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Julklappstips!

Du gör världen bättre!
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

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

Många som söker bidrag hos
oss har inte råd att betala
medicin och läkarbesök för att
uppnå högkostnadsskydd till
ett frikort. Medmänniskor som
i samband med cancersjukdom
även hamnar i så svåra ekonomiska bekymmer att de inte
har råd att köpa näringsrik mat
under den tuffa behandlingsperioden.

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.
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.

Många har svårt att tro att
det händer i Sverige idag.

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

Men vi pratar dagligen med
svårt sjuka som inte fångas upp
av samhällets skyddsnät. En
del blir utförsäkrade, andra är
arbetslösa. Det kan handla om
ensamstående föräldrar eller
äldre med små pensioner.

Varmt tack och en riktigt
God Jul till dig och alla
andra engagerade givare
önskar styrelse och medarbetare på Cancer- och
Allergifonden!
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”Livet är
ett helvete

Nyhetsblänkare
PRISUTDELNING

Under högtidliga former delades
Miljömedicinska priset och Lennart Sparell-priset ut den 10 juni
på Musikaliska i Stockholm. Läs
mer om pristagarna, Madeleine
Rådinger och Johan Bengtsson-Palme, i förra numret eller
på vår webbplats.
ROSA MÅNAD I OKTOBER
I år deltog vi för första gången i
den internationella bröstcancermånaden. Vi lyfte särskilt fram
de som drabbats av bröstcancer
och som dessutom kämpar med
en raserad ekonomi.
MÄSSDELTAGANDE
Vi har deltagit på två mässor i
Älvsjö under hösten medbjudna
av vår samarbetspartner Pharma
Nord; Seniormässan 1–3 okt och
Allt för hälsan 8–10 nov.
25-ÅRSJUBILEUM
I år är det 25 år sedan COAF
grundades. Den 22 okt bjöd vi
därför in våra forskare och
samarbetspartners till ett
Öppet hus för kunskapsutbyte
och nätverkande.
Fonden har under sina verksamma år – tack vare alla givare –
delat ut ca 300 miljoner kronor
till forskning och 10 miljoner till
svårt sjuka.

Får man säga så?

FORSKNINGSANSLAG
Inför 2019 fick vi in 53 ansökningar om forskningsanslag
som resulterade i närmare fem
miljoner utdelade kronor till
forskningsprojekt. Inför 2020
års utdelning har vi fått in 54
ansökningar som granskas fram
till december då beslut fattas om
vilka projekt som får anslag.
SAMARBETSPARTNERS
Snö of Sweden

Svea 77 år har drabbats hårdare än
många andra. 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. Läs Sveas hela
historia på vår webbplats:
www.coaf.se/sveashistoria

www.snoofsweden.se

Vi samarbetar med Snö of
Sweden och tillsammans har vi
tagit fram ett fjärilshalsband.
Vår symbol av hopp! För varje
halsband som säljs går 50 kronor till vår verksamhet.
(Halsbandet kostar 299 kr.)
Pharma Nord

”Stödet från Canceroch Allergifonden har
betytt oerhört mycket
för mig. Bidragen har
skänkt mig andrum i min
svåra situation.”

www.pharmanord.se

Vi samarbetar med Pharma
Nord som bland annat stödjer
vår verksamhet via två av sina
produkter; 5 kr per försåld ask
SelenoPrecise och 10 kr per
försåld ask Bio-Pycnogenol.
Yogobe

www.yogobe.se

Yogobe erbjuder de som beviljats stöd från oss gratis yoga och
träning online i 60 dagar, utan
bindningstid.

Julklappstips:
VÅR SYMBOL AV HOPP!
Stöd Svea och andra medmänniskor som
är svårt sjuka och ekonomiskt utsatta. För
varje halsband som säljs går 50 kronor till
att stödja sjuka och till livsviktig forskning.
Köp direkt i Snö of Swedens webbshop:
www.snoofsweden.com/sv/coaf
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Gåvor med själ & hjärta
Julklappstips:
JULGÅVOBEVIS
En julklapp som stödjer forskning och som bidrar till
att svårt sjuka får hjälp med t ex mediciner, sjukresor
och rehabilitering.
Julgåvobevis beställer du enkelt:
• på webben www.coaf.se
• ring 08-34 59 90, eller
• via e-post info@cancerochallergifonden.se

25% RABATT PÅ PHARMA
NORDS SORTIMENT
Vår samarbetspartner Pharma Nord
erbjuder alla våra givare 25% på hela
deras sortiment.
Du beställer via den här länken för att
erhålla din rabatt:
www.pharmanord.se/coaf
Pharma Nord utvecklar kosttillskott och läkemedel baserade
på optimal biotillgänglighet, säkerhet och dokumentation.

DIN GÅVA KAN BIDRA TILL ...
... att hjälpa svårt sjuka och ekonomiskt utsatta med:
y Läkarbesök (Högkostnadskort)
1 150 kr
y

Mediciner (Högkostnadskort)

y

Sjukhusvistelse (per dag)

2 300 kr
100 kr

... att stödja banbrytande forskning, till exempel:
y Forskning i nanomedicin för ett effektivare
sätt att behandla cancer i bukspottkörteln
y

Forskning av allergiutveckling i relation till
tarmfloran (hur tarmen koloniseras)

En gåva för livet
Att skriva sitt testamente kan kännas avlägset, men
det tydliggör din vilja och underlätter för anhöriga.
Testamentet är ett personligt ställningstagande
och det är viktigt att det görs på ett korrekt sätt.
Om du i ditt testamente funderar på att stödja vår
verksamhet är du varmt välkommen att kontakta vår
verksamhetschef, Katarina Krzyzinska, för ytterligare
information:

 katarina@cancerochallergifonden.se
 08- 08-34 59 90 (växel)
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Foto: Adobe Stock. "Medical concept in the field of nanotechnology. A nanobot studies or kills a cancer cell."

Våra forskare

”Tänk om det satsades lika mycket på biomedicinforskning som på
rymdforskning. Vårt inre universum ligger där och väntar.”
Docent Lars Gustafsson, en av våra forskare och pristagare av Miljömedicinska priset

Den forskning vi
stödjer är patientnära. Det betyder
att resultatet ska
komma de behövande till del inom en
överskådlig tid. Vi
delar inte ut fondmedel till regelrätta
djurförsök.
Lär känna två av
våra forskare lite
bättre här till höger!
Mer info:

www.coaf.se

Miljömedicinska priset 2018

Lennart Sparell-priset 2019

Docent Ingrid Hedenfalk

Johan Bengtsson-Palme

"Vi forskar bland annat på att
utveckla en mer individualiserad
behandling av äggstockscancer
genom att karaktärisera tumörerna bättre och använda tillgängliga läkemedel, men även
utveckla nya.

"Jag har alltid velat
bidra till att rädda världen. Jag hoppas att min
forskning ska leda till
en bättre förståelse för
hur antibiotikaresistens
uppkommer och sprids. Jag hoppas också att våra forskningsresultat kan bidra till bättre regleringar
av antibiotikautsläpp till miljön.

Miljömedicinska
priset är viktigt
både för forskarsamhället
men också för
patienterna och
deras anhöriga att få veta att
det pågår forskning kring de här
tumörsjukdomarna."

Att få Lennart Sparell-priset ser
jag som ett kvitto på att det lönar
sig att tänka utanför boxen när
det gäller antibiotikaresistens och
hur den sprids och utvecklas."

Skänk en extra julgåva med Swish
1. Starta Swish 2. Scanna QR-koden 3. Godkänn - klart!
♥ Varmt tack ♥
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Porträttfoton: Pontus Fall

Forskare som fått
anslag från oss
genom åren säger
att vi har civilkurage. Att vi vågat
stötta deras forskningsprojekt när
ingen annan såg
potentialen. Att
deras forskning inte
hade existerat idag
om vi inte bidragit
med finansiering.

