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I juli förra året blev vi tvungna att stänga 
ner vår välbehövliga bidragsverksamhet 
då intäkter uteblev och våra resurser helt 
enkelt inte räckte till. Men nu kan jag ge 
det glädjande beskedet att vi sedan mitten 
av februari har öppnat upp och återigen tar 
emot ansökningar från sjuka och utsatta 
medmänniskor. Hittills i år har vi kunnat 
bevilja betydelsefulla bidrag till 31 per- 
soner som är i stort behov av ekonomiskt 
stöd med anledning av sin cancer- eller 
allergisjukdom. Varje dag får vi in nya 
ansökningar, så det är tydligt att behoven 
ute i samhället är enormt stora. Och med 
din och andra givares hjälp kommer vi 
att fortsätta ge stöd till våra mest utsatta 
medmänniskor. Det är era gåvor som gör 
det möjligt!

Ditt stöd går också till forskningen för en 
friskare framtid. Till vetenskapliga forsk-
ningsprojekt som kartlägger cancer- och 
allergisjukdomars samband med närmiljö, 
livsstil och hälsa och med syftet att före- 
bygga, lindra och bota cancer- och allergi- 
sjukdomar. Så att färre ska bli sjuka och 
fler får leva. I december beviljade vi totalt 
3,1 miljoner kronor till 20 olika forsknings-
projekt. På nästa sida får du veta lite mer 
om ett av dessa projekt, nämligen docent 
Kristian Dreijs forskning om genotoxiska 
interaktioner mellan olika PAH i miljön som 
ska ge underlag för förbättrad cancerrisk- 
bedömning.

2020 var ett tufft år för många, men nu 
blickar vi framåt. Det finns så mycket 
kvar att göra, och vi är oerhört glada och 
tacksamma för ditt stöd. Du gör skillnad. 
Tillsammans bidrar vi till en mänskligare 
värld och en friskare framtid!

Emilie Bravo, verksamhetschef

Bästa givare!

Minnesgåva

Köp vårt vackra fjärilshalsband till 
någon du håller kär. Se sidan 4. 

Hedra minnet av en kär vän med  
en omtänksam minnesgåva.
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Presenttips!

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

Till vår vän och världsförbättrare:

För en friskare framtid 
och mänskligare värld



Forskning i fokus
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Hur farlig är vår närmiljö?
Föroreningar i vår miljö, i luften vi andas och marken vi brukar, är ett stort problem både i Sverige 
och övriga världen och en orsak till en rad olika sjukdomar. Docent Kristian Dreij, verksam vid 
Institutet för Miljömedicin vid Karolinska Institutet, vet mer än de flesta om just detta och har i 
många år arbetat för att skapa modeller för riskbedömningar och därmed bättre möjligheter till 
förebyggande insatser.

I Sverige bedöms omkring 80 000 områden ha förorenad 
mark med giftiga ämnen.

– När marken ska användas, till exempel när vi bygger 
bostäder och daghem måste vi ha bra verktyg för att kunna 
bedöma riskerna för de som kommer att exponeras för gift- 
erna. Enkelt uttryckt kan man säga att jag och min forskar-
grupp arbetar med just det, att ta fram så exakta modeller 
som möjligt för riskbedömning, berättar Kristian.

Kristian Dreij har varit verksam vid Karolinska Institutet 
sedan 2000 och är docent sedan 2016. Han har under 
hela sin forskargärning arbetat med toxikologi, det vill säga 
läran om gifter. Det är en vetenskapsgren inom biologi och 
medicin där man studerar olika kemikaliers giftverkan på 
andra levande organismer, speciellt på människan.

– Jag tycker att toxikologi är ett mycket intressant ämne, jag 
läste kemi under min grundutbildning och nu arbetar jag 
med kemi som påverkar biologin. Med den mängd kemika-
lier och gifter som finns i vår miljö, och som inte borde vara 
där, känns det angeläget att bidra till ökad förståelse för hur 
det påverkar oss människor.

Kristians forskning är specifikt inriktad på en grupp kolväten 
kallade PAHer. PAHer är föroreningar med cancerframkall- 
ande egenskaper som bildas vid ofullständig förbränning av 
organiskt material. 

De största källorna till utsläpp av PAHer i Sverige är från 
industrier, vägtrafik och vedförbränning och vi exponeras för 
dem både genom maten vi äter och luften vi andas.

– Idag mäter man halterna av PAHer på ett sätt som vi 
och andra forskare menar underskattar hur farliga de är. 
Metoderna tar till exempel inte hänsyn till synergieffekter, 
det man brukar kalla cocktaileffekter, mellan olika PAHer. 

Något som vi har kunnat 
visa är viktigt genom vår 
forskning.

Forskningen sker på jord 
och luftprover från en 
rad olika länder. Jord-
proverna kommer bland 
annat från giftig mark 
från industrier i Sverige 
och parker i svensk stor-
stadsmiljö. Luftproverna 
är insamlade i Sverige, 
Brasilien och Japan och 
representerar olika typer 
av stadsmiljöer. 

– Vi har även luftprover 
från Amazonas på gång 
men Coronapandemin 
ställde till med inhämt-
ningen av dessa prover. 
Förbränningen av skog i 
Amazonas är en stor utsläppskälla till PAHer.

Forskningsgruppen arbetar just nu med att validera sin 
modell och sina antaganden. Nästa steg handlar om att få 
myndigheter och inte minst EU att ta till sig de nya modell- 
erna.

– I slutänden handlar det om att färre människor ska drabb-
as av sjukdom genom att vi kan göra bättre riskbedömning-
ar. Det är en komplex forskning vi håller på med som tar lång 
tid och vi är mycket tacksamma över det stöd vi fått genom 
åren från Cancer- och Allergifonden. Jag vill rikta ett varmt 
tack till alla som är med och bidrar, avslutar Kristian.

docent kristian dreij



Du som givare gör det möjligt
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Tack för ditt stöd under 2020
2020 var ett år där vi fick ställa om, hålla ut och tänka nytt. Många privatpersoner, företag och 
organisationer drabbades på ett eller annat sätt. Vår verksamhet påverkades också. I takt med att 
coronaviruset tog över både löpsedlar och sjukvårdsresurser kunde vi konstatera att behovet av 
att stödja de mest utsatta grupperna i samhället fortsatte att växa.

451 150 kronor till utsatta medmänniskor
Ditt stöd till fonden har under 2020 möjliggjort att vi kunnat 
bevilja drygt 450 000 kronor i bidrag till svårt sjuka och 
ekonomiskt utsatta medmänniskor. Som en konsekvens 
av coronapandemins påverkan på fondens ekonomi var vi 
dessvärre tvungna att stänga för nya privata bidragsansök-
ningar från 1 juli 2020 och året ut, men vi fortsatte att betala 
ut redan beviljade ansökningar från första halvan av 2020. 

Ett varmt och hjärtligt tack till 
dig som har stöttat vår verk-
samhet under 2020.

Dina gåvor gör skillnad! 

Tack! Visste du att...
En tredjedel 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 Allergifondens vision är att skapa en friskare 
värld, där färre drabbas av sjukdom och där fler överlever. 

Tack vare våra generösa givare har vi sedan 1994 kunnat 
dela ut över 300 miljoner kronor till forskning om cancer- 
och allergisjukdomar och bidra till svårt sjuka och eko-    
nomiskt utsatta människor. 

3,1 miljoner till forskningen
Dina gåvor under 2020 har gjort det möjligt att ge stora 
bidrag till den svenska allergi- och cancerforskningen. I 
december 2020 beviljade vi 3,1 miljoner kronor i anslag till 
20 forskningsprojekt. Du kan läsa mer om projekten på vår 
webb: www.coaf.se/forskning

Läs hela vår verksamhetsberättelse och årsredovisning för 
2020 på vår webb: www.coaf.se/2020

Som månadsgivare är du en riktig hjälte och stödjer vårt arbete långsiktigt. Du bidrar till att 
finansiera vetenskapliga forskningsprojekt om cancer och allergier, och du är med och höjer livs-  
kvaliteten för svårt sjuka medmänniskor här och nu. Att ge som månadsgivare ger också mest 
pengar till ändamålen eftersom det kräver mindre administration än till exempel en engångsgåva. 

Är du inte redan månadsgivare så kanske du kan tänka dig att bli det? 
Mejla oss på info@cancerochallergifonden.se så hjälper vi dig vidare. Du kan också läsa mer på 
vår webb och ladda ner en blankett för medgivande av autogiro som du sedan skickar in till oss. 

Bli vår hjälte på: www.coaf.se/manadsgivare

Vi behöver fler hjältar 



Cancer- och Allergifonden • Box 2355 • 103 18 Stockholm   
Tel 08-34 59 90 • www.coaf.se • info@cancerochallergifonden.se  
Ansvarig utgivare: Emilie Bravo

Vi önskar dig en trevlig sommar!

Tydliggör  
din vilja och  
skapa trygghet
Det kan kännas avlägset att skriva sitt testamente, men 
det tydliggör din vilja och underlättar för anhöriga. 
Testamentet är ett personligt ställningstagande och det 
är viktigt att det görs på ett korrekt sätt.

Vad gäller?

Att skriva testamente själv kan vara svårt med de regler 
och krav som finns. Det är många frågor som dyker 
upp, till exempel: Vem ska bevittna testamentet? Var 
förvarar jag mitt testamente? Måste jag registrera mitt 
testamente hos Skatteverket? Vad gäller för särkullbarn? 
Om man är ordentligt påläst går det utmärkt att upprätta 
ett eget  testamente. Men vanligast är att man tar hjälp 
av en jurist. 

Ta hjälp av en jurist

Genom ett samarbete med Lavendla Juridik erbjuder 
vi dig som givare reducerade priser på testamenten 
och andra juridiska dokument. Och självklart gäller det 
oavsett vem du väljer att testamentera till. Det är din 
vilja – ditt val. 

Läs mer på: www.lavendla.se/coaf

Presenttips!
Till studenten

Tillsammans med Snö of Sweden har vi tagit fram ett 
vackert fjärilshalsband. En perfekt present till stu-
denten! För varje sålt halsband går 50 kronor till vår 
verksamhet och bidrar till en friskare framtid och en 
mänskligare värld. Halsbandet kostar 299 kronor och 
du beställer det enkelt på: snoofsweden.com/coaf 

Du kan välja att skicka halsbandet direkt till den som 
ska få presenten. Eller till dig själv! Paketet är så litet 
att det levereras direkt i mottagarens brevlåda.

Skänk en extra sommargåva med Swish
1. Starta Swish  2. Scanna QR-koden 3. Godkänn - klart! ♥ Varmt tack ♥

Samarbete för en 
friskare framtid
Pharma Nord är en viktig samarbetspartner 
till Cancer- och Allergifonden. Pharma Nord 
utvecklar kosttillskott och läkemedel basera-
de på optimal biotillgänglighet, säkerhet och 
dokumentation. Genom en av sina produkter, 
SelenoPrecise, stödjer de vår verksamhet med 
fem kronor per såld ask. Under 2020 bidrog 
Pharma Nord med 177 800 kronor till fonden. 
Ett så välbehövligt och uppskattat bidrag!

25% rabatt på 
Pharma Nords    
sortiment
Genom vårt samarbete så erbjuder 
Pharma Nord dig som givare 25 
procent rabatt på hela sitt sorti-
ment av kosttillskott. Du beställer 
via den här länken för att få din 
rabatt: www.pharmanord.se/coaf   


