
FÖR EN MÄNSKLIGARE VÄRLD 
OCH EN FRISKARE FRAMTID
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Nya tider kräver nytt tänk
År 2020 kommer att gå till historieböckerna som ett år präglat av den värsta globala pande-
min som inträffat i modern tid. Vi kommer att minnas 2020 som ett år där vi fick ställa om, 
tänka om, fundera över vad som är viktigt i livet och hur man vill leva sitt liv. Många av oss 
kommer kanske försöka glömma bort och förtränga allt det jobbiga som inträffade under 
året. Massuppsägningar, gamla familjeföretag som försattes i konkurs, hela turist- och 
besöksnäringen som fick stänga ner och den ofrivilliga sociala isoleringen. Samtidigt som 
många för alltid kommer att bära med sig minnet av nära och kära som gick bort i covid-19. 
Vi har alla drabbats på ett eller annat sätt. Men alla fortsatte vi att kämpa. 

Och det har även vi på Cancer- och Allergifonden gjort. När den första chocken lade sig, kunde 
vi konstatera att de sjuka förblev sjuka, att varken cancer eller allergier gick i karantän och  
behovet av att stödja de mest utsatta grupperna i samhället blev större än någonsin. 

Men samtidigt som behoven av vårt stöd ökade, minskade våra intäkter. Många fina  
företagssamarbeten med bland annat olika hotell, restauranger och evenemangs- 
anläggningar uteblev. Flertal avtal sades upp och betalningar flyttades fram och en stor  
del av våra intäkter försvann. Vi var därför tvungna att fatta det svåra beslutet att säga upp 
en del av personalstyrkan och tillfälligt stänga för nya ansökningar avseende privata bidrag. 
Men vi gav inte upp, utan fortsatte att betala redan beviljade medel under hösten och vi 
har även i år delat ut så mycket vi bara kan till forskningen. 

Nya tider kräver nytt tänk. Det gäller att ställa om. Det gäller att inte bromsa, även fast vi 
befinner oss i en uppförsbacke. Vi finns här för de långvarigt sjuka med små ekonomiska 
resurser och vi finns här för att forskningen ska göra stora framsteg framöver. Det finns så 

mycket kvar att göra. Och vi är oerhört glada och tacksamma över att  
så många av våra trogna givare valt att vara en del av det arbete som 

vi bedriver. 

Jag vill därför tacka extra mycket var och en av er som på ett eller 
annat sätt har stöttat vår verksamhet. Vi behövs alla för att fortsatt 
kunna rädda liv. 

Katarina Krzyzinska 
Verksamhetschef Cancer- och Allergifonden
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Vår verksamhet

Ändamål
Cancer- och Allergifondens ändamål är enligt stadgarna att utöva hjälpverksamhet bland 
behövande som drabbats av cancer- och allergisjukdomar och att främja vetenskaplig 
forskning rörande cancer- och allergisjukdomar. Stiftelsens verksamhet består i att bedriva 
insamling av medel för att ändamålen skall kunna främjas. 

Vision, roll och samhällsnytta 
Cancer- och Allergifondens vision är att skapa en friskare värld där cancer- och allergisjuk-
domar inte längre består av olösta frågor och svårt lidande.

Det arbetar vi för genom att stödja vetenskaplig forskning som syftar till att förebygga,  
bota och lindra cancer- och allergisjukdomar. Samtidigt verkar vi för att öka de svårt  
sjukas livskvalitet genom bidrag till behandling under rehabiliteringsresan för att bli frisk.

Tryggt givande 
Insamlingsstiftelsen Cancer- och Allergifonden 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  
Cancer- och Allergifondens tillsynsmyndighet och kontrollerar tillsammans med  
auktoriserad revisor fondens verksamhet enligt stiftelselagen. 

Branschorganisationer
Cancer- och Allergifonden 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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Professor Håkan Mellstedt, Karolinska institutet 
Professor Mellstedt forskar för att utveckla framtidens cancerläkemedel, som även  
kallas målsökande läkemedel eller precisionsläkemedel.

”Cancer- och Allergifonden (COAF) var först med att se potentialen i vårt forskningsprojekt. 
Utan COAF:s stöd hade det inte varit möjligt att komma dit vi är nu. Fortfarande återstår 
forskning innan vi kan starta den första behandlingen av en patient men det är inte alltför 
avlägset. Det känns extra stimulerande att ta emot anslag från en fond som, trots att den 
är så liten jämfört med andra, har en sådan förmåga att tänka framåt vilket är väsentligt för 
att föra cancersjukvården framåt.”

Kerstin Jonsson, bidragstagare, Norrköping
Kerstin Jonsson var redan sjukpensionär på grund av fibromyalgi när hon insjuknade  
i Hodgkins lymfom, en kronisk form av cancer. 

”Stödet från COAF var fantastiskt att få. Bidraget innebar att jag kunde investera i ett  
träningskort för min rehabilitering. Kroppen var så stel, och jag brinner för styrketräning 
och för att försöka må så bra som möjligt. Och 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.”

Professor Eva Millqvist, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Professor Millqvists forskagrupp utvecklar ett hostläkemedel baserat på capsaicin,  
en substans som finns i chilifrukter. 

”Tack till Cancer- och Allergifondens alla givare som möjliggjort stöd till vårt forsknings- 
projekt under många år! Och förutom det ekonomiska stödet, som varit helt avgörande för 
den forskning vi bedriver, är vi även tacksamma för support och uppmuntran genom åren. 
Möten och tankeutbyte med fondens företrädare har gett inspiration, nya idéer, stimulans 
till kreativitet och fortsatt arbetsglädje.”

Gåvor gör det möjligt 



Den 31 januari 2020 konstaterades det 
första coronafallet i Sverige och den 11 
mars 2020 avled den första personen. Hela 
världen höll andan och länder började 
stänga sina gränser. Många införde hårda 
nedstängningar av hela samhällen med-
an Sverige fortsatte med en mer öppen 
strategi. Verksamheter inom turist- besöks- 
och nöjesnäringarna påverkades hårt när 
turister och kunder uteblev. Många fick 
säga upp eller permittera personal, och 
ingen visste hur länge pandemin skulle 
hålla i sig. Som ett resultat av detta har 
även organisationer som vår påverkats. 
Många av våra företagsgivare tillhör just 
nämnda branscher och deras gåvor uteblev 
av förklarliga skäl. Detta resulterade i att 
en del av våra planerade aktiviteter fick 
ställas in och att samarbeten fick avbrytas 
eller senareläggas. 

För fonden innebar det bland annat att vi 
fick se över våra kostnader. Tre personer och 
en konsult fick sägas upp. Organisationen 
stramades åt och omorganiserades.

Pausad bidragsverksamhet
I juni 2020 kunde vi konstatera att vi inte 
hade möjlighet att bemanna tjänsten och 
hantera administrationen av privata bidrag 
på ett adekvat sätt. Som en konsekvens 
var vi tvungna att stänga för nya privata 
bidragsansökningar från 1 juli 2020 och året 
ut. Vi returnerade drygt 40 nya ansökningar, 
under juli-december. Vi planerar att öppna 
för nya ansökningar igen under våren 2021. 
Utbetalningar av redan beviljade ansökning-
ar från första halvan av 2020 har fortsatt 
som vanligt.

Miljömedicinska priset och 
Lennart Sparell-priset
Utdelningen av Miljömedicinska Priset och 
Lennart Sparell-priset ställdes in 2020.  
Dels på grund av att eventet inte kunde  
genomföras i fysisk form, dels som en  
del i besparingsprogrammet.

Det hände under 2020
Stöd till forskning 
Trots att pandemin satte oss i ett tufft 
ekonomiskt läge kunde vi ändå fortsätta att 
stödja den svenska allergi- och cancerforsk-
ningen under 2020. I december beviljade vi 
3,1 miljoner kronor i anslag till 20 projekt. 

Samtliga ansökningar som kommer in under 
ansökningsperioden granskas av vår bedöm-
ningskommitté som leds av fondens veten-
skapliga sekreterare. Kommittén består av 
sakkunniga som besitter expertis inom olika 
områden och som är verksamma i olika 
delar av landet. Kommitténs sakkunniga 
bedömer samtliga ansökningar individ- 
uellt och oberoende av varandra genom 
att poängsätta ett antal kriterier enligt en 
fastställd mall.

Nytt CRM-system
Som ett led i utvecklingsarbetet upphandla-
des och implementerades ett nytt CRM- 
system, Microsoft Dynamics 365, under  
våren 2020. Dynamics ersatte systemet  
Visma som inte var anpassat till dagens 
insamlingsbehov. Med det nya CRM-stödet 
finns nu stora möjligheter att kunna effekt- 
ivisera insamlingen och undersöka vilka 
metoder som fungerar bra och mindre bra.

Insamling
2020 var ett utmanande år på flera plan. 
Spridningen av coronaviruset har påverkat 
både privata givare och företagens ekono-
mi. Många av de företag som bidragit till 
våra ändamål genom åren tillhör nöjes-, 
rese- och restaurangbranschen, de  
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branscher som har drabbats hårdast av 
pandemin. Detta har påverkat våra planera-
de aktiviteter, samarbeten och våra intäkter. 
Ekonomin i en mindre verksamhet är alltid 
en utmaning, och att bibehålla en stabil 
organisation där vi kan fortsätta att utveckla 
vår verksamhet är högsta prioritet. 

Vår mest trogna och äldsta givargrupp  
minskar av naturliga skäl (dödsfall). Detta 
i kombination med pandemins effekter 
tvingar oss att tänka utanför boxen för att 
hitta nya metoder och processer. Den fort-
satt största utmaningen är att rekrytera nya 
givare som stödjer våra ändamål. 

Under det gångna året har kansliet därför 
arbetat med att testa olika insamlings- 
metoder för att kunna jämföra vad som 
fungerar bäst. Under hösten började vi  
även att använda en digital plattform för  
att förenkla insamling via swishgåvor. 

Kommunikation
Kontakt med befintliga givare
Vårt tryckta infoblad har skickats i två  
utgåvor till alla våra givare. Vi testade även 
att skicka en julhälsning med gåvomöjlighet 
via sms till givare vi har mobilnummer till. 

Tack vare det nya CRM-systemet som 
implementerades under senvåren blev det 
enklare att skicka tackbrev till de som skänkt 
gåvor, och olika processer för utskicken på-
börjades. Verksamhetschefen började även 
att skicka brev till fondens stora månads-
givare, för att visa extra uppskattning för 
deras starka engagemang och fina bidrag.

Digitala kanaler
De digitala kanaler vi främst arbetar med 
är vår webbplats, Facebook, LinkedIn och 
Instagram. Fonden har ett Youtubekonto 
och ett vilande konto på Twitter. Vi har ett 
digitalt nyhetsbrev som skickas kvartalsvis 
samt vid särskilda tillfällen.

Samarbeten
Under 2020 fortsatte vi våra värdefulla  
samarbeten med Pharma Nord, Snö of 
Sweden och Yogobe. Under året inledde 
vi även ett nytt samarbete med Lavendla 
juridik. Samarbetet innebär bland annat att 
våra givare får rabatterade priser på olika 
juridiska dokument.

Varumärkesprojekt
Under 2019 och 2020 identifierade kansliet 
en rad möjliga orsaker till att det är svårt 
att rekrytera nya givare. Många av utman- 
ingarna har en stark koppling till fondens 
varumärke på olika sätt. Kansli och styrelse 
ansåg därmed att det fanns anledning att 
undersöka vidare om en justering av varu-
märket skulle kunna bidra till att bygga en 
mer stabil plattform för fonden för att säkra 
framtida intäkter. 

Under hösten 2020 påbörjades därför  
en intern varumärkesutredning, där en  
projektgrupp samlat information, fakta  
och underlag. Diskussionerna fortsätter 
under våren 2021 för att vi ska kunna  
besluta om huruvida vi går vidare med  
en uppdatering av fondens varumärke.
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För en mänskligare värld 
Vi arbetar för att stödja utsatta medmänniskor som är sjuka i cancer och/eller astma och 
allergier, och som ramlat genom samhällets skyddsnät. Som en konsekvens av corona- 
pandemins påverkan på fondens ekonomi var vi tvungna att stänga för nya privata bidrags- 
ansökningar från 1 juli 2020 och året ut. Utbetalningar av redan beviljade ansökningar  
från första halvan av 2020 fortsatte som vanligt.

Annat stöd till bidragstagare
Med anledning av att vi var tvungna att pausa för nya bidragsansökningar ville vi stötta så 
gott vi kunde på annat sätt. Därför ordnade vi med information på vår webbplats, som  
tipsade om och länkade till andra fonder och organisationer som på olika sätt kunde  
erbjuda hjälp och stöd. 

Fakta om beviljade bidrag 2020
Av 136 (283) ansökningar från privatpersoner har 113 (238) beviljats mellan januari och 
juni 2020. Det var många bröstcancerpatienter som beviljades anslag, övriga bidragstaga-
re är jämnt fördelade mellan övriga cancerformer och astma/allergi. Under året var vi på 
grund av coronapandemin tvungna att stänga för nya ansökningar från juli 2020 och året 
ut. Vi noterade dock ett fortsatt stort behov av ekonomiskt stöd bland cancer- och aller-
gisjuka personer och öppnar upp för nya ansökningar under 2021. Under perioden juli-de-
cember var vi tvungna att returnera ca 40 ansökningar, då informationen som skickats till 
kuratorer och som lagts upp på vår webbplats inte nått fram till alla. 

Hjälpverksamhet

Under 2020 beviljade vi totalt  

451 150 kr
i stöd till svårt sjuka och ekonomiskt utsatta medmänniskor
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Hål i samhällets skyddsnät
Vi får ibland höra att samhället redan tar hand om alla som är svårt sjuka, att våra bidrag 
inte behövs. Men så är det tyvärr inte. Hur konstigt det än låter faller många av våra  
bidragstagare rakt genom samhällets skyddsnät. Och ofta på grund av långvarig och svår 
sjukdom som ställt livet upp och ned. Ibland drabbas en äldre vars blygsamma pension 
snabbt äts upp av extra kostnader för sjukresor, mediciner, näringsdrycker och läkarbesök. 
Ibland handlar det om en person mitt i livet som blivit utförsäkrad, och som omöjligt kan 
stå till arbetsmarknadens förfogande med tanke på pågående sjukdomstillstånd. Och  
plötsligt kan hyreskontraktet vara i fara på grund av en kraftigt förändrad ekonomisk  
situation. Mitt under pågående cancerbehandlingar.  

Vi brukar intervjua våra bidragstagare för att belysa deras situation, och våren 2020  
intervjuade vi Kerstin Jonsson från Norrköping. Det här är hennes berättelse:

2010 fick jag diagnosen Hodgkins lymfom. Det är en kronisk form av cancer, och jag 
genomgick cellgiftsbehandling. Nu är sjukdomen i schack och jag går på regelbundna 
kontroller och det känns hoppfullt. Men jag är sjukpensionär sedan många år på grund 
av fibromyalgi vilket gjort min ekonomi mycket ansträngd. Situationen blev inte bättre i 
och med behandlingar och rehabilitering av cancersjukdomen.
Man är liten som människa inför myndigheter. Jag tycker att det har förändrats mycket 
på senare år. Samhället är bara till för dom som har pengar och är friska. Men det är 
krut i mig. Jag blir arg, och då får jag energi. 
Jag är för rättvisa – samhället är till för alla. Jag har ringt till lokala politiker och  
berättat hur jag har det. Jag vill veta hur de tänker att svårt sjuka och ekonomiskt  
utsatta människor ska kunna klara sig utan ekonomiskt stöd. De har alltid varit  
vänliga och lyssnat, men vad som händer sedan vet jag ju inte.
Men varje dag som jag kan komma upp ur sängen och gå ut är guld värd. Man får vara 
glad så länge man kan klara sig själv med dusch och hygien och så. Man får se det man 
kan göra. Jag har alltid varit livsglad. Det är inget att hålla på att oroa sig över sånt 
man ändå inte kan påverka.
Stödet från COAF var fantastiskt att få. Bidraget innebar att jag kunde investera i ett 
träningskort för min rehabilitering. Kroppen var så stel, och jag brinner för styrke- 
träning och för att försöka må så bra som möjligt.
Och 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.
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Forskning 

För en friskare framtid
Ungefär 30% av Sveriges befolkning lider av någon form av allergi och var tredje svensk 
kommer att drabbas av cancer någon gång under sin livstid. Cancer- och Allergifonden har 
sedan 1994 delat ut över 300 miljoner kronor till vetenskaplig forskning som främst syftar 
till att förebygga vår tids stora folksjukdomar – cancer och allergier – men även för att hitta 
mer effektiva och lindrigare behandlingsmetoder.

För att förebygga, lindra och bota cancer och allergier krävs det att vi stödjer forskare som 
är något på spåren. Vi har tidigt sett potentialen i många av de forskningsprojekt vi valt  
att finansiera, när andra institutioner tvärtemot valt bort dessa projekt. Idag ser vi att  
många av de projekten lett till stora forskningsframgångar som kommit patienter till nytta.  
Våra forskningsanslag får inte användas till regelrätta djurförsök och den patientnära  
forskningen är central för oss.

Forskare och projekt som beviljades anslag under 2020
Anslag beviljades jämnt fördelat över cancerforskning (55%) respektive allergiforskning 
(45%). Anslagen fördelades även jämnt sett till könsfördelning av de huvudsökande;  
kvinnor (55%) och män (45%).

Professor Marianne van Hage, Karolinska Institutet 
Kliniska studier rörande födoämnes- och luftvägsallergi – från sjukdomsmekanismer  
på molekylär nivå till förbättrad diagnos och terapi.

Professor Eva Millqvist, Sahlgrenska universitetssjukhuset 
Inverkan på hosta och luftvägssymtom av capsaicin i kapselform.

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

Docent Kristian Dreij, Karolinska Institutet 
Genotoxiska interaktioner mellan olika PAH i miljön – underlag för förbättrad cancer- 
riskbedömning.

Docent Hans Grönlund, Karolinska universitetssjukhuset 
Individbaserad medicin: immunterapi vid kolorektalcancer.

Professor Joachim Lundahl, Karolinska Institutet 
Utveckling av en basophil-on-chip metod för förbättrad diagnostik och behandling av  
allergiska sjukdomar.

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

Professor Emeritus Tina Dalianis, Karolinska Institutet 
Studier på humant papillomvirus (HPV) och andra markörer för skräddarsydd behandling 
vid huvudhalscancer och barncancer.

Docent Anders Näsman, Karolinska Institutet 
Studier på diagnostiska och prognostiska markörer i huvudhalscancer, med fokus på  
orofaryngeala carcinom (OPC) och maligna spottkörteltumörer (MST)
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Professor Anders Österborg, Karolinska Institutet 
Precisionsbehandling vid lymfoida tumörer: från nya targets och drogutveckling, via  
translationella kliniska studier, till real-world analyser.

Professor Eva Sverremark-Ekström, Stockholms universitet 
Allergiutveckling och immunologisk profil i relation till tarmens miljö – longitudinella och 
experimentella studier.

Professor Håkan Mellstedt, Karolinska Institutet 
ROR1-en målstruktur för cancerbehandling.

Docent Madeleine Rådinger, Göteborgs universitet 
Immunsystemet vid astma – translationella och mekaniska studier.

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

Professor Jan-Inge Henter, Karolinska Institutet 
Samband mellan histiocytoser och cancer.

Docent Guro Gafvelin, Karolinska Institutet 
Karakterisering av husdjursallergener för förbättrad diagnostik och miljömätningar.

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

Professor Roland Grafström, Karolinska Institutet 
Toxikogenomisk kartläggning av mutagenter och carcinogener.

Docent Ingrid Hedenfalk, Lunds universitet 
Ovarialcancer – tidig detektion och målstyrda behandlingar.

Professor Susanne Gabrielsson, Karolinska institutet 
Exosomers roll i cancerprogression och hur de kan användas som biomarkörer.

Om djurförsök bör vara tillåtet eller inte  
har länge varit omdebatterat och det är  
en komplex fråga. Vi fattade beslut för 
många år sedan att våra forskningsanslag 
inte får användas till regelrätta djurförsök.  

Ett exempel är professor Roland Grafström 
(Karolinska Institutet) som är en av de 
forskare som beviljats anslag från oss och 
som även mottog  vårt Miljömedicinska 
pris 2007. Grafström var gästforskare vid 

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

Våra anslag får inte användas 
till regelrätta djurförsök
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Framtid och utveckling
Under 2021 kommer fonden att fortsätta fokusera på digital närvaro och på att nå fram  
till  nya målgrupper och utveckla effektivare insamlingsmetoder. 

Under hösten 2020 påbörjades, som beskrivits i verksamhetsberättelsen, en intern  
varumärkesutredning. En projektgrupp har samlat information, fakta och underlag för att 
under våren 2021 diskutera vidare huruvida en uppdatering krävs av fondens varumärke. 

2021 kommer därmed att präglas av djupa diskussioner där både styrelse och kansli  
är involverade och som skall mynna ut i beslut om riktningen för fondens framtida  
varumärkesplattform. 
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