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Du gör världen bättre

Äntligen börjar tillvaron att återgå till så som den såg ut innan pandemin. Det har varit en prövande tid. Tack forskningen
för vaccinet, tack sjukvården som har kämpat och tagit hand om de svårt sjuka och gjort sitt yttersta för att rädda liv, och
tack alla som följt rekommendationer för att minska smittspridningen. Nu kan vi träffa varandra igen, fler kan gå till sina
arbetsplatser och kulturlivet kan öppna upp.
Vi på Cancer- och Allergifonden kom igång med vår bidragsverksamhet igen i februari, efter att ha varit tvungna att hålla
stängt under andra halvan av 2020 till följd av pandemin. Alla ansökningar som strömmar in till oss visar hur angeläget
det är att vi finns. När vi pratar med de personer som får bidrag från oss får vi ofta höra hur ett litet bidrag får stor
betydelse. På nästa uppslag kan du ta del av Ingrids berättelse.
I september kunde forskare vid högskolor och universitet ansöka om forskningsanslag från oss och det kom in rekordmånga ansökningar. I december fattar vi beslut om vilka forskningsprojekt som kommer att få
pengar. Det är våra givare – det vill säga du – som gör både stödet till privatpersoner och till
forskningen möjligt. Varmt tack för det!
I oktober lanserade vi ett nytt smycke tillsammans med smyckesföretaget Snö of Sweden: ett par
vackra fjärilsörhängen som matchar det fina fjärilshalsband vi har tagit fram sedan tidigare. För
varje såld fjärilsprodukt går 50 kronor till Cancer- och Allergifonden. Läs mer på sista sidan om
smyckena och hur du köper dem. Den perfekta julgåvan!
Vi på Cancer- och Allergifonden vill önska dig en trevlig och frisk avslutning på året, och ett
medmänskligt 2022.
Emilie Bravo, verksamhetschef
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FORSKNING I FOKUS
Behovet av stöd efter bröstcancer ser olika ut från person till person.
Marlene Malmström vid Skånes universitetssjukvård studerar hur
individanpassade insatser tidigt kan förbättra både patientens
livssituation avsevärt och effektivisera användningen av hälsooch sjukvårdens resurser. Hon vill lyfta vikten av individuell
rehabiliteringsplan.
– Ibland är det jättekomplicerade och komplexa problem som bröstcancerdrabbade har. Andra gånger är de, missförstå mig rätt, ganska lätta att lösa,
om man bara lyssnar till individen. Det kan handla om behov av hjälpmedel.
Inom bröstcancer handlar det ofta om samtalsstöd, att hjälpa den drabbade
att sortera sina tankar. Men inte mindre viktigt för det, säger Marlene.
Av cancerprocessens tre hörnstenar är rehabiliteringen ofta förbisedd.
Marlene Malmström forskar för att lyfta rehabiliteringen som en jämbördig del i processen, en forskning
som Cancer- och Allergifonden är med och finansierar.
– Det viktigaste är att överleva men vi måste också LEVA. Kan vi bidra till att man kan leva så gott
som möjligt så har vi gjort någonting viktigt. Det är det som är som är vårt yttersta mål både i
sjukvården och som forskare, men framförallt för de drabbade, säger Marlene.
På vår webbplats kan du se en filmad intervju med Marlene Malmström. Vi har även intervjuat två andra
forskare på bröstcancer: Mårten Fernö och Lisa Rydén. Allt finns att ta del av på www.coaf.se/rosa-oktober

”Vissa bröstcancerpatienter överbehandlas
samtidigt som det är extremt viktigt att
identifiera de patienter som behöver den
extra behandlingen och, när den behövs, välja
rätt behandling.”
Mårten Fernö, professor vid Lunds Universitet

Digitalt nyhetsbrev

”Med tanke på att mer än 70 % av alla bröstcancerpatienter inte har metastaser i armhålan
är det relevant att kunna utesluta spridning utan
kirurgiskt ingrepp, så att patienten med låg risk
för spridning slipper eventuella biverkningar.”
Lisa Rydén, professor vid Lunds Universitet

Vill du får mer information om hur dina gåvor till Cancer- och Allergifonden gör skillnad så kan du anmäla
dig till vårt digitala nyhetsbrev. Om du anmäler din e-postadress på vår webbplats senast 31 december
får du 30 dagars gratis medlemskap på Yogobe.com - Nordens ledande digitala tjänst inom träning, yoga,
meditation och avslappning. Skriv upp dig här: www.coaf.se/nyhetsbrev-yoga
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FRÅN MÄNNISKA TILL MÄNNISKA
Alla människor har sina individuella behov. Men sova behöver alla, speciellt efter en cancerbehandling med ont i kroppen, dålig sömn och svettningar. Vilan och återhämtningen
är extra viktig. Då går det inte att bara ha en fallfärdig säng.
Detta kan Ingrid, 68 år, vittna om. Hon har drabbats av cancer tre gånger i sitt liv, varav bröstcancer senast.
Ingrid är pensionär med blygsam pension, pengarna räckte inte till för en ny säng. Hon fick hjälp av en
kurator på sjukhuset att söka bidrag från Cancer- och Allergifonden till en ny säng för en lugnare
återhämtning.

”Efter cancerbehandlingarna har den nya sängen och
bäddmadrassen förbättrat min livsmiljö och livssituation.
Jag är otroligt tacksam för stödet från Cancer- och
Allergifonden, det har hjälpt mig oerhört mycket.”

Att vara sjuk och inte ha råd med utgifter kopplade till ens
sjukdom får människor att må ännu sämre. Tillsammans kan vi
bidra med en smula andrum för fler svårt sjuka.
Du kan läsa fler berättelser från våra bidragstagare på vår
webbplats: www.coaf.se/stories

Tack för att du hjälper Ingrid och
andra utsatta människor!

TACK vare dig!
502 000 kronor till
125 sjukdomsdrabbade

Hittills i år, fram till och med september 2021,
har vi beviljat 502 000 kronor till 125 sjukdomsdrabbade personer i behov av ekonomiskt stöd!
De allra flesta beviljas bidrag för kostnader upp
till högkostnadskort för mediciner eller frikort för
läkarbesök. Vi har även gett bidrag till den peruk,
BH-implantat, säng, bäddmadrass, tvättmaskin
eller rekreation som behövs.

Vi behöver fler hjältar
Som månadsgivare är du en riktig hjälte och
stödjer vårt arbete långsiktigt. 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?
Nu kan du bli månadsgivare direkt på vår webbplats: www.coaf.se/manadsgivare
Eller så kan du mejla
info@cancerochallergifonden.se så hjälper vi dig.

Skattereduktion för gåvor
Sedan i juni är Cancer- och Allergifonden godkända för skattereduktion för gåvor. Det innebär att du kan få tillbaka
pengar (reduktionen är 25 %) på de gåvor du skänker till oss. Du måste ha gett minst 200 kronor per gåvotillfälle och
minst 2000 kronor totalt till en eller flera godkända organisationer under ett kalenderår. För att vi ska kunna lämna
kontrolluppgifter till Skatteverket behöver vi ha ditt personnummer registrerat hos oss.
Vill du höja din regelbundna månadsgåva till 200 kronor eller dubbelkolla att vi har ditt personnummer så kontakta
oss på 08-34 59 90 eller info@cancerochallergifonden.se.
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JUL – EN TID FÖR OMTANKE
Köp smycken att ge bort
Tillsammans med Snö of Sweden har vi tagit fram vackra fjärilssmycken: ett halsband och ett par örhängen. Under december
får du köpa både halsband och örhängen till specialpriset 500
kronor (ordinarie pris är 299 kronor per produkt). För varje sålt
smycke går 50 kronor till Cancer- och Allergifonden.
Smyckena är en perfekt julklapp: de är vackra att bära samtidigt
som du med ditt köp bidrar till att stödja forskning och hjälpa
svårt sjuka.
Köp dina smycken här: www.snoofsweden.com/coaf

Ge ett gåvobevis i julklapp
Köp en omtänksam julklapp och bidra till en friskare
framtid och en medmänskligare värld! Vid köp av våra
gåvobevis som julklapp visar du både mottagaren att
hen är någon du bryr dig om och du skänker samtidigt
en gåva till utsatta medmänniskor och forskning.
Du kan skicka ett julgåvobevis via din mobil. Du
skänker en julgåva i någons namn och mottagaren får
ett gåvobevis direkt i sin mobil.
Du kan även beställa ett julgåvobevis som skickas per
post till mottagaren.
Beställ här: www.coaf.se/jul

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.
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

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