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Låt oss vara ett ljus i mörkret
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Avs: 21Grams (881004), Box 90166, 120 22 Stockholm.  
Returadr: Insamlingsstiftelsen Cancer- och Allergifonden, Hälsingegatan 49,  
113 31 Stockholm.

Till vår vän och världsförbättrare:

Vi är mycket tacksamma för det ovärderliga stöd vi fått från våra givare under 2022. Tillsammans har vi hittills i år  
kunnat hjälpa 120 sjukdomsdrabbade medmänniskor ekonomiskt under en fysiskt och psykiskt svår tid. Det är tuffa  
tider nu. Den ekonomiska utvecklingen med inflation och stigande priser på bland annat mat, el och drivmedel, 
drabbar många. Men det är de med små eller inga marginaler som drabbas allra hårdast. 

Vi ser tydligt det ökade behovet av hjälp hos sjukdomsdrabbade i de ansökningar om ekonomiskt bidrag som kommer in 
till oss. Vid årsskiftet kommer Cancer- och Allergifonden att höja maxbeloppet för hur mycket vi kan bevilja en person i 
ekonomiskt bidrag, från 10 000 till 20 000 kronor. Tillsammans kan vi stötta medmänniskor som är ekonomiskt pressade 
och drabbade av svår sjukdom. Tillsammans kan vi ändra deras vardag till det bättre. Vi kan bidra till trygghet och ökad 
livskvalitet under en svår tid. Låt oss vara ett ljus i mörkret.

Under hösten har vi haft vår årliga utlysning om forskningsanslag. Det kom in rekordmånga ansökningar; 80 stycken. Det 
är betydligt fler än någonsin tidigare (räknat från 2006). Nu i december fattar vi beslut om vilka 
forskningsprojekt som kommer att få pengar. Hur många projekt vi kan bevilja stöd, och hur 
mycket vi kan bidra med, beror på hur mycket pengar vi har kunnat samla in under året.

Det är våra givare – det vill säga du – som gör stödet till både privatpersoner och  
forskningen möjligt. I dessa tuffa tider vågar vi säga att de gåvor som du kan bidra med nu  
är viktigare än någonsin. Tack för att du är med oss!

Vi på Cancer- och Allergifonden vill önska dig en trevlig avslutning på året, och ett friskt och 
medmänskligt 2023.

Emilie Bravo, Generalsekreterare
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FORSKNING I FOKUS

Vaccin mot allergi – botemedlet finns, men finansiering saknas 

Allergi är den vanligaste kroniska sjukdomen vi har i Sverige och cirka 10–15 procent av 
vår befolkning är pälsdjursallergiska. Cancer- och Allergifonden har träffat Hans Grönlund 
som är docent i immunologi vid Karolinska Institutet. Hans har forskat på pälsdjursallergi i 
många år, med finansiering från Cancer- och Allergifonden.  

– Folk lider av pälsdjursallergi. Det kan många gånger bli ett socialt  handikapp 
med ett antal svåra frågor kring. Vi har stora möjligheter att göra någonting åt 
det, säger Hans Grönlund.  

Hans har lösningen klar för att kunna ta fram ett vaccin mot pälsdjursallergi, men 
det saknas finansiering för att producera det.

– Det kostar totalt sett en halv miljard kronor innan man har botemedlet  
framme och kan ge det till pälsdjursallergiker i Sverige. Det skulle vara en  
fullkomligt enorm samhällsvinst, om man satsar på det, säger Hans.

I dag forskar Hans Grönlund på cancer, en forskning som bottnar i kunskaper kring immunsystemet från 
allergiforskningen. Den gemensamma nämnaren mellan cancer och allergi är immunförsvaret. 

– Cancer- och Allergifonden har stöttat båda dessa forskningar. En gåva till Cancer- och Allergifonden  
kommer forskningen tillgodo. Och bidrar till någonting gott i samhället.

Se filmad intervju med Hans om hans forskning på vår webbplats:  www.coaf.se/intervju-Hans-Gronlund

Bättre och behovsstyrd rehabilitering efter bröstcancer  

Många patienter är nöjda med sjukvården under tiden då deras bröstcancerbehandling 
pågår. Men när behandlingen är genomförd vittnar många om att de lämnas att klara sig 
själva. De har just gått igenom något stort, känner oro och kroppen kanske har tagit stryk. 
Det är nu de behöver stöd. 

Rehabilitering har inte det utrymme det borde ha i sjukvårdssystemet idag. Detta 
vill Marlene Malmström som är forskare vid Lunds universitet, ändra på genom 
att hitta ett strukturerat sätt för vården att kunna individanpassa rehabilitering 
efter bröstcancer. Målet är att patienter ska kunna få stöd utifrån sina behov. 

Inom ramen för Marlenes forskning genomför man intervjuer med hälso- och 
sjukvårdspersonal, bröstcancerdrabbade och deras närstående, eftersom  
närstående också påverkas i hög grad. Nu är intervjufasen över och projektet går 
in i analysfasen. 

– Forskning är långa processer. Alla forskningsprojekt behöver finansiering och det är inte alltid så lätt. Det 
är viktigt att lyfta att finansiering är helt avgörande för att man ska kunna forska. I mitt fall hade jag inte 
kunnat genomföra de här studierna om inte jag hade fått stöd från bland andra Cancer- och Allergifonden, 
vilket jag är oerhört tacksam för, säger Marlene Malmström. 

Marlene Malmströms forskning är verkligen nära patienter och ämnet berör när vi delar hennes rön i våra 
sociala medier-kanaler. Vi hoppas kunna fortsätta följa och stötta denna viktiga forskning. Se vår filmade 
intervju med Marlene Malmström på vår webbplats: www.coaf.se/intervju-Marlene-Malmstrom

Docent Hans Grönlund

Docent Marlene Malmström



     

FRÅN MÄNNISKA TILL MÄNNISKA

Tack för att du hjälper Ingrid 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. Maxbeloppet som du får avdrag på är 
12 000 kr. För att vi ska kunna lämna kontrolluppgifter till Skatteverket behöver vi ha ditt personnummer. 

Varje dag drabbas 20 kvinnor – våra medsystrar, nära och kära – av bröstcancer. Nästan 
40 procent av de personer som Cancer- och Allergifonden hittills i år har beviljat  
ekonomiskt stöd har bröstcancer. En av dessa är Ingrid, 69 år. Hon har drabbats av  
cancer tre gånger, nu senast av bröstcancer, och har blivit beviljad stöd från Cancer- 
och Allergifonden två gånger. 

Ingrid vill lyfta att efter en cancerbehandling väntar långa efterbehandlingar med biverkningar av  
medicin. Ingrid har ont i lederna efter att ha gått på mediciner i 1,5 år. Med hjälp av stödet från Cancer- 
och Allergifonden kunde Ingrid förra året köpa en ny säng för att kunna återhämta sig ordentligt. I år har 
hon fått hjälp med utgifter för medicin, läkarvård samt rehabilitering i form av bildterapi. Ingrid, liksom 
många andra drabbade, har ett behov av att bearbeta den sorg som cancern orsakat.

– Många vill gå och prata om sorgen, men jag vill måla. Förut kunde man 
få hjälp via regionen men de har dragit ner på väldigt mycket. Tack vare 
pengarna från Cancer- och Allergifonden kan jag köpa en kurs i bildterapi, 
säger Ingrid.

 
Läs Ingrids historia på vår webbplats: www.coaf.se/personligt-brostcancer

Ingrid heter egentligen något annat och bilden föreställer en annan kvinna.

Hittills i år har dina gåvor bidragit till att  
vi har kunnat bevilja120 svårt sjuka och  
ekonomiskt utsatta medmänniskor över  
hela Sverige stöd med sammanlagt  
532 000 kronor.
De allra flesta får ersättning för kostnader upp till högkostnadsskydd för 
mediciner och frikort för läkarbesök, men vi ger även bidrag till  
rehabilitering och annat som behövs för en bättre livskvalitet. När vi 
beviljar bidrag till barn handlar det oftast om sysselsättningsmaterial 
såsom leksaker, cykel eller iPad. Ditt stöd bidrar till livsviktig skillnad för 
utsatta medmänniskor!

Dina gåvor når fram!

De utsatta medmänniskor som behöver hjälp, och som vi kunnat bevilja 
bidrag, finns över hela Sverige.
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JUL – EN TID FÖR OMTANKE

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 vår webbplats: www.lavendla.se/coaf

Specialpris på våra  
fjärilssmycken
I stolt samarbete med Snö of Sweden har vi tagit fram vackra 
fjärilssmycken: ett halsband och ett par örhängen. Under  
december får du köpa två valfria fjärilssmycken till special-
priset 500 kronor. Det är en rabatt på 98 kronor, då ordinarie 
pris är 299 kronor per smycke. 
 
För varje sålt smycke donerar Snö of Sweden 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 på www.coaf.se/sno

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

Ge ett julgåvobevis i julklapp
Köp en omtänksam julklapp och bidra till en friskare framtid och en med-
mänskligare nutid! 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 gåva och anger 
vem som du vill ska få ett gåvobevis direkt i sin mobil. Du kan skicka med 
en personlig hälsning och tidsinställa när gåvobeviset ska levereras.  
 
Du kan även beställa ett julgåvobevis som skickas per post till  
mottagaren.

Beställ julgåvobevis på vår webbplats: www.coaf.se/jul
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