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Till vår vän och världsförbättrare:

Tack vare din och andra givares generositet genom regelbundna och spontanta gåvor har vi kunnat dela ut fem 
miljoner kronor till cancer- och allergiforskningen 2021. Det är nästan två miljoner mer jämfört med 2020.

Vi har till exempel kunnat ge fortsatt stöd till Helen Kaipes forskning om hur immunceller och fibroblaster interagerar vid 
bukspottkörtelcancer och till Marianne van Hages forskning på köttallergi efter fästingbett. Du kan läsa mer om dessa  
forskningsprojekt på nästa sida. 

Under 2021 har vi också beviljat över 603 000 kronor i bidrag till 150 svårt sjukdomsdrabbade och ekonomiskt utsatta 
medmänniskor. Det är dina och andras gåvor som gör det här stödet möjligt. Ett stöd som är så enormt betydelsefullt 
för mottagarna, det vittnar bland andra Anna Rosenqvist om. Läs hennes berättelse på sidan 3.

När du nås av detta utskick avslutas vårt första lopp någonsin: Lopp för livet! Intäkterna från loppet  
går direkt till Cancer- och Allergifonden för att bidra med mer stöd till både forskningen och  
de sjukdomsdrabbade. Loppet är virtuellt och har kunnat genomföras var som helst i Sverige  
mellan 14 och 23 maj. Deltagarna har fått välja distans på 5 eller 10 km, samt om man vill delta  
genom att gå, springa eller rulla. Är du inte med i år hoppas vi att du deltar nästa år för att  
ytterligare bidra till en friskare framtid, en medmänskligare nutid och en bättre hälsa för dig själv!  

Din insats i kampen mot cancer och allergi betyder mycket! Tillsammans gör vi skillnad både idag  
för sjukdomsdrabbade och imorgon genom att stärka forskningen.  

Vi på Cancer- och Allergifonden önskar dig en trevlig sommar!  

Emilie Bravo, generalsekreterare
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FORSKNING I FOKUS

Forskning på köttallergi orsakad av fästingbett 

En ny form av födoämnesallergi: köttallergi, har upptäckts under det senaste decenniet. 
Allergin är starkt förknippad med fästingbett. Marianne van Hage, professor i klinisk  
immunologi vid Karolinska institutet och överläkare vid Karolinska universitetssjukhuset, 
forskar kring detta. 
 
När en person blir fästingbiten kan en kolhydrat som heter alfa-gal överföras  
via fästingens saliv. Kroppen kan då utveckla allergiantikroppar mot alfa-gal  
som kan leda till att personen utvecklar köttallergi. I dess svåraste form ger  
denna födoämnesallergi upphov till allergisk chock efter intag av däggdjurs- 
kött, det vill säga kött från gris, nötkreatur, lamm och vilt. 

Marianne van Hage har i sin forskning bland annat visat att personer med  
blodgrupp B inte verkar drabbas i lika hög grad som andra eftersom blod- 
grupp B har en kolhydrat som har stora likheter med alfa-gal.  

Cancer- och Allergifonden har stöttat Marianne van Hages forskning på födoämnesallergier sedan 2006.  

– Jag är så glad och tacksam för att Cancer- och Allergifonden har stöttat mig under många år och  
i det här projektet. Jag är mycket stolt och nöjd över att ha tilldelats Cancer- och Allergifondens  
Miljömedicinska pris år 2015, stort tack för detta, säger Marianne van Hage. 

Marianne van Hage berättar mer om sin forskning på vår webbplats. Läs på:  
www.coaf.se/intervju-Marianne-van-Hage

De vill få kroppens immunförsvar att attackera bukspottkörtelcancer 

Cirka 1 400 personer drabbas varje år av den aggressiva bukspottkörtelcancern.   

– Det är inte klarlagt vad som orsakar bukspottkörtelcancer. Hos de  
flesta som får sjukdomen har den förmodligen uppkommit av en  
olycklig slump men det finns också ärftliga faktorer samt livsstils- 
faktorer som gör att man löper en något större risk att få den, säger  
Helen Kaipe, docent och forskningsledare vid Karolinska institutet. 

Tillsammans med doktorand Laia Gorchs forskar hon kring hur  
tumörer i bukspottkörteln kan göras mottagliga för behandling.  
Varför är den typen av cancer mer aggressiv än andra cancerformer? 

– Tumören svarar inte på cytostatika och då är det enda alternativet en omfattande operation. Tyvärr 
upptäcks de flesta fall när tumören redan spridit sig till andra organ i kroppen och det är då inte möjligt 
att operera bort tumören. Den speciella mikromiljön i bukspottkörteltumören, där fibroblaster spelar en 
viktig roll, bidrar också till att förhindra kroppens eget immunförsvar att upptäcka tumören, fortsätter 
Helen Kaipe. 

Målet för Helen Kaipe och Laia Gorchs forskning är att få kroppens egna immunceller att hitta fram till  
tumören. Forskningen kan på sikt leda till att nya typer av immunterapier kan utvecklas och användas som 
behandling av bukspottkörtelcancer. På vår webbplats kan du läsa mer om detta forskningsprojekt, som  
Cancer- och Allergifonden stöttat under flera år: www.coaf.se/intervju-Helen-Kaipe 

Professor Marianne van Hage

Vä: doktorand Laia Gorchs, hö: docent Helen Kaipe



     

FRÅN MÄNNISKA TILL MÄNNISKA

Tack för att du hjälper Anna och andra 
sjukdomsdrabbade. Din gåva ger hopp!
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Skattereduktion på gåvor   
Du får 25 procent i skattereduktion på gåvor till oss om du ger minst 200 kronor per gåvotillfälle och minst 2 000  
kronor totalt till en eller flera godkända organisationer under ett kalenderår. Från 2022 är maxbeloppet som du får 
avdrag på 12 000 kr. För att vi ska kunna lämna kontrolluppgifter till Skatteverket behöver vi ha ditt personnummer.  
 
Vill du höja din regelbundna månadsgåva till 200 kronor eller dubbelkolla att vi har ditt personnummer kan du  
kontakta oss på 08-34 59 90 eller info@cancerochallergifonden.se. 

Anna Rosenqvist, 52 år, i Stockholm, drabbades av en ovanlig och obotlig cancer- 
sjukdom för fem år sedan. Samtidigt skiljde hon sig och stod med skulder hon inte kunde 
betala, som sjukpensionär med två barn. Anna sökte stöd från Cancer- och Allergifonden 
och fick hjälp med kostnader upp till frikort för läkarbesök och högkostnadskort för  
mediciner, tandläkarräkningar och yoga för rehabilitering. Anna vill förmedla hopp till 
andra i liknande situation och berätta att det finns hjälp att få.

– Jag sökte pengar från Cancer- och Allergifonden och är tacksam över att ha fått den här hjälpen. När 
det är kris så räknas varje krona och det var en otrolig lättnad att kunna få mat på bordet. Stödet från 
Cancer- och Allergifonden har gjort att jag fått en annan livsvilja, hopp och att jag inte känner mig ensam, 
säger Anna Rosenqvist.

Anna säger att hon är betydligt lyckligare efter cancern genom att hon lever 
mer i nuet, verkligen lever, ser och känner. Hon förklarar det med en känsla 
av en andra chans, en känsla man inte förstår om man inte själv gått igenom 
det. Denna insikt vill hon gärna förmedla vidare till andra som också  
drabbats av cancer. 
 
Läs Annas historia på vår webbplats: www.coaf.se/annashistoria.  
 
Cancer- och Allergifonden vill tacka Anna för att hon delar med sig av sin 
historia.

603 540 kronor till  
150 sjukdomsdrabbade
De allra flesta får bidrag för kostnader upp till högkostnadskort för  
mediciner eller frikort för läkarbesök, men även till rehabilitering och 
annat som behövs för en bättre livskvalitet.

Dina gåvor under 2021 möjliggjorde:

5 miljoner kronor till  
23 forskningsprojekt
Vi delade sammanlagt ut 5 miljoner kronor till 23 forskningsprojekt,  
varav 15 projekt kring cancer och 8 kring allergi.

Anna Rosenqvist
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FLER SÄTT ATT GE

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

Smycken som gör skillnad

Tillsammans med Snö of Sweden har vi tagit fram vackra 
fjärilssmycken: ett halsband och ett par örhängen. För  
varje sålt smycke går 50 kronor till Cancer- och  
Allergifonden.  
 
Smyckena är en perfekt present: de är vackra att bära 
samtidigt som du med ditt köp bidrar till att stödja  
forskning och hjälpa svårt sjuka.  
 
Köp dina smycken på www.coaf.se/sno. 

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

Samarbete för en friskare framtid
Pharma Nord utvecklar kosttillskott och läkemedel  
baserade på optimal biotillgänglighet, säkerhet och  
dokumentation. Genom sin produkt, SelenoPrecise,  
stödjer de vår verksamhet med fem kronor per såld 
ask. 

25% rabatt på Pharma Nords sortiment

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


