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EFFEKTRAPPORT
2021

SÅ HAR CANCER- OCH ALLERGIFONDEN
GJORT NYTTA FÖR DEN SVENSKA
CANCER- OCH ALLERGIFORSKNINGEN
OCH SJUKDOMSDRABBADE MEDMÄNNISKOR.

OM EFFEKTRAPPORTEN
Cancer- och Allergifonden är medlem i Giva Sverige som är en
branschorganisation för tryggt givande. Alla organisationer som
samlar in pengar från allmänheten ska kunna redovisa vad
pengarna används till. Därför skriver vi varje år en effektrapport
som visar vilken nytta vi gör, att vi använder pengarna till de
ändamål de är avsedda för, samt utvärderar hur det gått under året
som beskrivs. Effektrapporten är den del av Giva Sveriges
kvalitetskod.
Denna rapport beskriver valda delar av vår verksamhet under 2021.
Vi bedriver vår verksamhet uteslutande i Sverige. Alla uppgifter i
denna rapport är verifierbara och kan styrkas.
På vår webbplats hittar du årsredovisning och verksamhetsberättelse för 2021, våra stadgar, insamlingspolicy, placeringsplicy samt
policies och rutiner för att motverka oegentligheter. Vi har även
information om de forskningsprojekt som vi tillsammans med givare
stödjer samt flera livshistorier från våra bidragstagare som visar hur
livet plötsligt kan vända. Och hur viktigt det är att vi hjälper varandra.
Om du har några frågor om denna effektrapport är du välkommen
att kontakta oss.
ORGANISATIONS- OCH KONTAKTUPPGIFTER
Namn: Insamlingsstiftelsen Cancer- och Allergifonden
Organisationsnummer: 802407–4125
Juridisk form: Insamlingsstiftelse
Telefon: 08-34 59 90
E-post: info@cancerochallergifonden.se
Webbplats: www.cancerochallergifonden.se
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ÅR 2021 I SIFFROR
2021 har Cancer- och Allergifonden samlat in
10,7 miljoner kronor, delat ut fem miljoner kronor
till forskning samt beviljat 603 500 kronor i bidrag
till sjukdomsdrabadde medmänniskor.

10,7
MILJONER
KRONOR

5
MILJONER
KRONOR

Högsta insamlingen
sedan 2017

till 23 forskningsprojekt
på cancer och allergi

603 500
KRONOR

Lägre kostnader
för insamling och
administration

i stöd till 150 svårt sjuka,
ekonomiskt utsatta
medmänniskor

Mer pengar till
våra ändamål
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VÅR VERKSAMHET
OM VÅR ORGANISATION
Cancer- och Allergifonden är en ideell organisation och en insamlingsstiftelse
som verkat i Sverige sedan 1994. Vår organisation startade dels ur en
övertygelse om att miljöfaktorer är en starkt bidragande orsak till den alltmer
tilltagande ökningen av allergi- och cancersjukdomar i vårt samhälle, dels en
vilja att fånga upp och stötta långvarigt cancer- och allergisjuka personer som
ramlat rakt igenom samhällets skyddsnät.
Våra ändamål är att:
- främja vetenskaplig forskning rörande cancer- och allergisjukdomar
- utöva hjälpverksamhet bland behövande som drabbats av cancer- och
allergisjukdomar
För att kunna främja våra ändamål bedriver vi insamling av pengar. Vi är
verksamma uteslutande i Sverige.

ORGANISATORISKT SAMMANHANG
Cancer- och Allergifonden är fristående och ingår inte i någon annan cancereller allergiorganisation. Vi får inga statliga medel utan är beroende av donationer från privatpersoner och företag.
Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet och kontrollerar vår verksamhet tillsammans med en auktoriserad revisor. Vi har ett 90-konto som kontrolleras av
Svensk Insamlingskontroll. Vi är medlem i Giva Sverige, branschorganisation
för tryggt givande, samt i föreningen Stiftelser i Samverkan (SiS), en samlande
kraft för det svenska stiftelseväsendet. Sedan hösten 2021 är vi också medlem
i Effektfullt, en medlemsorganisation som verkar för att organisationer från
alla sektorer ska stärka sin förmåga att mäta, analysera och visa samhällsnytta.
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VAD VI VILL UPPNÅ
DET HÄR VILL VI UPPNÅ PÅ KORT
OCH LÅNG SIKT
Cancer- och Allergifonden är en organisation som strävar efter att låta
insamlade medel göra samhällsnytta på en gång. I stället för att låta pengarna
vila på banken, har vi alltid använt 75–80 procent årligen till våra ändamål.
Det är oerhört viktigt för oss att insamlade medel gör nytta och direkt går till
våra ändamål.
De effekter vi vill uppnå på kort sikt avser främst Cancer- och Allergifondens
ena ändamål; att ge stöd till de som är drabbade av sjukdom och har en svag
ekonomi. Vi vill öka livskvaliteten här och nu för de individer som är svårt
sjuka i cancer och/eller allergier och som dessutom befinner sig i en utsatt
ekonomisk situation.
Vad gäller vårt andra ändamål, att främja vetenskaplig cancer- och
allergiforskning, vill vi uppnå effekter på både kort och lång sikt. På kort sikt
är det av största vikt att de forskningsprojekt vi stöder får medel för att
kunna fortskrida. På lång sikt vill vi att forskningen i första hand ska bidra till
att förebygga cancer- och allergisjukdomar, men även att behandlingsformer
och metoder ska utvecklas för att bli mer träffsäkra och orsaka färre
biverkningar.
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VAD VI VILL UPPNÅ
VI VILL FÖREBYGGA, LINDRA OCH BOTA CANCER
OCH ALLERGISJUKDOMAR
Cancer- och allergisjukdomar är vår tids stora folksjukdomar. Var tredje
människa beräknas drabbas av någon form av cancer under sin livstid och
omkring 30 procent av Sveriges befolkning har någon form av allergisk
sjukdom.
Det finns cirka 200 olika cancersjukdomar och antalet cancerfall har ökat
kraftigt under de senaste årtiondena. 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.
Även allergier har ökat, liksom intolerans. I Sverige utgör allergiska sjukdomar den
största icke-smittsamma sjukdomsgruppen
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.
Cancer- och Allergifonden arbetar för att det ska vara möjligt att förebygga
cancer- och allergisjukdomar 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.
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VAD VI VILL UPPNÅ
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
Bland de som drabbas av cancer- och/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.
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 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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VÅRA RESURSER
2021 präglades, liksom 2020, av pandemin Covid-19. Trots detta var 2021 ett
stabilt år för stiftelsen, där vi genom hård kostnadskontroll och försiktighet i
verksamheten lyckades förbättra vårt resultat. Vi samlade in mer medel än
tidigare år; nästan 10,7 miljoner kronor vilket är högsta insamlade medel
sedan 2017. De totala verksamhetskostnaderna var strax över 10,7 miljoner
kronor, där cirka 8,3 miljoner kronor står för ändamålskostnader och
resterande 2,4 miljoner kronor för insamlings- och administrationskostnader.
I februari 2021 tillträdde Emilie Bravo som ny generalsekreterare för Canceroch Allergifonden. Emilie har 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.
Kansliet bestod under 2021 av i medeltal fyra medarbetare. Styrelsen är
högsta beslutande organ och består av fyra ledamöter som under 2021
deltog i åtta styrelsemöten. Styrelsen leds av ordförande Dan Haneklint.
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VÅRA RESURSER
Därutöver har Cancer- och Allergifonden en tillsatt bedömningskommitté
bestående av fem meriterade forskare som under hösten 2021 arbetade
intensivt med att bedöma forskningsansökningar och bevilja forskningsmedel
under ledning av professor Mikael Björnstedt. Löpande under året med start i
mars, har bedömningskommittén för privata bidragsansökningar sammanträtt
för bedömning och beviljande av ekonomiska bidrag till sjukdomsdrabbade
personer. Bedömningskommittén för privata bidragsansökningar består av en
styrelseledamot, generalsekreteraren samt ytterligare två medarbetare från
kansliet.
Vi har en stor resurs ute på sjukhusen och
vårdinrättningar runt om i landet i form av alla
engagerade och professionella kuratorer. De
bistår den som är sjuk och kan guida dem till vår
hjälpverksamhet.
Cancer- och Allergifondens kansli har under
många år haft kontorslokaler i Gamla stan. Under 2021 sades hyresavtalet
upp för att kansliet skulle flytta till mer ändamålsenliga och kostnadseffektiva
lokaler. Flytten genomfördes i februari 2022.
Under 2021 fortsatte vi vårt arbete med att effektivisera och digitalisera verksamheten. Under sommaren-hösten 2021 upphandlades och implementerades en ny plattform med tjänster för digital kommunikation, vilket öppnar
upp för nya möjligheter att kommunicera med stiftelsens givare, både
befintliga och potentiella, på ett snabbare, personaliserat och mer kostnadseffektivt vis.
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VAD VI GÖR FÖR ATT
UPPNÅ EFFEKT
FRÄMJA VETENSKAPLIG FORSKNING
För att främja forskning samlar vi in pengar och utlyser forskningsansökningar
en gång per år.
Under 2021 fick vi totalt in 67 forskningsansökningar (en ökning med
21 procent jämfört med 2020) varav vi beviljade 4,4 miljoner kronor i anslag
till 20 forskningsprojekt i december. 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.
Återkoppling från en av våra forskare, Anna Nopp, docent på institutionen för
klinisk forskning och utbildning KI Sös (Karolinska Institutet, Södersjukhuset),
här nedanför. Anna Nopp leder ett samarbetsprojekt mellan Karolinska
Institutet, SciLifeLab på Kungliga Tekniska Högskolan och Sachsska barn- och
ungdomssjukhuset. Tillsammans ska de utveckla en ny metod, en så kallad
cell-on-chip-baserad teknik, för att förbättra diagnostisering av allergier via
blodprov.

”Bidraget från Cancer- och Allergifonden har varit helt
avgörande för projektets genomförande och vi är mycket
tacksamma över möjligheten att kunna fortsätta bedriva vår
oberoende forskningslinje.”
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VAD VI GÖR FÖR ATT
UPPNÅ EFFEKT
HJÄLPVERKSAMHET BLAND BEHÖVANDE
De människor vi hjälper upplever ofta en extra stress med anledning av att
de är sjuka samtidigt som deras ekonomi inte ens räcker till basala vardagliga behov. För att lindra deras stress och därmed öka livskvaliteten ersätter vi
sjukdomsrelaterade kostnader, såsom frikort, sjukhusräkningar, hjälpmedel,
men även kostnader för till exempel sjukresor, rehabilitering och rekreation.
Genom vårt samarbete med företaget Yogobe kan vi erbjuda våra bidragstagare gratis träning online under 90 dagar.
Vi får löpande återkoppling från våra bidragstagare som uttrycker vilken stor
betydelse bidraget inneburit. Inte enbart med tanke på den rent ekonomiska
delen utan även effekten av att bli lyssnad till, att få en förståelse för den
svåra situation de befinner sig i ger en lättnad.
I februari 2021 kunde vi återigen börja ta emot nya ansökningar om privata
bidrag för sjukdomsdrabbade och utsatta personer, efter ett halvårs uppehåll
som en följd av hur covid-19 och pandemin påverkade stiftelsens verksamhet.
Under 2021 beviljade vi över 600 000 kronor i stöd till 150 svårt
sjukdomsdrabbade och ekonomiskt utsatta medmänniskor.
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INFORMATION OCH
KAMPANJER
INSAMLING OCH UTSKICK
Under 2021 skickade vi löpande ut tackbrev till engångsgivare där vi
återkopplar hur deras bidrag kommer till nytta och gör livsviktig skillnad. Som
tidigare år skickade vi ut vårt tryckta informationsblad två gånger under året
till alla givare. Vi skickade även digitala nyhetsbrev månadsvis till de givare
(och andra intressenter) som anmält sin e-postadress.

ROSA KAMPANJ
För tredje året i rad deltog vi i bröstcancermånaden. Många av våra
bidragstagare har drabbats av bröstcancer. Genom att publicera intervjuer
med några av dem ville vi belysa deras svåra situation. Vi intervjuade även
forskare som får medel från oss. En av forskarna fokuserar på att hitta
biomarkörer som kan berätta hur aggressiv cancern är för att anpassa
behandlingen efter det, en annan forskare vill implementera ett nytt sätt för
vården att individanpassa rehabiliteringen, medan en tredje forskare
använder AI för att ta fram en ny metod som ska minska onödiga kirurgiska
ingrepp på bröstcancersjuka patienter.

MÄSSOR OCH SAMMANKOMSTER
Med anledning av pandemin så uteblev vår närvaro vid mässor och andra
sammankomster även under 2021. Vi brukar delta på mässor tillsammans
med vår samarbetspartner Pharma Nord för att sprida information om våra
ändamål.

Stockholm, september 2019

Ett stort tack för din gåva!
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!

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

♥
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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.

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
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2355, 103 18 Stockholm
Box 9003609
Postadress:
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LÄRDOMAR
VAD VI AVSER GÖRA FÖR ATT UPPRÄTTHÅLLA OCH
FÖRBÄTTRA RESULTAT I FRAMTIDEN
Den fortsatt största utmaningen vi har är att hitta nya personer och företag
som vill stödja våra ändamål, så vi kan bibehålla en god ekonomi och fortsatt
vara en viktig bidragsgivare till svensk cancer- och allergiforskning samt stötta
sjukdomsdrabbade medmänniskor.
Under 2022 kommer stiftelsen att jobba vidare med att utveckla den digitala
närvaron och de digitala insamlingsvägarna. Vi behöver hitta sätt att nå ut
bredare och hitta nya givare.
Vi fortsätter också att informera, både befintliga och potentiella, givare om
fördelarna med att bli månadsgivare i strävan att få fler månadsgivare, då
dessa möjliggör en långsiktig planering och även en mycket kostnadseffektiv
insamling.
En investering i att bygga en ny webbplats kommer att göras under 2022. Ett
ytterst nödvändigt utvecklingssteg för att vi ska lyckas bättre i vår digitala
närvaro och nå ut till givare, men även för att förenkla och förbättra för de
som ska ansöka om bidrag från stiftelsen – såväl sjukdomsdrabbade personer
som forskare.
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TACK TILL VÅRA GIVARE
– NI GÖR DET MÖJLIGT!
Ingrid, 68 år, är en av de medmänniskor som vi gett stöd till. Hon har drabbats av
cancer tre gånger i sitt liv, varav bröstcancer senast. Hon fick diagnos och behandling 2020. Efter cancerbehandlingen hade hon ont i kroppen, sov dåligt och svettades mycket. Ingrid fick bidrag från Cancer- och Allergifonden till en ny säng för en
lugnare återhämtning, då hennes tidigare var fallfärdig.

“Man är tacksam för allt som kan hjälpa en
när man har ont och sover dåligt”
“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.
Efter cancerbehandlingarna behövde jag en bra säng med en anpassad bäddmadrass. Den
nya sängen 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 tacksam för sängen.
Stödet från Cancer- och Allergifonden har hjälpt mig otroligt mycket.”

Ingrid
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