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Vi ger stöd när det behövs
I februari 2021 tillträdde jag som generalsekreterare för Cancer- och Allergifonden. En  
organisation som kanske inte alla känner till men som sedan 1994 har samlat in pengar 
och bidragit med över 300 miljoner kronor till svensk cancer- och allergiforskning och  
10 miljoner kronor för att hjälpa cancer- och allergisjuka medmänniskor att klara sina  
sjukdomsrelaterade kostnader. 

Under året har vi genomfört ett omfattande arbete med att kostnadseffektivisera  
verksamheten, och också lyckats med att förbättra vårt resultat. Sammanlagt kunde vi dela 
ut 5 miljoner kronor till 23 olika projekt inom svensk cancer- och allergiforskning. Det är 
en ökning med nästan 2 miljoner kronor jämfört med 2020. 

Vi beviljade också över 600 000 kronor i stöd till 150 svårt sjukdomsdrabbade och  
ekonomiskt utsatta medmänniskor under 2021. Både cancerdrabbade och allergiker hör 
till de som har varit särskilt utsatta under pandemin, och vi känner en glädje i att vi har  
kunnat finnas där för några av dem som behövt det allra mest – de som också är  
ekonomiskt utsatta. 

Det är kombinationen av att både finansiera forskning och ge ekonomiskt stöd till  
sjukdomsdrabbade individer som gör oss unika. Vi forskar för framtiden men hjälper  
också de som redan drabbats här och nu. Vi önskar att det inte skulle finnas några behov 
av att ansöka om ekonomiskt stöd hos oss, att alla människor skulle ha tillräckligt med 
pengar för att klara sin ekonomi även om de blir sjuka. Men verkligheten ser annorlunda 
ut, och så länge behoven finns kommer vi fortsätta att ge det stöd vi kan. 

När vi nu blickar framåt gör vi det med tillförsikt, men också i en helt ny verklighet där 
Europa och världen drabbats av det otänkbara - krig. I skrivande stund vet vi alltför lite om 
framtiden, men helt säkert är att kärlek och omtanke om våra medmänniskor aldrig har 
varit viktigare.

Jag vill rikta ett varmt tack till alla som under året har 
bidragit till Cancer- och Allergifonden med sina  
generösa gåvor. Det är tack vare er som vi kan fortsätta 
hjälpa forskningen framåt och rädda liv. Tillsammans 
skapar vi en friskare framtid och en medmänsklig nutid. 

Emilie Bravo  
Generalsekreterare för Cancer- och Allergifonden
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VERKSAMHETENS ÄNDAMÅL
Cancer- och Allergifonden är en ideell organisation och insamlingsstiftelse som verkat sedan 1994. 
Vi främjar vetenskaplig forskning om cancer- och allergier och utövar hjälpverksamhet bland  
behövande som drabbats av cancer- och allergisjukdomar.

Vår verksamhet består i att bedriva insamling av pengar för att stiftelsens ändamål ska kunna  
främjas. Vi bedriver vår verksamhet uteslutande i Sverige.

VISION, ROLL OCH SAMHÄLLSNYTTA
Vår vision är att skapa en friskare värld, där färre drabbas av sjukdom och där fler överlever. Det 
arbetar vi för genom att stödja forskning på cancer och allergi samt ge bidrag till svårt sjuka och 
ekonomiskt utsatta medmänniskor. Genom att stödja forskning på cancer och allergi kan vi få mer 
kunskap om sjukdomarna, hitta nya behandlingsmetoder och mediciner. Genom att ge hjälp här 
och nu till de som är sjuka och utsatta bidrar vi också till en medmänskligare nutid.

TRYGGT GIVANDE
Cancer- och Allergifonden är en insamlingsstiftelse utan vinstintresse som är politiskt och religiöst 
obunden. Vi är helt fristående och ingår inte i någon annan cancer- eller allergiorganisation. Vi får 
inga statliga medel utan är helt beroende av donationer från privatpersoner och företag. 

Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet och kontrollerar vår verksamhet tillsammans med en  
auktoriserad revisor. Vi har 90-konto som kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll och vi är 
medlem i Giva Sverige, branschorganisationen som arbetar för tryggt givande. Vi är även medlem i 
föreningen Stiftelser i Samverkan (SiS), en samlande kraft för det svenska stiftelseväsendet.

DET HÄR ÄR CANCER- 
OCH ALLERGIFONDEN



DÄRFÖR FINNS VI

CANCER OCH ALLERGI 
Cancer- och allergi är vår tids folksjukdomar. 

Det finns cirka 200 olika cancersjukdomar. I Sverige är det drygt 60 000 personer som drabbas av 
cancer varje år. Antalet cancerfall har ökat kraftigt under de senaste årtiondena och var tredje 
människa beräknas drabbas av någon form av cancer under sin livstid. Trots det ökande antalet 
cancerfall har dödligheten minskat, tack vare att både diagnostik och behandling förbättrats. 
Ökningen beror mycket på att vi blir allt äldre, men det är inte hela förklaringen. Till viss del kan en 
del cancersjukdomar vara ärftliga, men det är vår närmiljö och våra levnadsvanor som också har en 
stor del i det ökande antalet cancerfall.  

Omkring 30 procent av Sveriges befolkning har någon form av allergisk sjukdom. Även allergier har 
ökat, liksom intolerans. I Sverige utgör allergiska sjukdomar den största icke-smittsamma sjukdoms-
gruppen bland barn och unga vuxna. En tredjedel av alla barn i Sverige har någon form av allergisk 
sjukdom. Behovet av bättre och mer individanpassade behandlingar är stort.

FORSKNINGEN MÅSTE GÅ FRAMÅT
Varför cancer och allergi ökar vet ingen riktigt säkert. Vi behöver forskning för att hitta svar  och 
forskning kräver resurser. 

Forskning på svenska universitet och högskolor finansieras till 14 procent av privata finansiärer och 
icke vinstdrivande organisationer, så som Cancer- och Allergifonden. 

ALLA HAR INTE RÅD ATT BLI SJUKA
Bland de som drabbas av cancer- eller allergisjukdomar finns personer som inte har råd med de 
utgifter som sjukdomen kostar. Det innebär ett extra lidande att både vara sjuk och uppleva en  
ekonomisk stress och oroa sig för om pengarna ens räcker till basala vardagliga behov. 

Behovet av hjälp hos de sjukdomsdrabbade som är ekonomiskt utsatta är stort, vilket vi ser i alla de 
ansökningar om bidrag som strömmar in till oss.
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VAD VI VILL UPPNÅ

VI VILL FÖREBYGGA, LINDRA OCH BOTA CANCER 
OCH ALLERGISJUKDOMAR 
Cancer- och Allergifonden arbetar för att det ska vara möjligt att förebygga cancer- och allergi- 
sjukdomar i större utsträckning. Det kan vi uppnå genom att få mer kunskap om kroppen och  
sjukdomarna. Därför stöder vi forskning som utforskar aspekten närmiljö och livsstil i samband 
med cancer- och allergisjukdomar. 

Vi stöder även forskning som strävar efter bättre och säkrare behandlingar så att den som är sjuk 
ska skonas från biverkningar och onödiga behandlingar som i sig kan orsaka stort lidande. Det vill 
säga forskning som hittar nya behandlingsmetoder och mediciner.

Cancer- och Allergifonden prioriterar patientnära forskning, det vill säga forskning som ska komma 
patienter till nytta inom en relativ närtid. 

Vi har också som villkor för våra forskningsanslag att pengarna inte får användas till regelrätta 
djurförsök. 

VI VILL HÖJA LIVSKVALITETEN FÖR SVÅRT SJUKA 
OCH EKONOMISKT UTSATTA 
Cancer- och Allergifonden är en av få organisationer som ger personligt ekonomiskt stöd till utsatta 
människor i Sverige. Vi bedriver hjälpverksamhet och ger stöd till personer som har insjuknat i 
cancer och/eller allergi, och som har svaga ekonomiska resurser. Det innebär att vi ger bidrag så att 
den som är sjuk ska kunna betala läkarbesök, mediciner och andra helt nödvändiga omkostnader 
som uppstår vid sjukdom. Vi ger också människor möjlighet att gå i samtalsterapi, hyra en stuga 
med familjen eller annan typ av rekreation som ger en chans till miljöombyte och återhämtning. 

 

Vi vill ha en friskare framtid och  
medmänskligare nutid.
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Vision: En friskare framtid
Metod: Vi vill förebygga cancer- och allergisjukdomar genom att finansiera vetenskaplig 
forskning

GOD HÄLSA OCH 
VÄLBEFINNANDE

HÅLLBAR 
KONSUMTION OCH
PRODUKTION
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I december 2021 beviljade Cancer- och Allergifonden 4,4 miljoner kronor i anslag till 20 
patientnära forskningsprojekt på cancer och allergi. Tillsammans med tidigare utdelning 
av 2021 års medel delade vi sammanlagt ut 5 miljoner kronor till 23 projekt inom svensk 
cancer- och allergiforskning. Det är en ökning med nästan 2 miljoner från 2020 då totalt 3,1 
miljoner kronor delades ut.

Våra forskningsprojekt är en del av lösningen
Vi stödjer förebyggande cancer- och allergiforskning och bidrar därmed till kunskap som 
bryter negativa sjukdomstrender. De globala mål som vi bidrar till med vårt stöd till  
forskning är:

FORSKNING

Bukspottkörtelcancer i fokus
Bland de 23 projekt som under 2021 fått dela på fem miljoner kronor finns tre projekt kring 
bukspottkörtelcancer, även kallad pankreascancer. Cirka 1 400 personer drabbas varje år av 
den aggressiva bukspottkörtelcancern (Socialstyrelsens statistik från 2019). Pankreascancer 
förutspås vara den näst vanligaste orsaken till cancerrelaterad död år 2030. Sjukdomen  
upptäcks oftast för sent så när diagnosen ställs har det redan skett en snabb spridning. 
Tumörerna går oftast inte att operera och är resistenta mot läkemedel och strålning vilket 
leder till ett snabbt sjukdomsförlopp efter diagnos (Regionala Cancercentrum i Samverkan).

Forskarna som får medel för forskning kring pankreascancer är docent Helen Kaipe vid 
Karolinska Institutet, professor Mikael Björnstedt vid Karolinska Universitetssjukhuset och 
adj. professor Urban Arnelo vid Umeå Universitetssjukhus. De forskar på sjukdomen ur olika 
perspektiv.

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 fat-
tigdom. Att minska ojämlikheter och 
orättvisor i världen. Att främja fred 
och rättvisa. Att lösa klimatkrisen.
[ [



5 miljoner till 23 forskningsprojekt
Utveckling av MHC klass I-bindande super-peptider för 
cancervaccin  
Professor Adnane Achour, Karolinska Institutet 

Studier på diagnostiska och prognostiska markörer i  
huvudhalscancer, med fokus på orofaryngeala carcinom 
och maligna spottkörteltumörer  
Docent Anders Näsman, Karolinska Institutet

Precisionsbehandling vid lymfoida tumörer: från nya  
targets och drogutveckling, via translationella kliniska 
studier, till real-world analyser  
Professor Anders Österborg, Karolinska  
universitetssjukhuset

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

Förlopp i tid och rum: Hur resistens mot strålbehandling 
utvecklas i tidiga stadier av bröstcancer  
Docent Carina Strell, Uppsala universitet

Mastcellen – Vän eller fiende vid virala infektioner hos 
astmatiker?  
PhD Cecilia Andersson, Lunds universitet

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

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

Analyser av tumörmiljön vid hjärnmetastaserat melanom 
för förbättrad handläggning och behandling  
Docent Hanna Eriksson, Karolinska universitetssjukhuset

Tumör-infiltrerande T-celler i pankreascancer och  
kemokiners roll vid immuncell-tumör interaktioner  
Docent Helen Kaipe, Karolinska Institutet

ROR1 – en ny målstruktur för individanpassad  
cancerbehandling (PrecisionsCancerMedicin)  
Professor Håkan Mellstedt, Karolinska universitetssjukhuset

 
 
 

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

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

Födoämnes- och luftvägsallergi – globala sjukdomar ur ett 
molekylärt och kliniskt perspektiv  
Professor Marianne Van Hage, Karolinska Institutet

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

Toxikogenomisk kartläggning av mutagener och carcinogener  
Professor Roland Grafström, Karolinska Institutet

Extracellulära vesiklar som mål för cancerterapi och som 
biomarkörer i cancer  
Professor Susanne Gabrielsson, Karolinska Institutet

Roll och användning av immunceller i tumörmikromiljön 
som biomarkörer vid cancer  
Professor Tobias Sjöblom, Uppsala universitet

Stamceller som mål för behandling av svårartad bröstcancer  
Docent Toshima Parris, Göteborgs universitet

Palliativ ERCP-ablation vid metastaserad cancer i bukspott-
körteln  
Adjungerad professor Urban Arnelo, Umeå universitetssjukhus

Genotoxiska interaktioner mellan olika PAH i miljön - under-
lag för förbättrad cancerriskbedömning  
Docent Kristian Dreij, Karolinska Institutet

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

Karakterisering av husdjursallergener för förbättrad diag-
nostik och miljömätningar 
Docent Guro Gafvelin, Karolinska institutet
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Forskningsanslag per område
Anslagens fördelning avseende om 
forskaren är man eller kvinna 

Män 47 %

Kvinnor 53 %

Cancer 65 %

Allergi 35 %



Nu används AI-algoritmerna i 
forskningsprojekt om spridning till 
lymfkörtlarna
Professor Lisa Rydén har forskat på bröstcancer i mer än 20 år. Hon och  
hennes forskningsteam vill minska onödiga kirurgiska ingrepp för patienter 
med nydiagnostiserad bröstcancer. De undersöker hur behandlingsinsatserna 
vid bröstcancer kan förbättras, både kirurgiskt och medicinskt. I ett forsknings-
projekt som Cancer- och Allergifonden stödjer utvecklar de metoder för att 
diagnosticera lymfkörtlar utan kirurgi, så att patienterna ska slippa genomgå 
det kirurgiska ingreppet. De använder istället artificiell intelligens – AI – för att 
förutsäga risker.

Varför är det vanligt att cancern sprider sig till armhålans lymfkörtlar? 

– Alla solida tumörer kan spridas till de närmaste lymfkörtlarna liksom till blodet. Idag 
genomgår alla bröstcancerpatienter lymfkörtelbiopsi (som innebär att ta ut 1–3  
lymfkörtlar för analys via ett kirurgiskt ingrepp) för att ta reda på om bröstcancern  
spridit sig till armhålans lymfkörtlar. Detta trots att det endast är under 30 procent 
som har lymfkörtelmetastaser. Ingreppet kan medföra oönskade effekter, även om 
endast ett fåtal drabbas av armsvullnad. Mellan 5 och 40 procent får bestående besvär 
som känselbortfall, vissa får viss minskad rörelse i armen.

Med tanke på att mer än 70 procent av alla bröstcancerpatienter inte har metastaser 
i armhålan är det relevant att kunna utesluta spridning utan kirurgiskt ingrepp, så att 
patienten därmed även slipper eventuella biverkningar, säger Lisa Rydén.

Med hjälp av artificiell intelligens – AI – skapar Lisa Rydén ett webbaserat beslutsstöd 
för att kunna förutsäga risken för lymfkörtelmetastaser. Det är ett verktyg som ska  
kunna användas i dialogen mellan behandlande läkare och patient. Beslutsstödet  
baseras på uppgifter om patient och tumör. Metoden kan minska andelen biopsier 
med cirka en tredjedel. 

 
Vad har hänt i ditt projekt under 2020-2021? 

– Sedan anslaget från Cancer- och Allergifonden beviljades 2019 har AI-algoritmen 
implementerats på en webbsida och vi har även konstruerat algoritmer för att tillåta 
att inte alla uppgifter om patient och tumör är kompletta. Genom att mata in uppgifter 
om patient och tumör skattar beslutsstödet sannolikheten för en enskild individ att ha 
friska lymfkörtlar. 

Just nu utvärderar vi tillförlitligheten av beslutsstödet i två oberoende patientmaterial. 
Resultaten från utvärderingen kommer att kunna presenteras under nästa år. Parallellt 
belyser vi även enskilda riskfaktorer för lymfkörtelspridning, till exempel.
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Vad finns det för utmaningar inom cancerforskning tycker du?

– Klinisk patientnära forskning är viktig och Sverige tappar mark här inom såväl  
akademiska som industrisponsrade kliniska prövningar. Finansiering via privata fonder 
och organisationer är oerhört betydelsefullt för att stödja de akademiska prövningarna.

 
 
Vad tror du om framtiden? Vad är nästa steg inom cancerforskningen? 

– Den skräddarsydda behandlingen är här för att stanna och är väldigt tydlig inom 
precisionsmedicinen, men även kirurgisk behandling och rehabiliteringsinsatser måste 
individualiseras. För att kunna göra det krävs kliniska studier även inom dessa områden 
för att möjliggöra eskalering av behandling för de som behöver det och de-eskalering av 
behandling för de som klarar sig bra med mindre insatser. 
 
Utvecklingen går otroligt snabbt framåt avseende tillgång till digital information och 
appar som patienter kan använda. För att informationsflödet ska vara så rättvisande 
som möjligt och digitala beslutsstöd säkra att använda, behövs kontinuerlig utvärdering 
och forskning för att undvika att felaktig information sprids. Kunskap är makt, även för 
den som är drabbad av sjukdom och forskarsamhället har ett stort ansvar att nå ut med 
underbyggd information om nyheter, avslutar Lisa Rydén.
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Vården i Sverige är kraftigt subventionerad men det krävs att patienter ska betala  
3 600 kronor för att uppnå högkostnadsskyddet 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.

      

INGEN
FATTIGDOM

GOD HÄLSA OCH 
VÄLBEFINNANDE

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:
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Beviljade bidrag 2021
Cancer- och Allergifonden är en av få organisationer som ger personligt ekonomiskt stöd 
till utsatta människor i Sverige. Behovet av hjälp hos de utsatta är stort, vilket vi ser i alla 
de ansökningar om bidrag som strömmar in till oss. 
 
Vi bedriver hjälpverksamhet och ger stöd till personer som har insjuknat i cancer och/eller 
allergi, och som har svaga ekonomiska resurser. Det innebär att vi ger bidrag så att den 
som är sjuk ska kunna betala läkarbesök, mediciner och andra helt nödvändiga  
omkostnader som uppstår vid sjukdom. Vi ger också människor möjlighet att gå i  
samtalsterapi, hyra en stuga med familjen eller annan typ av rekreation som ger en chans 
till miljöombyte och återhämtning. 

Vi ger stöd som skänker en smula ekonomiskt andrum till den som drabbats av sjukdom.

HJÄLP TILL SJUKA 
OCH UTSATTA
Vision: En medmänskligare nutid

Metod: Vi ger bidrag till svårt sjuka och ekonomiskt utsatta medmänniskor



Under 2021 beviljade vi  
603 540 kr

i stöd till 150 svårt sjuka, ekonomiskt utsatta medmänniskor
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Sjukdomsskäl bland  
beviljade ansökningar

Fördelning av män, kvinnor och 
barn bland beviljade ansökningar

Cancer 93 %

Allergi 6 %

Cancer &  
allergi 1 %

Kvinnor 72 %

Män 23 %

Barn 5 %



31% 
av våra bidragstagare 2021 var 

pensionärer

14

72 % 
av våra bidragstagare 2021 var 

kvinnor



En bra säng är extremt viktig 
för vila och återhämtning

Bröstcancer är den vanligaste formen av can-
cer för kvinnor. I Sverige diagnostiseras en ny 
bröstcancer varje timme. Tack vare forskning 
är prognosen för de som drabbas god, men 
samtidigt ökar antalet som insjuknar. 

En cancerdiagnos innebär en lång och svår tid med 
behandlingar. De som får bröstcancer lever ofta 
med sviterna av sjukdomen under en lång peri-
od efter behandlingarna. Det är både fysiska och 
psykiska utmaningar. Ingrid, 68 år, fick diagnos och 
behandling för bröstcancer 2020.

Under oktober, som är den internationella bröst-
cancermånaden, lyfte vi särskilt fram de som drab-
bats 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 kun-
na köpa bra mat under veckan? ” Många skäms. Det 
handlar om personer 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.

Alla människor har sina individuella behov. Men 
sova behöver alla. Särskilt när man behöver åter-
hämta sig efter en cancerbehandling och har ont i 
kroppen, sover dåligt och svettas mycket. Då går det 
inte med en fallfärdig säng. Detta kan Ingrid, 68 år, 
vittna om. Hon har drabbats av cancer tre gånger 
i sitt liv, varav bröstcancer senast. Hon fick bidrag 
från Cancer- och Allergifonden till en ny säng för en 
lugnare återhämtning.

– Det är stort problem för kvinnor under och efter 
bröstcancerbehandling, man får ont i kroppen, sover 
dåligt och svettas mycket. Vilan och återhämtningen 
är störd under den här tiden. Man är tacksam för 
allt som kan hjälpa en, säger Ingrid.

Stöd från Cancer- och Allergifonden i en ohållbar 
ekonomisk situation
Ingrid är pensionär med blygsam pension. Hon fick 
hjälp av en kurator att söka ekonomiskt bidrag hos 
Cancer- och Allergifonden.

– Efter cancerbehandlingarna behövde jag en bra 
säng med en anpassad bäddmadrass. Den nya säng-
en och bäddmadrassen har förbättrat min livsmiljö 
och livssituation, och jag är otroligt tacksam för 
stödet. Jag kommer att äta mediciner resten av livet 
och även ha ont i kroppen av dem. Är därför tack-
sam för sängen. Stödet från Cancer- och Allergifon-
den har hjälpt mig otroligt mycket, säger Ingrid.

Intervjun med Ingrid gjordes i samband med kam-
panjen Rosa oktober.

(Ingrid heter egentligen något annat, och bilden 
kommer från Pixabay). 
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Gåvor gör det  
möjligt!
Stiftelsens verksamhet består i att  
samla in pengar för att främja dess  
ändamål: forsking om cancer och  
allergier samt hjälpverksamhet till  
sjukdomsdrabbade.

Cancer- och Allergifonden är fullständigt  
finansierad av gåvor från privatpersoner  
och företag. 

Våra trogna månadsgivare är guld värda. Vi återkopplar så att de får veta att deras 
bidrag kommer till stor nytta och gör livsviktig skillnad. Under 2021 gjorde vi det via:

• ett tackbrev till engångsgivare inom en månad från deras gåva 

• tryckt informationsblad som skickades två gånger under året (maj och november)

• digitala nyhetsbrev månadsvis till de givare  
som anmält sin e-postadress samt  
andra intressenter 

• information i 
våra sociala  
kanaler

Stockholm, september 2019    

Tack vare dig och många andra fantastiska givare  
har vi kunnat hjälpa svårt sjuka med nästan  
en halv miljon kronor i bidrag det senaste halvåret! 

De flesta som söker bidrag hos oss har inte ens råd att  
uppnå högkostnadsskyddet för att få ett frikort. Många blir  

dessutom utförsäkrade på grund av sin långvariga sjukdom.  

Tillsammans med dig och alla andra engagerade givare ser vi till  

att de får ekonomiska medel för att betala för mediciner, läkarbesök och rehabilitering.

Den som är sjuk, fattig och ensam känner dessutom ofta skam, skuld och utanförskap. Det är inte 

heller ovanligt att vi får höra att bidrag inte behövs, att samhället tar hand om alla som är sjuka. 

Men det stämmer inte riktigt. Ja, vården i Sverige är kraftigt subventionerad – men för att kunna 

uppnå ett frikort för mediciner och läkarbesök ska man betala ca 3500 kr.* Det är mycket pengar 

för någon som inte kunnat arbeta på länge, som kanske blivit utförsäkrad och som faktiskt vissa  

dagar måste välja mellan att köpa näringsrik mat eller nödvändiga mediciner. 

Det finns många som idag ramlar rakt genom samhällets skyddsnät. 

Tillsammans med dig vill vi bryta tabun och stigmat kring fattigdomen bland de svårt sjuka. 

Som ideell organisation är vi helt beroende av gåvor från privatpersoner och samarbetspartners. 

Därför är din gåva extra viktig. Ditt bidrag gör skillnad idag. 

Ett stort och varmt tack!

Katarina Krzyzinska, Verksamhetschef
Cancer- och Allergifonden

PS. I år firar vi dessutom 25 år – ett kvarts sekel av envishet och framtidstro. Vi är den enda  

organisationen i Sverige som arbetar både förebyggande genom att stödja miljörelaterad  

cancer-  och allergiforskning samtidigt som vi hjälper svårt sjuka här och nu. 

*Du får frikort om du betalat 1150:- för läkarbesök och 2300:- för mediciner under en period på 12 mån.  
Kortet räcker 12 mån från första besök/inköp.
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90 03 53 – 4

Cancer- och Allergifonden
JA, jag vill gärna ge min gåva till Cancer- och
Allergifondens arbete och bidra med 100 kr!

Tack för att du gör skillnad – ditt stöd är livsviktigt!

Hjälper idag – Forskar för framtiden

90 03 53 – 4

Cancer- och Allergifonden

Insamlingsstiftelsen Cancer- och Allergifonden Postadress: Box 2355, 103 18 Stockholm
Tel. 08-34 59 90 Hemsida: www.coaf.se Swish 9003609

Stockholm, maj 2019

”Ett STORT tack!!                                                                                                                
Utan er hade jag varken haft råd med medicin eller läkarkostnader!!”

Detta är bara ett exempel på alla brev som Cancer- och Allergifonden får från sjukdomsdrabbade 
personer. Varje år får tusentals människor sin ekonomi körd i botten på grund av sjukdomen. De kan 
inte längre arbeta, läkarbesöken är många och medicinerna dyra.

Pensionärer som redan har en begränsad ekonomi tvingas vända på varje krona och ibland till och 
med att välja mellan mat och medicin. Familjer med barn har knappa resurser och svårt att ha råd 
med aktiviteter som förhöjer sina sjuka barns livskvalité. Ensamstående och långtidssjukskrivna har inte 
råd med rehabilitering eller sjukresor.

Det kostar att bli sjuk och det kostar att finna lösningar
Tack vare våra generösa givare kan vi hjälpa över 300 personer årligen och ge dem stöd under 
sjukdomstid och rehabilitering. Men behovet är större än så.

Tillsammans kan vi förändra och förbättra liv för många fler sjukdomsdrabbade.

Därför är din gåva extra viktig! Tack för ditt stöd.

Katarina Krzyzinska
Verksamhetschef Cancer- och Allergifonden

P.S. Skänk din gåva med inbetalningskortet nedan, gå in på cancerochallergifonden.se eller swisha till 
900 36 09 och ange Drabbad.

Hjälper idag – Forskar för framtiden

90 03 53 – 4

Cancer- och Allergifonden

Insamlingsstiftelsen Cancer- och Allergifonden Postadress: Box 2355, 103 18 Stockholm
Tel. 08-34 59 90 Hemsida: www.coaf.se Swish 9003609 A
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Adressrad 1
Adressrad 2
Postnr Postort

Ett stort tack för din gåva!

Livet är otroligt tufft med sjuk-
domen och en usel ekonomi så ert 
bidrag betyder väldigt mycket för 
mig både fysiskt och psykiskt.
Varmaste tack ♥

Ert arbete är mycket  
värdefullt och glädjen jag  
kände när jag fick ert 
bidrag ska jag vårda ömt.

Insamlingsstiftelsen Cancer- och Allergifonden • Box 2355, 103 18 Stockholm • Tel 08-34 59 90 • www.coaf.se • Swish 9003609

 F Ja, jag vill ge en gåva!
Skänk en valfri gåva och du bidrar bland annat till:

Aktiviteter, spel och leksaker för barn.......3 000 kr
Läkarbesök (Högkostnadskort).................1 150 kr 
Sjukhusvistelse (per dag).............................100 kr

Tack! ♥



Insamlingsbrev sep 2019.indd   1 2019-09-13   12:31:40

Kontakt med våra trogna givare

INSAMLING

      Fördelning av insamlade pengar
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Månadsgåvor från 
privatpersoner 81 %

Testamenten 11 %
Företagsgåvor 4 %

Övriga gåvor 4 %
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Swisha en gåva till 
9003609

Bli månadsgivare 

Det finns många sätt att bidra...

Starta en insamling  
på Facebook

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

Skänk en minnesgåva,  
gratulationsgåva eller  
annat via gåvokort

Testamentera  
en del av arvet 

Sälj föremål på Tradera 
till förmån för Cancer- och 
Allergifonden. 

Skänk din  
aktieutdelning

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. 

”Det ni gör är oerhört viktigt, det är så fint att ni har både forskningsdelen och delen mot de som är  
drabbade. Balansen är viktig. Forskning måste bygga på riktiga problem. Som människor drabbas av och kan 
få hjälp av. ” Marlene Malmström (Leg Ssk, Dr Med Vet vid Lunds Universitet, forskar på bröstcancer- 
patienter)

"Jag fick hjälp till att köpa en cykel så jag kunde motionera lite mer då jag har svårt för att gå, och jäklar vad 
här cyklas nu. Stort Tack!” Bertil (bidragstagare med kolorektalcancer)

"Det är jättedyrt med tandproteser. Det här stödet betyder mycket. Det har varit tacksamt att få lite hjälp 
från Cancer- och Allergifonden.” Helene (bidragstagare med tjocktarmscancer) 

”Bidraget från Cancer- och Allergifonden hjälper mig väldigt mycket. Det utjämnar en del av de  
omkostnader jag har i och med cancer. Jag låg efter i mina betalningar. Det är fantastiskt att människor har 
skänkt så mycket att man kan få en mindre del." Ava (bidragstagare med bröstcancer) 
 
”Cancer- och Allergifonden gör en förträfflig insats med sitt arbete och för oss att kunna bidra med  
kvalitativa och tillgängliga digitala stöd till cancersjuka som komplement till deras behandling känns viktigt. 
För individen och samhället.” Peter Munteanu (VD och grundare på Yogobe)

”Det unika med Cancer- och Allergifondens forskningsstöd är det patientnära fokuset, samt att vi gärna 
stöder forskningsprojekt från start.”Mikael Björnstedt (forskare inom cancer, Karolinska institutet)

      Fördelning av insamlade pengar
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Ett ömsesidigt värdeskapande
Vi värdesätter 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. 

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. 

Yogobe är Nordens ledande digitala tjänst för hälsa 
och träning med videor inom yoga, träning,  
meditation och avslappning producerade  
tillsammans med ledande lärare, instruktörer och 
experter.

Vårt samarbete
Tillsammans med Yogobe erbjuder vi alla privata  
bidragstagare 90 dagars gratis träning online,  
genom medlemskap. 

Under oktober annonserade vi på Senioren.se för 
att sprida kampanjen ”Rädda en syster” till alla 
medlemmar i SPF Seniorerna, en ideell organisation 
för pensionärer. Via Senioren.se erbjöds alla som 
ger en gåva till Cancer- och Allergifonden via  
Senioren.se 30 dagars gratis prova-på-medlemskap 
på Yogobe.com.

I samband med Cancer- och Allergifondens  
postala information, erbjöd vi även 30 dagars gratis 
medlemskap till de som ville prenumerera på vårt 
digitala nyhetsbrev.

Yogobe
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FÖRETAGSSAMARBETEN



SNÖ of Sweden

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

 
Vårt samarbete 
Via sin produkt SelenoPrecise skänker 
Pharma Nord fem kronor per såld  
produkt till Cancer- och Allergifonden.
SelenoPrecise är ett grundläggande 
spårämne för bland annat vårt  
immunsystem.

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 sedan 2019 sålt halsband med 
en fjäril; Cancer- och Allergifondens symbol för 
hopp. 

Den 1 oktober 2021 lanserade vi en ny produkt: 
örhängen med samma fjäril. Liksom för 
halsbandet så går 50 kronor vid varje försäljning 
av örhängen till cancer- och allergiforskning 
och hjälp till sjuka. I samband med vår kampanj 
”Rädda en syster” dubblerade dessutom Snö of 
Sweden denna gåva – de matchade köparens  
50 kronor med lika mycket. För varje såld  
produkt fick därför Cancer- och Allergifonden 
100 kronor.

Våre givare och  
bidragstagare får 25% rabatt  

på hela Pharma Nords  
sortiment.

Fjärilen är vår symbol av hopp!
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Dan Haneklint
Ordförande

Mikael Björnstedt
Ledamot och Vetenskaplig sekreterare

Verksamhetschef för Cancer- och  
Allergifonden 2015–2018.  
Yrkesbakgrund inom ekonomi och 
insamling. Tidigare även aktiv inom 
livsstil, miljö och hälsa.

Verksamhetschef för Cancer- och  
Allergifonden 2008-2014. Tidigare verksam 
inom olika branscher med huvudinriktning 
projektledning, management och  
företagsekonomi.

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

Professor och överläkare för patologi- 
avdelningen vid Karolinska Universitets- 
sjukhuset i Stockholm. Många års  
erfarenhet inom främst cancerområdet 
som både forskare och läkare.

STYRELSENS SAMMANSÄTTNING

Anneli Uhlin
Ledamot

Jörgen Borgsved
Ledamot

PERSONELLA RESURSER
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GENERALSEKRETERARE OCH KANSLI

Arbetet leds av generalsekreterare. Emilie Bravo tillträdde som generalsekreterare för  
Cancer- och Allergifonden den 15 februari 2021.

Emilie har över 20 års erfarenhet från arbete med kommunikation, strategi och  
marknadsföring i olika roller och från olika sektorer. Hon kommer närmast från en tjänst 
som kommunikationsstrateg för Allmänna arvsfonden.

– Det är med stor glädje som styrelsen har beslutat att 
utse Emilie Bravo till ny verksamhetschef för Cancer- och 
Allergifonden. Med sin mångåriga erfarenhet från  
näringslivet inom olika branscher och med spets- 
kompetens inom strategier och processer för digital 
kommunikation, är Emilie mycket väl rustad att leda 
verksamheten framöver, säger Dan Haneklint,  
styrelseordförande för Cancer- och Allergifonden.

Cancer- och Allergifondens kansli har i snitt haft fyra anställda under 2021. I slutet av året 
var vi fem engagerade medarbetare.




