb inom vården, men efter cancerbeskedet
gick jag ner till 75 procent tills jag påbörjade cellgiftsbehandlingen. Det ledde till att min sjukersättning från
Försäkringskassan baserades på en 75-procentig tjänst
istället för på min heltidstjänst.
En cellgiftsbehandling sker genom en så kallad ”pick
line” i armen. Behandlingen innebär alltid en risk att
bakterier kommer in i kroppen – något som drabbade
Annie. Hon fick blodförgiftning och hamnade på akutmottagningen där hon kort därpå fick en propp. Annie
sjukskrevs på heltid för att klara av alla tuffa behandlingar och biverkningar.

Det kan hända vem som helst
Nu är Annie på bättringsvägen och kan se ljusare på
framtiden.
– Jag har börjat arbeta igen, och börjar få ordning på
min ekonomi. Men jag vill dela min historia för att visa att
vem som helst kan ramla genom samhällets skyddsnät.
Jag har aldrig i hela mitt liv betalat hyran försent förut.
Men på grund av sjukdomen halkade jag plötsligt efter
och var nära att förlora mitt hyreskontrakt, mitt i min cancerbehandling. Det kan hända vem som helst som blir
sjuk. Det är det jag vill berätta, avslutar Annie.
(Bilden kommer från pixabay.com och föreställer inte
Annie.)
Intervjun med Annie
gjordes i samband med vår
Rosa kampanj (se sid 22).

“Jag hade inte råd med basala saker”
– Jag kände att jag bara tärde på samhället men inte tillförde någonting, säger hon. Stundtals kändes allting helt
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68%

av våra bidragstagare 2019 var

kvinnor

FORSKNING
För en friskare framtid
Stiftelsens ändamål är att främja vetenskaplig forskning rörande
cancer- och allergisjukdomar
Cancer- och Allergifondens verksamhet bygger på vetskapen att närmiljö och livsstil påverkar
människans immunförsvar som i sin tur är en gemensam nämnare för cancer- och allergisjukdomar. Vi stödjer därför forskning som kartlägger cancer- och allergisjukdomars samband med
närmiljö, livsstil och hälsa. Ett av villkoren för forskningsanslag är att pengarna inte får
användas till regelrätta djurförsök. Stiftelsen prioriterar miljörelaterad och patientnära forskning.

Våra forskningsprojekt är en del av lösningen

Vi stödjer förebyggande miljörelaterad cancer- och allergiforskning och bidrar därmed till kunskap som bryter
negativa sjukdomstrender.
De globala mål som vi bidrar till med vårt stöd till forskning:

GOD HÄLSA OCH
VÄLBEFINNANDE

HÅLLBAR
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

Vi stöder djurfri forskning
Institute 1980-82 i Bethesda, Maryland, och dessa
år gav impulser till nydanande forskning med
minimering av djurförsök i Europa. Han har tidigare
erhållit Nordiska priset för alternativ till forskning med djurförsök,
priset framtaget i samarbete mellan
djurrättsorganisationer i Sverige,
Danmark och Finland.

Om djurförsök bör vara tillåtet eller inte har länge
varit omdebatterat och det är en komplex fråga.
Cancer- och Allergifonden ger sedan många år
endast anslag till forskning som inte använder
regelrätta djurförsök.
Ett bra exempel är professor Roland Grafström
(Karolinska Institutet) som är en av de forskare
som fått anslag från oss och som även mottog
vårt Miljömedicinska pris 2007. Grafström var
gästforskare vid amerikanska National Cancer
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Forskningsanslag 2019
I december 2019 beviljade vi totalt fyra miljoner kronor i anslag till 21 forskningsprojekt. Cancer- och
Allergifonden har sedan starten 1994 delat ut över 300 miljoner kronor till vetenskaplig forskning.
Professor Marianne van Hage: Kliniska studier rörande svår
födoämnes- och luftvägsallergi - från sjukdomsmekanismer på
molekylär nivå till förbättrad diagnostik och terapi. Karolinska
Institutet.

Professor Eva Sverremark-Ekström: Lactobacilli in the gut.
Effects on: microbiota composition, function of the intestinal
epithelium and immune responsiveness.
Stockholms universitet.

Professor Eva Millqvist: Inverkan på hosta och luftvägssymptom av capsaicin i kapslar. Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Professor Håkan Mellstedt: Målsökande behandling med små
molekyler vid tumörsjukdomar. Karolinska Institutet.

Professor Maria Jenmalm: Kan mikrobiella och dietära
interventioner till mor och barn förebygga allergiutveckling?
Linköpings universitet.

Docent Madeleine Rådinger: Immunsystemet vid astma translationella och mekaniska studier. Göteborgs universitet.
Professor Jonas Erjefält: Inflammationsmönster vid allergisk
astma för individ-baserad behandling. Lunds universitet.

Professor Lisa Rydén: Integrering av molekylära profiler i terapibeslut vid bröstcancer minskar onödig behandling.
Lunds universitet.

Professor Annika Scheynius: Mechanisms behind allergy.
Karolinska Institutet.

Docent Kristian Dreij: Interaktioner mellan olika PAH i miljön
Underlag för förbättrad cancerriskbedömning.
Karolinska Institutet.

Professor Christine Wennerås: Den eosinofila granulocytens
betydelse som immunreglerande cell vid hälsa och sjukdom.
Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Professor Joachim Lundahl: Utveckling av Basophil-on-chip
teknik för förbättrad diagnostik och behandling av allergiska
sjukdomar. Karolinska Institutet.

Professor Jan-Inge Henter: Samband mellan histiocytoser och
cancer. Karolinska Institutet.
PhD Helen Kaipe: Exploring tumor-infiltrating T-cells in the
pancreatic tumor microenvironment. Karolinska Institutet.

Docent Anna Nopp: Kan förenklad diagnostik av mjölkallergi
hos barn minska astmautvecklingen och risken för nedsatt
lungfunktion? Karolinska Institutet.

Docent Guro Gafvelin: Studier av pälsdjursallergen för bättre
diagnostik och kontroll av luftburna allergen. Karolinska Institutet.

Professor Emeritus Tina Dalianis: Studier på humant papillomvirus och andra markörer för skräddarsydd behandling vid
huvudhalscancer samt barncancer. Karolinska Institutet.

Professor Mikael Björnstedt: Nya selenbaserade strategier för
behandling av resistent cancer. Karolinska Institutet.

Docent Anders Näsman: Nya prognostiska och prediktiva
markörer i humant papillomvirusorsakade tonsill- och tungbascarcinom för framtida skräddarsydd behandling.
Karolinska Institutet.

Professor Roland Grafström: Cellodlingsbaserad toxikogenomik för prediktion av cancerutveckling.
Karolinska Institutet.

Professor Anders Österborg: Utveckling av precisionsbehandling vid lymfoida tumörsjukdomar. Karolinska Institutet.

Jämställd forskning? Anslagens fördelning
avseende om forskaren är man eller kvinna

Forskningsanslag per område
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”Jag valde att
forska inom det
här fältet för
att astma och
allergi hör till
våra vanligaste
folksjukdomar.”

Miljömedicinska priset 2019
Pristagare Madeleine Rådinger

Med fokus på svårbehandlad astma
I Sverige lider närmare 10% av den vuxna befolkningen och 9% av barnen av astma. Det är
med andra ord en av vår tids stora folksjukdomar, en sjukdom som orsakar mycket lidande
för de drabbade och som kan begränsa livskvaliteten kraftigt.
Docent Madeleine Rådinger, idag verksam som forskare
vid Krefting Research Centre vid Göteborgs universitet,
har forskat i ämnet i snart 15 år.
– Man brukar lite förenklat dela in astma i två olika
huvudgrupper, allergisk och icke-allergisk astma även
om det egentligen finns fler typer. Mitt fokus ligger på
den allergiska astman och mekanismerna kring den,
berättar Madeleine.
Madeleine har lång erfarenhet av svensk sjukvård och
arbetade som undersköterska under 15 år innan hon
fattade beslut om att vidareutbilda sig. Tanken då var
att hon skulle läsa till sjuksköterska, men efter att ha
läst in ett basår med matematik, kemi, fysik och biologi
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fick hon genom en platsgaranti möjlighet att läsa celloch molekylärbiologi. Genom utbildningen fattade hon
snabbt tycke för forskning och arbetet i labbet.
Madeleine disputerade så småningom vid avdelningen
för Lungmedicin och Allergologi vid Göteborgs
Universitet 2006. Efter disputation genomförde hon två
och ett halvt års post-doc studier vid National Institute
of Health, i Bethesda, USA. Madeleine återvände 2009
till sin hemstad Göteborg och är sedan dess anställd
som forskare vid Krefting Research Centre som är en
strategisk satsning inriktat på att förstå astma och har
ett huvudsakligt finansiellt stöd från VBG Group Herman
Krefting Foundation for Asthma and Allergy Research.
Madeleines huvudsakliga forskningsområde är att försöka identifiera underliggande molekylära mekanismer
i regleringen av immunsystemet vid olika typer av
svårbehandlad astma. Hon är speciellt intresserad av
betydelsen av mikroRNA, små molekyler som reglerar
genuttryck, i reglering av dessa processer.

Miljömedicinska priset

Cancer- och Allergifondens Miljömedicinska pris delas ut varje år. Priset går till en eller två betydande
forskare inom miljörelaterad cancer- och allergiforskning. Genom priset 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.

Motivering till Miljömedicinska priset 2019
Madeleine Rådinger 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-hjälparceller och en ny typ av celler, så kallade ”innata
lymfoida celler”, och hur dessa celler regleras och i sin tur, styr allergiska reaktioner.

Nya läkemedel för svårbehandlad
astma
– Vårt långsiktiga mål med forskningen är att få en ökad
förståelse om just de molekylära mekanismer som
styr immunsystemet vid olika typer av astma. Förhoppningen är att vi genom bättre kunskap ska kunna
utveckla nya läkemedel riktade till de svårbehandlade
astmatikerna. Det finns en grupp, eller snarare flera,
astmatiker som idag inte svarar på behandling och som
har det synnerligen svårt med sin astma.
Patienter som idag diagnosticeras med astma kan ha
olika underliggande sjukdomsorsaker som kräver olika
behandling, och det saknas i mångt och mycket tillförlitliga metoder för att särskilja astmatiker mot bakgrund
av de biologiska processer som orsakar sjukdomstillstånden. Det finns med andra ord ett stort behov av
att ta fram nya verktyg för att kunna ställa diagnos så
att patienter ska få rätt behandling. Madeleines forsk-

ningsprojekt syftar bland annat till att upptäcka nya
biomarkörer, och att med hjälp av biomarkörer kan man
konstatera vilken typ av immunologisk reaktion eller
annan biologisk process som är aktiv hos patienten.
Som alla forskare söker Madeleine ständigt finansiering
och hon har idag byggt upp en egen liten forskargrupp.
Större anslag har bland annat kommit från VBG GROUP
Centrum för astma- och allergiforskning, Vårdalstiftelsen, Hjärt- och Lungfonden, Stiftelsen för strategisk
forskning och från 2018 har hon ett treårigt anslag från
Vetenskapsrådet.
– 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.

”Jag har alltid
velat bidra
till att rädda
världen.”

Lennart Sparell-priset 2019
Pristagare Johan Bengtsson-Palme

Antibiotikaresistens – en av vår tids
stora hälsoutmaningar
Antibiotika är läkemedel som används för att
behandla infektioner som orsakas av bakterier.
Antibiotikaresistens innebär att bakterierna
utvecklar motståndskraft mot antibiotika – ett
allvarligt och växande folkhälsoproblem både
i Sverige och i världen. 2019 års vinnare av
Lennart Sparell-priset, Johan Bengtsson-Palme,
forskar på hur olika läkemedel, och då framförallt antibiotika, påverkar miljön.
Ju mer antibiotika vi använder i samhället, desto snabbare ökar antibiotikaresistensen. Med ökad antibiotikaresistens blir infektioner svårare eller omöjliga att bota
vilket i sin tur orsakar stort lidande och höga kostnader
för sjukvården. Modern sjukvård är också beroende av
effektiva antibiotika vid exempelvis cancerbehandlingar,
transplantationer och operationer eftersom de innebär
en ökad infektionsrisk. Antibiotikaresistenta bakterier
kan överföras mellan människor, men också via djur, livs-
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medel och i vår miljö. Bakterier har dessutom den speciella förmågan att de kan dela med sig av sina gener till
andra bakterier. På det sättet kan de sprida antibiotikaresistens genom att byta gener med varandra.

Orenat avloppsvatten från
läkemedelsproduktion

– Antibiotika kommer ut i vår miljö på en rad olika sätt.
Mycket kommer via förskrivning och behandling inom
sjukvården och en annan stor del är via boskapsuppfödning. En tredje källa är via de fabriker som tillverkar
antibiotika, framförallt i Asien eftersom majoriteten av
alla läkemedel produceras där. Genom orenat eller dåligt
renat avloppsvatten från produktionsanläggningarna
kommer stora mängder antibiotika ut i miljön, frågan
är vilka effekter det har på utvecklingen av antibiotikaresistens, säger Johan som är verksam vid Institutionen

Lennart Sparell-priset

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. Lennart Sparell-priset är
ett nyinstiftat pris av Cancer- och Allergifonden och delas ut för första gången 2019 – till minne av en av
grundarna som avled våren 2018.

Motivering till Lennart Sparell-priset 2019
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.

för biomedicin, avdelningen för infektionssjukdomar vid
Göteborgs universitet.
WHO listar idag antibiotikaresistens som ett av de största hoten mot global hälsa och utveckling. Fortsätter den
negativa trenden kommer fler människor i framtiden
att dö i samband med infektioner och kostnaderna för
hälso- och sjukvård kommer att öka dramatiskt.
– Det är ett komplext problem. Vi använder förmodligen
för mycket antibiotika idag, men det är svårt att säga vad
som är lagom mycket. Samtidigt som den fattigare delen
av världens befolkning inte har tillgång till den antibiotika de skulle behöva så använder den rikare halvan ofta
antibiotika i onödan. Det är tufft att minska användningen av antibiotika inom sjukvården även om det går, och
även om en minskning av utsläppen av antibiotika via
tillverkningsanläggningar och avloppsvatten inte heller
är problemfri vore det lättare att minska utsläppen där.
Dessutom skapar det inte mer mänskligt lidande eller
etiska problem, däremot kostar det pengar, säger Johan.
Johan Bengtsson-Palme är biolog i grunden efter att
ha läst Molekylärbiologiprogrammet på Göteborgs
universitet. Efter en kurs i bioinformatik insåg Johan att
kombinationen av biologi, datorer och programmering
var hans grej och doktorsavhandlingen kom att handla
om effekterna av antibiotika i olika miljöer.
– Jag fick chansen till en doktorandtjänst i professor
Joakim Larssons forskargrupp på Sahlgrenska Akademien där jag började 2011. Under min tid som doktorand arbetade jag med mikrobiologi och mikrobiell
ekologi, med särskild inriktning på antibiotikaresistens
hos bakteriesamhällen. För att undersöka detta använde
vi bioinformatik och metagenomik, det vill säga storskalig sekvensering av DNA från alla bakterier i ett prov.
Bland annat har vi analyserat prover tagna i Indien av
bakteriesamhällen som lever i närheten av antibiotika-

produktionsanläggningar. Men vi arbetade också med
bakterier i svenska reningsverk. Vi vet idag att stora
utsläpp av antibiotika kraftigt påverkar miljön och
bakterierna som lever i den, men vi vet egentligen
inte vilka effekter nivåerna som släpps ut via svenskt
avloppsvatten har på bakterier i miljön. Vi vet inte heller
om de höga nivåerna som släpps ut från läkemedelsproduktionen direkt kan påverka människor.

Första gången som Lennart
Sparell-priset delas ut

Johan Bengtsson-Palme är den förste att tilldelas
Cancer- och Allergifondens pris till minne av Lennart
Sparell, en av stiftelsens grundare som gick bort 2018.
Priset tilldelas forskare, eller andra, inom cancer och/
eller allergiområdet eller närliggande områden, som
vågat tänka annorlunda och som vågat utmana rådande
paradigm.
– 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 milj, avslutar Johan.
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INSAMLING
Gåvor gör det möjligt!
Stiftelsens verksamhet ska bestå i att bedriva insamling av medel
för att dess ändamål (hjälpverksamhet och forskning) ska främjas.
Cancer- och Allergifonden är en politiskt och religiöst obunden
stiftelse fullständigt finansierad av gåvor från privatpersoner,
organisationer och företag.

Övrigt 4%

Företagsgåvor 6%

Vi är innehavare av 90-konto och granskas därmed årligen av
Svensk Insamlingskontroll som har kravet att högst 25 procent
av de totala intäkterna går till insamlingskostnader och
administration.
Alla våra givare ska behandlas med värme och respekt. Vi ska
säkerställa att de känner sig trygga när de lämnar sina personuppgifter till oss. Vi är ansvariga för att den behandling som sker
avseende givarens personuppgifter sker i enighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).
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Det handlar om människor ♥
Varje gåva är från människa till människa. Oavsett om gåvan finansierar forskning för en
friskare framtid eller om den bidrar till en mänskligare värld här och nu. Även om det är ett
företag som skänker. Det är alltid en människa bakom gåvan. Och det är människor som tar
del av gåvan.
”Till er som skänker pengar och gör det möjligt för mig och andra sjuka att få bidrag vill jag säga: Ni är
gudomliga! Det är gudomligt med människor som skänker. Ni hjälper jättemycket.”
Kerstin Jonsson (Bidragstagare med Hodgkinlymfom)
”Jag fick forskningsmedel från Cancer- och Allergifonden första gången 2005 när jag fortfarande var en
relativt ung och oetablerad forskare. Det stödet gav mig möjlighet att utvecklas och testa nya idéer, och
det har gjort att jag har kunnat jobba vidare med projekten och ta dem till en annan nivå.”
Eva Sverremark-Ekström. (Forskare inom allergiutveckling. Stockhoms universitet)
”Stödet från Cancer- och Allergifonden har betytt oerhört mycket för mig. Bidragen har skänkt mig andrum
i min svåra situation.”
Svea (Bidragstagare med bröstcancer)
”Det är ju väldigt viktigt att vara med och stötta med det man har. Nu är ju inte 50 kronor så mycket, men
jag försöker ge till så många jag kan, då får det bli lite till flera.”
Marianne Eriksson (Månadsgivare)
”Snö of Sweden är stolta över att vara en del av det arbete som Cancer- och Allergifonden utför. Genom
samarbetet kan vi öka kunskapen om miljörelaterad forskning som är så viktig för vår hälsa och vår framtid.
Vi kan dessutom bidra till en mänskligare värld. Svårt sjuka får stöd och hjälp av fonden i en tid i deras liv då
det behövs som mest.”
Emma Hilvander (Vice VD på Snö of Sweden)
”Det vi ofta läser om är människor som blir sjuka och har råd att unna sig massa saker under tiden för
att må bättre. Men att bli sjuk är inget man väljer. Jag hade inte ens råd att åka buss. Det är hemskt att
situationen kan få vara så.”
Thomas (Bidragstagare med benmärgscancer.)
”Cancer- och Allergifondens strategi att stötta kliniknära, mer tillämpbar forskning, är ett viktigt segment
som fångar upp projekt som annars kanske inte skulle bli genomförda.”
Mikael Björnstedt (Forskare inom cancer. Karolinska Institutet)

Det finns många sätt att bidra...
Starta en insamling
på Facebook

Bli månadsgivare
via autogiro

Sätta in en gåva på
Bankgiro 900-3609
Plusgiro 900 360-9

Swisha en gåva
till 9003609

Skänk en Minnesgåva
eller Gratulationsgåva
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Testamentera
en del av arvet

SAMARBETEN
INGEN
FATTIGDOM

Ett ömsesidigt
värdeskapande
Vi värdesätter alla våra samarbeten högt och arbetar
långsiktigt tillsammans med våra partners med ett äkta
engagemang. Vi strävar alltid efter att samarbeta kring
frågor som förstärker deras genuina och befintliga
CSR-arbete.

GOD HÄLSA OCH
VÄLBEFINNANDE

HÅLLBAR
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

Våra ändamål är helt rätt för organisationer som vill
vara med och ta ett ansvar för en positiv samhällsutveckling. Med både hjärta och hjärna.
Tillsammans med våra samarbetspartners arbetar vi
fram ett koncept som stämmer överens med deras
CSR-arbete och Agenda 2030.
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Agenda 2030 med de globala målen är den mest ambitiösa
agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin
antagit och finns till för att uppnå fyra fantastiska saker till år
2030: Att avskaffa extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter
och orättvisor i världen. Att främja fred och rättvisa. Att lösa
klimatkrisen.

Yogobe
Yogobe är en digital tjänst för hälsa och träning med
över 1600 videor inom yoga, träning, meditation och avslappning producerade tillsammans med ledande lärare,
instruktörer och experter.

Vårt samarbete

Yogobe erbjuder våra bidragstagare 60 dagars gratis Yoga,
meditation och träning online. Yogobe lyfter även fram
oss på sin webbplats som ett non-profit samarbete, med
länkar till våra gåvosidor.
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Vad är CSR?
Företags samhällsansvar (CSR, engelska Corporate Social Responsibility),
att företag ska ta ansvar för hur de påverkar samhället, ur såväl ett ekonomiskt,
miljömässigt som socialt perspektiv.

Våre givare och
bidragstagare får 25% rabatt
på hela Pharma Nords
sortiment.

Pharma Nord
Pharma Nord utvecklar kosttillskott och läkemedel
baserade på optimal biotillgänglighet, säkerhet
och dokumentation.

Vårt samarbete

Via sina produkter SelenoPrecise och BioPycnogenol skänker Pharma Nord en del av
försäljningsintäkterna varje år till vår verksamhet.
Under 2019 bjöd Pharma Nord dessutom med
oss att delta på två mässor: Seniormässan och
Allt för hälsan.

SNÖ of Sweden
SNÖ of Sweden grundades år 2002 och är ett
familjeägt företag med huvudkontor och lager i
Östersund Sverige.

Vårt samarbete

Cancer- och Allergifonden har tillsammans med Snö of
Sweden tagit fram ett vackert fjärilshalsband. För varje
halsband som säljs går 50 kronor till cancer- och allergiforskning och hjälp till svårt sjuka och ekonomiskt utsatta
medmänniskor.

21

Fjärile
vår symn är
av hopp bol
!

KOMMUNIKATION
"Medical concept

in the field of nanotech
nology. A nanobot

studies or kills

a cancer cell."

Foto: Monicore, Pixabay

Foto: Adobe Stock.

Stockholm i november 2019
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Under 2019 har vi sett över och uppdaterat vår visuella
identitet; både avseende digitala kanaler, såsom webb
och nyhetsbrev, men också vad gäller tryckt material.
Allt inhouse, effektivt och till ingen extra kostnad. Här
presenterar vi en del av det vi gjorde under 2019.
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Uppfräschad webbplats

Rosa kampanj oktober 2019
Under oktober, som är den internationella
bröstcancermånaden, blev vi rosa för första
gången. Under bröstcancermånaden lyfte
vi särskilt fram de som drabbas av bröstcancer och som även kämpar med en
svår ekonomisk situation. Vi lyfte vår
rosa kampanj genom att låta
vår symbol färgas rosa
under perioden.
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Kontakt med våra trogna givare

Våra trogna månadsgivare är guld värda. Självklart
vill vi återkoppla så att de får veta att deras bidrag
kommer till stor nytta. Det gör vi bland annat via ett
tryckt nyhetsbrev som skickades två gånger under året.

Till vår vän och världsförbättrare:

Avs: 21Grams (8881004), Box 90166, 120 22
Stockholm.
Returadr: Cancer- och Allergifonden, Box 2355,
103 18 Stockholm

Vi hjälper idag och
forskar för framtiden

a, fina gåvobevis!

Nr 2. November 2019. Årgång 25  Nyheter

Ny

från Cancer- och Allergifonden

Du gör världen bättre!

Julklappstips!

Tack vare dig och våra
andra fantastiska givare
har vi hjälpt svårt
sjuka medmänniskor
med närmare en miljon
kronor i bidrag i år!

Är du på jakt efter en omtänksam och vacker julkapp? Som
kan användas varje dag? Du
kan sluta leta: får vi presentera
vår symbol av hopp! Ett vackert
fjärilshalsband som vi tagit fram i
samarbete med Snö of Sweden.
Sid 2

Många som söker bidrag hos
oss har inte råd att betala
medicin och läkarbesök för att
uppnå högkostnadsskydd till
ett frikort. Medmänniskor som
oftast på grund av cancersjukdom även hamnar i så svåra
ekonomiska bekymmer att de
inte har råd att köpa näringsrik
mat under den tuffa behandlingsperioden.
Många har svårt att tro att
det händer i Sverige idag.

Vi har tagit fram nya fina julgåvobevis – en julklapp som
garanterat inte samlar damm!
Sid 3
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en bok

Vår folder krympte under 2019 till ett bokmärke.
Anledningen var bland annat att minska pappersförbrukningen men framförallt för att skapa
utrymme för en längre livslängd tack vare ett
mer praktiskt användningsområde.
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verksamhet bygger på vetskapen att
närmiljö och livsstil påverkar människans immunförsvar som i sin tur
är gemensam nämnare för canceroch allergisjukdomar. Vi är en ideell
organisation som är helt beroende av
gåvor från privatpersoner och företag.
Tillsammans med våra engagerade
givare finansierar vi banbrytande
forskningsprojekt och ger bidrag som
höjer livskvaliteten för svårt sjuka
medmänniskor, på väg i tillfrisknande
eller under deras sista månader i livet.

www.coaf.se

Swish 9003609
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Swish och QR-koder

Under året började vi använda QR-koder till
swish-gåvor. T ex i insamlingsbrev men även på
skyltar som vi använde under de mässor som vi
deltog på; Seniormässan och Allt för hälsan.
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Jag vill bo i en bok...
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Låt oss bo i din favoritbok!

i en bok...

HÄLSA, LIVSSTIL
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HÄNGER IHOP!

ens
Allergifondkapen att
vets
Cancer- och
bygger på
-

Ditt engagemang gör världen
varmare och mer medmänsklig. Därför är din gåva så viktig.

900 360–9 • Swish 9003609

Jag vill bo

LI VS ST IL
H Ä LSA , IL
JÖ
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H Ä N G ER

Vi vet hur väl din gåva tas emot
och får ofta höra från våra
bidragstagare vilken välgörande effekt det är att få lite ro i
själen. Att få släppa oron för
ekonomin en stund när sjukdomen i sig är tillräckligt tung
att bära.

Men vi pratar dagligen med
svårt sjuka som inte fångas upp Varmt tack och en riktigt
God Jul till dig och alla
av samhällets skyddsnät. En
andra engagerade givare
del blir utförsäkrade, andra är
önskar styrelse och medarbetslösa. Det kan handla om
arbetare på Cancer- och
ensamstående föräldrar eller
Allergifonden!
äldre med små pensioner.

Sid 1 | Cancer- och Allergifonden • Plusgiro

Jag vi

Som ideell organisation är vi
helt beroende av gåvor från
privatpersoner och företag.
Tillsammans med dig och våra
andra engagerade givare ser vi
till att de sjuka och ekonomiskt
utsatta får bidrag för att betala mediciner, läkarbesök och
rehabilitering.

| PG 900 360-9
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ÖPPET HUS 22 OKTOBER

25 år av envishet och framtidstro
År 2019 var det 25 år sedan Cancer- och Allergifonden grundades. Den 22 oktober bjöd vi därför in våra
forskare och samarbetspartners till ett Öppet hus för kunskapsutbyte och nätverkande. Vi har många
framstående forskare i vårt nätverk som beviljats forskningsmedel under de 25 år fonden verkat.

Under dagen bjöd tre av våra forskare på intressanta föreläsningar:
Ny behandling mot cancer
– selen, ett gift som kan rädda liv

Sambandet mellan tarmflora och
allergier: hard facts eller fake news?

Selenföreningar har unika egenskaper vilka påverkar redoxmiljön inom och kring tumörcellerna.
Målet med professor Mikael Björnstedts forskning
är att med hjälp av nya, tidigare oprövade,
föreningar påverka redoxmiljön och därigenom
skada tumören med en annan strategi än de
flesta konventionella läkemedlen.

Varför utvecklar vissa allergier och andra inte?
Det försöker professor Eva Sverremark Ekström,
vid Stockholms universitet, ta reda på och hon
studerar bland annat hur den tidiga tarmfloran
formar kroppens immunsystem. 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.

Dags att göra en pudel angående
allergivänliga hundar?
Docent Hans Grönlund är en framstående forskare
inom området pälsdjursallergi. Forskningen är
uttalat patientnära och har redan lett fram till
produkter som kommer allergiker till del. Bland
dessa produkter finns ett schampo som kan
användas på pälsdjur i syfte att minska allergenexponeringen.

Under vårt Öppet hus var det mycket angeläget för oss att även lyfta fram de svårt sjuka som pga av långvarig
sjukdom även fått stora ekonomiska bekymmer. Under 2019 beviljade vi drygt en miljon kronor i bidrag till svårt
sjuka medmänniskor. Kuratorer är ofta ett stort stöd och bistår de svårt sjuka med bidragsansökningar till oss.
En av dem är kurator Sonia Zayas-Deaguilar som var på plats för att belysa de utsattas situation.
Vi har sedan starten för 25 år sedan bidragit med finansiering av hundratals forskningsprojekt och gett
ekonomiskt stöd till flera tusen svårt sjuka. Och vårt arbete fortsätter, med en önskan om att vi en dag inte
kommer att behövas.
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HÅLLBARHET
INGEN
FATTIGDOM

Hållbar utveckling
Begreppet hållbar utveckling (på engelska sustainable development) introducerades
1981 av den amerikanske miljövetaren och författaren Lester Brown. Det fick sin
internationella spridning 1987 då det lanserades av Världskommissionen för miljö
och utveckling (World Commission on Environment and Development; även kallad
Brundtlandkommissionen) i dess rapport ”Vår gemensamma framtid”.

GOD HÄLSA OCH
VÄLBEFINNANDE

HÅLLBAR
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

Brundtlandkommissionen definierade hållbar utveckling som "en utveckling som
tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter
att tillfredsställa sina behov".
År 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030, en universell agenda som innehåller 17 Globala mål för en ekonomisk, socialt och miljömässigt hållbar utveckling.
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mål

Vårt bidrag till samhällsnytta och hållbar utveckling

Hållbarhet är ett ständigt pågående arbete och ett levande utvecklingsområde. Det är något ska genomsyra
verksamheten och inte klistras på en årsredovisning som ett plåster. Här nedan redogör vi för exempel på hur
Cancer- och Allergifonden arbetar med hållbarhet ur olika perspektiv. Många områden flyter in i varandra.
Miljöperspektiv
På kontoret källsorterar vi och när något ska köpas väljer vi det alternativ som har
minst miljöpåverkan, i den mån det är möjligt. Under konferenser strävar vi alltid
efter att servera klimatsmart mat. Mycket av den forskning vi stödjer studerar miljöns
påverkan på vår hälsa, vilket bidrar med ny kunskap till miljöförstöringens effekter på
männiksans hälsa som i sin tur kan bidra till miljöfrämjande regleringar i samhället.
Socialt perspektiv
Vår hjälpverksamhet lyfter de som är utsatta i samhället, de svårt sjuka som även
har det tufft ekonomiskt. Vi stöttar även forskning ur ett jämställt perspektiv. 2019
beviljades anslag till 48% män och 52% kvinnor.
Under 2019 förbättrades arbetsvillkoren för medarbaterna på kansliet i och med
att ett digitaliseringarbete påbörjades. Möjligheten att arbeta på distans och
bättre digitala verktyg lade grunden för en bättre arbetssituation.

Ekonomiskt perspektiv
Vi har en rad policies som reglerar vår verksamhet; Insamlingspolicy, Placeringspolicy, Etisk kompass och Policy
och rutiner för att motverka oegentligheter. Som insamlingsorganisation har Cancer- och Allergifonden ett stort
ansvar genetemot sina givare att förvalta gåvorna på bästa sätt. Fonden är givetvis innehavare av 90-konto och
granskas därmed årligen av Svensk Insamlingskontroll som har kravet att högst 25 procent av de totala intäkterna går till insamlingskostnader och administration. Det ekonomiska perspektivet omfattar även vår hjälpverksamhet som innebär att vi främjar ekonomisk inkludering av svagare grupper i samhället.
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Jämställd forskn

STYRELSE

Mikael Björnstedt
Ledamot och Vetenskaplig sekreterare

Dan Haneklint
Ordförande

Professor och överläkare för patologiavdelningen vid Karolinska Institutet i Stockholm.
Många års erfarenhet inom främst cancerområdet som både forskare och läkare.

Entreprenör och konsult med bred
kompetens och mångårig erfarenhet
inom marknadsföring, kommunikation
och insamling.

Jörgen Borgsved
Ledamot

Anneli Uhlin
Ledamot
Verksamhetschef mellan 2015 och
2018. Yrkesbakgrund inom ekonomi
och insamling. Tidigare även aktiv inom
livsstil, miljö och hälsa.

Verksamhetschef för Stiftelsen mellan 2008
och 2014 med fortsatt operativt engagemang
på deltid. Tidigare verksam inom olika
branscher med huvudinriktning projektledning, management och företagsekonomi.
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MEDARBETARE

Katarina Krzyzinska
Verksamhetschef

Pia Mattsson
Bidragsadministratör

Peter Noling
Ombud

Märta Sundström
Kommunikationsansvarig

Miranda Karlsén
Insamlingsadministratör

Stefan Rosenlind
Ombud
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Ewa Bodén
Företagssamarbeten

Sara Jones Pettersson
Ombud/Sociala medier

Marita Bouzedi Karlsson
Ombud
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