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Tillsammans kan vi 
besegra cancer
1 av 3 får cancer. Men alla drabbas. Varje 
dag får drygt 55 000 personer i Sverige 
en cancerdiagnos, ett besked som inte 
bara drabbar dem själva utan också 
många i deras närhet. Alla har vi en an-
ledning att delta i kampen mot cancer.

Cancerfondens vision är att besegra 
cancer. Målet är att färre ska drabbas och 
fler överleva. För att nå dit arbetar vi 
med forskningsfinansiering, kunskaps-
spridning och påverkansarbete. Cancer-
fonden får inget statligt stöd utan är helt 
beroende av testamenten och gåvor från 
privatpersoner och företag.

Så här kan du bidra

Trygghet för givaren
 
Cancerfonden
– har 90-konto och övervakas av Svensk Insamlingskontroll
– är medlem i FRII (Frivilligorganisationernas insamlingsråd)
– är certifierad enligt den internationella kvalitetsstämpeln ISO 9001:2000.

Bli månadsgivare
Bli månadsgivare på cancerfonden.se eller ring 
020-59 59 59. 

Ge en gåva
På cancerfonden.se kan du enkelt ge en gåva 
med ditt vanliga betalkort eller via din inter-
netbank. Du kan också sätta in valfritt belopp 
på plusgiro 90 1986-0 eller bankgiro 901-9514. 

Ge en minnesgåva
Hedra minnet av en avliden med en minnes-
gåva. När du skänker en minnesgåva får de 
anhöriga ett vackert minnesblad med en per-
sonlig hälsning. På cancerfonden.se skänker du 
enkelt din minnesgåva eller engagerar familj 
och vänner genom att starta en minnesinsam-
ling. Du kan även ringa in din minnesgåva på 
telefon 020-59 59 59. 

Testamentera
Att testamentera till Cancerfonden är att ge en 
gåva för livet. Ett testamente till Cancerfonden 
kan omfatta alla slags tillgångar. Eftersom 
Cancerfonden är skattebefriad kan vi avyttra 
de värdepapper, fastigheter och bostadsrätter vi 
ärver utan att behöva betala kapitalvinstskatt. 
Som testamentstagare tar vi ansvar för att tes-
tamentet verkställs på ett respektfullt sätt.  

Bli stödmedlem
Ett stödmedlemskap i Cancerfonden kostar 
200 kronor per år. Som stödmedlem får du 
varje år fyra nummer av medlemstidningen 
Rädda Livet och kan där följa Cancerfondens 
verksamhet och forskningens framsteg.

Köp lotter i Cancerfondens Rikslotteri
Cancerfondens Rikslotteri är ett skraplotteri 
där hela överskottet går till Cancerfonden. 
Lotterna köper du på vår webbplats, cancer-
fonden.se. 

Aktiegåva
Du kan skattefritt skänka utdelningen från 
dina börsnoterade aktier till Cancerfonden, 
dock före bolagsstämman. Ta hjälp av din 
bank eller besök oss på cancerfonden.se. 

Bli företagsvän
Välj ett digitalt företagspaket från 5 000 
kronor. Som företagsvän får ni bland annat 
banners till er webbplats och vårt digitala 
nyhetsbrev. Beställ direkt på cancerfonden.se/
foretagsvan eller ring 020-59 59 59. 

Bli sponsor
Cancerfonden erbjuder företag unika möjlig-
heter att arbeta med sponsring, både i kam-
panj och på årsbasis. Vi berättar gärna mer 
om aktivering genom produktförsäljning och 
kommunikation.

Köp lotter i Svenska PostkodLotteriet
Cancerfonden är förmånstagare till Svenska 
PostkodLotteriet. Lotteriets vision är att bidra 
till en bättre värld för människor, djur och 
miljö. 

Spara i fonder
Genom att spara pengar i Skandia Cancerfon-
den stödjer du vår verksamhet genom att vi 
årligen får två procent av fondens värde.



l  Cancerfondens vision är att besegra cancer. För att nå dit 
arbetar organisationen med forskningsfinansiering, kunskaps-
spridning och påverkansarbete.  

l  Cancerfonden är en ideell insamlingsorganisation utan statligt 
stöd. Vi är därför helt beroende av testamenten och gåvor från 
privatpersoner och företag. 

l  Cancerfonden är en betydande finansiär av svensk cancer-
forskning. Varje år finansierar vi cirka 450 forskningsprojekt.

l  Överlevnaden i cancer har mer än fördubblats sedan Cancer-
fonden bildades 1951, från 30 procent till 65 procent.

l  2013 samlade Cancerfonden in 505 miljoner kronor. 412 miljo-
ner kronor avsattes till svensk cancerforskning och 46 miljoner 
kronor till kunskapsspridning och påverkansarbete.

l  12,9 procent av de totala intäkterna gick till kostnader för 
insamling och administration (SI-tal) 2013.
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De tio vanligaste cancersjukdomarna 2012
Prostatacancer  8 985
Bröstcancer (hos kvinnor)  8 490
Hudcancer exklusive malignt melanom  5 718
Tjocktarmscancer  4 205
Lungcancer inklusive cancer i luftstrupe och bronker  3 736
Malignt melanom i huden  3 368
Urinblåsecancer och cancer i övriga urinvägar  2 615
Malignt lymfom  2 449
Ändtarmscancer  2 033
Livmoderkroppscancer  1 362

l  Minst var tredje person kommer att få en cancerdiagnos   
 under sin livstid.
l  Varje år får drygt 55 000 personer cancer.

l  I dag lever cirka 440 000 personer som har eller har haft 
 en cancersjukdom.
l  Drygt 65 procent av dem som får en cancerdiagnos lever
 tio år eller längre efter diagnos.
l  Cancer är den näst vanligaste dödsorsaken med drygt
 22 000 dödsfall om året.

   DET HÄR ÄR CANCERFONDEN

   FAKTA OM CANCER I SVERIGE

Cancerfondens
årsberättelse 2013
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INLEDNING

Generalsekreteraren har ordet

Under 2013 har vi nått flera fantastiska 
resultat. Ett av de viktigaste är att vi sam-
lat in 505 miljoner kronor. Och det är inte 

bara summan som är fantastisk utan också det 
faktum att vi ökat intäkterna för alla gåvoformer 
– från minnesgåvor till sponsringsintäkter och 
månadsgivande. Det är dessa pengar som möjlig-
gör vårt livsviktiga arbete för att bota och före-
bygga cancer.

EN INSAMLINGSNYHET UNDER året var tv-galan 
”Tillsammans mot cancer” som sändes den 28 
oktober i Sjuan. Som tidigare år var galan en final 
på Rosa Bandet-kampanjen; det som var nytt var 
att den handlade om alla cancerdiagnoser. När 
kampanjen och tv-galan summerades hade insam-
lingen nått rekordsiffran 66 miljoner kronor. Som 
ni säkert förstår var det en oförglömlig kväll för 
medarbetare, sponsorer och alla andra som deltar 
i vårt arbete.

Cancerfondens uppdrag är bland annat att 
finansiera svensk cancerforskning. Under 2013 
avsatte vår styrelse 412 miljoner kronor – den hit-
tills största summan som Cancerfonden kunnat 
avsätta till forskning under ett år. 

FORSKNINGEN ÄR LIVSVIKTIG men den tar lång tid. 
Resultaten kommer att påverka vården av cancer-
patienter i framtiden, men den svenska cancervår-
den står inför stora utmaningar redan i dag. Varje 
år får drygt 55 000 personer i Sverige en cancer- 
diagnos och antalet patienter växer stadigt. Det 
finns med andra ord ett stort behov av att påverka 
även på kort sikt. I vårt påverkansarbete lyfter vi 
problem och positiva exempel i syfte att bidra till 
att cancervården ständigt utvecklas och förbättras.

Även om allt fler drabbas av cancer är det också 
allt fler som överlever sjukdomen Tack vare tidig 
upptäckt, bättre diagnostik och behandling ökar 
andelen som blir friska. När Cancerfonden grun-
dades för drygt 60 år sedan överlevde cirka 30 pro-
cent av dem som insjuknade – i dag överlever 65 
procent. Även på kortare sikt ser vi att kurvorna 

Allt fler liv räddas

På Stefan Berghs önskelista står politiker som tar mod till sig och for-
mulerar en kraftfull politik för cancerprevention och cancervård.
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Bakom statistiken finns många tusen 
räddade människoliv och ännu fler som 
har sluppit mista en älskad person.Allt fler liv räddas ”
pekar uppåt: sedan 2007 har överlevnaden ökat 
med hela åtta procentenheter.

Det är denna utveckling som sporrar mig och 
mina medarbetare att hela tiden komma längre 
och lyckas bättre. För bakom statistiken finns 
många tusen räddade människoliv och ännu fler 
som har sluppit mista en älskad person.

EN ANNAN VIKTIG DEL i Cancerfondens arbete är 
prevention. Vi vet i dag att cancersjukdomar i 
hög grad kan förebyggas. Ungefär en tredjedel av 
alla diagnoser som ställs är orsakade av faktorer 
som går att påverka i vår vardag. Att inte röka, att 
välja skugga i stället för att sola, att äta hälsosamt, 
röra på sig och vara måttlig med alkohol mins-
kar risken för cancer avsevärt. Dessa budskap vill 
vi sprida till så många som möjligt. Vi vill även 
påverka våra politiker att fatta kloka beslut för 
cancerprevention och cancervård.

2013 har fyra engagerade ambassadörer hjälpt 
oss med kunskapsspridning: Magdalena Fors-
berg, skidskytt och idrottsförebild; Paul Svensson, 
stjärnkock; Pamela Andersson, chefredaktör och 
sportjournalist och Ralf Edström, fotbollslegend 
och expertkommentator. Alla har de generöst ställt 
upp med kunskap, tid och engagemang. Tack för 
era insatser!

Under året som gått har vi tackat av två viktiga 
personer: styrelseordförande Bengt Holgersson 
och forskningsnämndens ordförande Bengt Wes-
termark. Deras efterträdare är förre LO-ordföran-
den Wanja Lundby-Wedin respektive professor 
Klas Kärre. För mig och mina medarbetare känns 
det tryggt med två välmeriterade och kompetenta 
personer på dessa viktiga poster. 

SLUTLIGEN VILL JAG vända mig till alla er som stöt-
tat vårt arbete med att besegra cancer: Stort tack!

Stefan Bergh
Generalsekreterare Cancerfonden

Välkommen Wanja!
Vid Cancerfondens huvudmannamöte den 16 
maj 2013 valdes förre LO-ordföranden Wanja 
Lundby-Wedin till ny ordförande i Cancerfon-
dens styrelse. Hon efterträdde Bengt Holgersson 
som planenligt lämnade sitt uppdrag efter nio år.

– Cancerfondens verksamhet är oerhört vik-
tig, så det är med stor glädje och förväntan jag till-
träder som ny ordförande, kommenterade Wanja 
Lundby-Wedin sitt nya uppdrag.



4   CANCERFONDENS ÅRSBERÄTTELSE 2013

DET HÄR ÄR CANCERFONDEN

Besegra cancer!

Cancerfondens vision är att besegra cancer. Målet är att 
färre ska drabbas och fler överleva. Vi arbetar också för att 
vården ska vara så bra som möjligt för dem som insjuknar 
i cancer och att deras närstående får stöd och hjälp. Can-
cerfonden får inget statligt bidrag, verksamheten drivs 
uteslutande genom testamenten och gåvor från generösa 
privatpersoner och företag

FÖR ATT KOMMA NÄRMARE visionen – besegra 
cancer – arbetar Cancerfonden med forsk-
ningsfinansiering, kunskapsspridning och 
påverkansarbete. Detta arbete bedrivs inom 
fyra målområden:

Cancerforskning
räddar liv
Långsiktigt mål: Kunna dela ut 500 miljo-
ner kronor per år till svensk cancerforsk-
ning och därmed kunna finansiera all hög-
kvalitativ cancerforskning. Under 2013 
avsattes 412 miljoner kronor.

Sedan Cancerfonden grundades 1951 har 
överlevnaden i cancer mer än fördubblats, 
och sedan 2007 har överlevnaden ökat med 
hela åtta procentenheter. Dessa resultat har 
uppnåtts tack vare framgångsrik cancer-
forskning i Sverige och andra länder. Can-
cerforskning tar lång tid och kostar mycket 
pengar. Många av de förbättringar vi ser i 
dag, såsom effektivare diagnos- och behand-
lingsmetoder, är resultat av forskning som 
inleddes för flera decennier sedan. För att 
vi, våra barn och våra barnbarn ska få ta 
del av ytterligare framsteg måste vi gemen-
samt se till att forskningen har de resurser 
som krävs för att nya genombrott ska kunna 
göras, och ännu fler liv räddas. Sedan starten 
1951 har Cancerfonden delat ut drygt åtta 
miljarder kronor. Det gör oss till en bety-
dande finansiär av svensk cancerforskning. 

Cancerfonden strävar efter att på ett 
etiskt, ojävigt och ansvarfullt sätt fördela 
medel till forskning och vårdutveckling, för 
att uppnå största möjliga framgång i kam-
pen mot cancer. Läs mer om hur vi finansie-
rar forskning på sid 10.

Primärprevention – 1/3 av all 
cancer kan förebyggas
Långsiktigt mål: Risken att drabbas av can-
cer före 75 års ålder ska minska till år 2020. I 
dag är risken 30 procent för män och 28 pro-
cent för kvinnor.

Vi vet i dag att en tredjedel av all cancer kan 
förebyggas. En effektiv så kallad primärpre-
vention är det enskilt viktigaste, och mest 
långsiktiga, sättet att minska insjuknandet 
och dödligheten i cancer. 

En viktig uppgift för Cancerfonden är 
därför att informera om hur var och en, 
genom kloka livsstilsval, kan minska ris-
ken att drabbas. Fokus i detta arbete är hur 
rökning, solbeteende, hälsosamma matva-
nor, fysisk aktivitet och alkoholkonsumtion 
påverkar risken för cancersjukdom. 

Cancerfonden arbetar också för att ansva-
riga instanser i samhället ska ta ansvar för 
att förebygga cancer. Detta påverkansarbete 
sker på flera nivåer genom lobbying, opini-
onsbildning och nätverkande. 

Sekundärprevention 
– tidig upptäckt är livsviktig 
Långsiktigt mål: Cancer ska diagnostiseras 
så tidigt att den kan behandlas framgångs-
rikt. I dag överlever 65 procent av dem som 
insjuknar.

Att en cancersjukdom upptäcks tidigt, 
innan den är spridd till något annat organ i 
kroppen, är avgörande för att patienten ska 
kunna botas. Att finansiera forskning som 
leder till bättre diagnosmetoder är därför ett 
av Cancerfondens viktiga uppdrag.

Vi arbetar även med att sprida kunskap 
om cancersymtom så att fler vänder sig till 
sjukvården i ett tidigt skede. Vi informerar 

Under 2013 
avsattes 
412 miljoner 
kronor till 
högkvalitativ 
cancer-
forskning

”
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Visste du att 30 minuters motion om dagen minskar 
risken för cancer? Det spelar ingen roll om du cyklar, 
städar, dansar eller promenerar – huvudsaken är att 
du höjer din puls.

Sedan Cancerfonden grundades 1951 har överlevnaden i cancer mer än fördubblats, och sedan 2007 har överlevnaden ökat med hela 
åtta procentenheter. 
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Forskningen har gjort enorma
framsteg som lett till att 
överlevnaden i cancer 
har fördubblats. 

Fördubblad 
överlevnad

30%

1951 2013

65%

också om vikten av att delta i de screening-
program som erbjuds, till exempel mammo-
grafi och gynekologisk cellprovskontroll. 

Genom att uppmärksamma problem 
och påverka beslutsfattare och professionen 
arbetar vi för att vården ska få bästa möj-
liga förutsättningar att så tidigt som möjligt 
behandla patienter.

En bättre och jämlik cancervård 
Långsiktigt mål: Alla cancerdrabbade får 
den bästa vården utifrån sin diagnos och 
sina förutsättningar. Det innebär bland 
annat: 
l  minskade regionala och socioekonomiska 

skillnader i överlevnad vid cancer
l  minskade regionala och socioekonomiska 

skillnader vid cancerbehandling och 
rehabilitering

l  minskad brist på specialister inom can-
cervården

l  att landstingen ska erbjuda alla patienter 
och närstående information och stöd.

 
Sverige har – i internationell jämförelse – 
en bra cancervård. Samtidigt är det uppen-

bart att det finns stor förbättringspotential. 
I syfte att förbättra vården för alla cancer-

patienter pekar Cancerfonden – i sitt påver-
kansarbete – ut brister, orättvisor, behov och 
framtidshot. Vi arbetar också med att skapa 
allianser för att få större kraft i de frågor 
som Cancerfonden driver så att de hamnar 
på den politiska agendan. Vi för också fram 
förslag på förbättringsområden, visar på 
möjliga lösningar och internationella före-
bilder.

Ett viktigt uppdrag för att förbättra can-
cervården är också att dela ut anslag till god 
klinisk forskning och verka för att den inte-
greras i cancervården.

Mål och resultat 2013
Målet för verksamhetens intäkter under 
året var 488 miljoner kronor. Utfallet blev 
511 miljoner kronor. 2013 avsatte Cancer-
fonden 412 miljoner kronor till svensk can-
cerforskning.

Det är nio miljoner mer än året innan. 
Cancerfonden avsatte också 46 miljoner 
kronor till kunskapsspridning och påver-
kansarbete. Totalt avsattes därmed 458 mil-
joner kronor till organisationens ändamål, 
vilket är 14 miljoner kronor mer än föregå-
ende år.

Ett av Cancerfondens långsiktiga mål 
har varit att organisationens insamlings- och 
administrationskostnader endast ska utgöra 
15 procent av de totala intäkterna senast 
2015. Tack vare högre intäkter och lägre 
insamlings- och administrationskostna-
der än beräknat uppnåddes detta mål redan 
2012. Under 2013 användes endast 12,9 pro-
cent (så kallat SI-tal) av insamlade medel till 
insamlingsarbete och administration. Mot-
svarande siffra 2012 var 14,9 procent. Ju 
lägre SI-tal, desto större del av en gåva går 
till Cancerfondens ändamål.

Intern och extern kontroll
Cancerfondens ekonomi kontrolleras av 
Svensk Insamlingskontroll (SI) som beva-
kar givarnas intressen. En av deras uppgif-
ter är att granska ideella föreningar, stiftel-
ser och trossamfund och sedan avgöra vilka 
som får inneha ett 90-konto hos Plusgirot 
eller Bankgirot. Ett 90-konto är för givarna 
en bekräftelse på att insamlingen sköts på 
ett ansvarsfullt sätt och att pengarna går till 
ändamålet utan oskäliga kostnader. Svensk 
Insamlingskontroll godkänner upp till 25 

60 års kamp mot can-
cer har burit frukt. Forsk-
ningen har gjort stora 
framsteg som lett till att 
överlevnaden i cancer 
har mer än fördubblats.
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procent i insamlings- och administrations-
kostnader för att tillåta ett 90-konto. Med 
12,9 procent ligger Cancerfonden alltså med 
god marginal under SI:s procentgräns, vil-
ket gör oss till en av Sveriges mest effektiva 
insamlingsorganisationer. 

Cancerfonden är också medlem i FRII, 
Frivilligorganisationernas insamlings-
råd, som arbetar för etisk och professionell 
insamling bland allmänheten. Det inne-
bär bland annat att de motarbetar oseri-
ösa insamlingar. Rådets ledord är respekt, 
öppenhet, trovärdighet och kvalitet. En 
av FRII:s uppgifter är att utbilda landets 
insamlare och höja kvaliteten i insamlings-
arbetet. 2009 införde FRII en kvalitetskod 
för sina medlemmar i syfte att öka transpa-
rens och öppenhet. Denna kvalitetskod upp-
daterades 2013 och några av nyheterna är att 
medlemmarna numera redovisar en effekt-
rapport samt att Cancerfondens revisor 
granskar att kodens krav följs.

Sedan 2003 är Cancerfonden certifierad 
enligt ISO 9001:2000 som är en internatio-
nell kvalitetsstämpel för företag och organi-
sationer. Certifieringen innebär att en obe-
roende part årligen granskar våra processer 
och styrande dokument och därefter inty-

gar att verksamheten motsvarar standar-
dens krav. 

Varje år granskar Cancerfondens auk-
toriserade revisorer bokslut, årsredovisning 
och den interna kontrollen, det vill säga för-
valtning och löpande redovisning. 

Vi genomför också årligen en internre-
vision där organisationen bland annat kon-
trollerar att processer och styrande doku-
ment är aktuella och efterlevs. 

Cancerfondens organisation genomsy-
ras av ett kvalitetsmedvetande. Varje tertial 
gör ledningen en större uppföljning av verk-
samheten. Det innebär bland annat att led-
ningen tar upp eventuella avvikelser från 
verksamhetsplanen, går igenom rappor-
ter från projekt samt gör en riskanalys inför 
framtiden. Ledningen gör också en genom-
gång av leverantörer för att säkerställa att de 
interna leverantörsreglerna följs.

Cancerfonden har rutiner för hur inköp 
och upphandlingar ska göras för att mini-
mera risken för oegentligheter, till exempel 
jäv. Organisationen har också en automati-
serad attestordning integrerad med ekono-
misystemet för godkännande av fakturor 
och andra betalningar. 

12,9 procent 
av insamlade 
medel använ-
des till insam-
lingsarbete och 
administration

”
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Huvudmannamötet är Cancerfondens högsta beslutande 
organ och hålls en gång om året. Vid mötet deltar Can-
cerfondens 28 huvudmän som representerar stora delar 
av organisations-Sverige. Vid huvudmannamötet lämnar 
en valberedning förslag till beslut om tillsättning av sty-
relseordförande, styrelseledamöter, styrelsesuppleanter 
samt revisorer.

Styrelsen utser en generalsekreterare som ansvarar för 
arbetet vid kansliet, som har cirka 55 anställda.

Cancerfondens forskningsnämnd beviljar anslag till 
institutioner, forskargrupper eller enskilda forskare. 
Arbetet leds av en ordförande och ett vetenskapligt sekre-
tariat.

Cancerfondens finansnämnd ansvarar för hur organi-
sationens kapital förvaltas. Finansnämnden arbetar efter 
en placeringspolicy som årligen fastställs av styrelsen.

Huvudmannaorganisationer
Barncancerfonden
Bröstcancerföreningarnas riksorganisation, BRO
Cancerföreningen i Stockholm
Centerkvinnorna
Fredrika-Bremer-Förbundet 
ICA AB
Konung Gustaf V:s Jubileumsfond
Kooperativa Förbundet, KF
Liberala Kvinnor 
Landsorganisationen i Sverige, LO 
Moderatkvinnorna
Mun- & Halscancerförbundet 
Pensionärernas Riksorganisation, PRO
Prostatacancerförbundet, PCF
Riksförbundet för stomi- och reservoaropererade, 
   ILCO
Riksförbundet VISIR
Riksidrottsförbundet, RF
Sveriges Pensionärsförbund, SPF
Svensk Handel
Svenska Lottakåren 
Svenska Läkaresällskapet
Sveriges Kommuner och Landsting, SKL 
Sveriges Landsråd för alkohol- och narkotikafrågor,
   SLAN
Sveriges läkarförbund
Sveriges Socialdemokratiska Kvinnoförbund
Sveriges Tandläkarförbund
Tjänstemännens Centralorganisation, TCO 
Vårdförbundet

Huvudmannamöte

Styrelse

Kansli ForskningsnämndFinansnämnd

Ordförande Wanja Lundby-Wedin

Generalsekreterare Stefan BerghOrdförande Thomas Halvorsen Ordförande Klas Kärre

Cancerfondens organisation

Möte i en av forskningsnämndens prioriteringskommittéer som 
granskar ansökningarna om bidrag.
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1. Insamling
Genom gåvor och testamenten samlade Cancerfonden in  
505 miljoner kronor under 2013.

2. Pengar avsätts
Cancerfondens avsatte 412 miljoner kronor till forskning och 46 miljoner  
kronor till kunskapsspridning och påverkansarbete under 2013. 

3. Forskare ansöker
Cirka 1 000 forskare och forskargrupper ansökte om finansiering under 2013.  

4. Stöd till den främsta forskningen
Efter noggranna och kritiska bedömningar beslutar Cancerfondens  
forskningsnämnd vilka ansökningar som ska beviljas. Endast de som  
håller hög kvalitet får finansiering. 

5. Bättre villkor för cancersjuka
Cancerfonden bedriver ett envist påverkansarbete för att driva igenom  
förbättringar inom cancerområdet.

6. Kunskap ger trygghet
Via webb, medlemstidning och Cancerfondens informations- och stödlinje 
sprids kunskap om cancersjukdomar, behandlingar, forskning med mera.

 

från insamling 
till resultat
Så här arbetar Cancerfonden för att besegra cancer

resultat – fler liv räddas
Färre drabbas av cancer och fler av dem som insjuknar överlever.
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Ny rekordsatsning 
på cancerforskning

Cancerforskare och vårdpersonal kan ansöka om forskningsanslag, forskartjänster, 
stipendier med mera från Cancerfonden. Ansökningarna går igenom en noggrann 
bedömning och bara de bästa – de med störst möjlighet att nå framgång – beviljas. 
Tack vare ett starkt insamlingsresultat avsatte Cancerfonden 412 miljoner kronor till 
cancerforskning under 2013 – en ökning med åtta miljoner kronor jämfört med före-
gående år. 

Forskningsprojekt
Bedömningen av vilka forskningsprojekt 
som ska tilldelas anslag följer en noga ut-
arbetad process. Cancerfondens forsk-
ningsnämnd har som strategi att finan-
siera de bästa projekten oavsett inriktning. 
Det avgörande vid bedömningen är kvali-
tet, vilket betyder att alla projekt konkurre-
rar med varandra oberoende av forsknings-
område. Alla projektansökningar bedöms 
av en av forskningsnämndens nio priorite-
ringskommittéer. Dessa är sammansatta så 
att de täcker in olika ämnesområden inom 
grundforskning och klinisk forskning. I 
varje kommitté sitter cirka åtta framstående 
cancerforskare (sid 67). Prioriteringskom-
mittéerna lämnar förslag om anslagsfördel-
ning till forskningsnämnden som ytterli-
gare granskar och prioriterar projekten så 

att det slutgiltiga förslaget överensstämmer 
med styrelsens budget. Forskningsnämn-
den beslutar därefter hur medlen ska för-
delas. Den största delen av de 412 miljoner 
kronor som avsattes till forskning 2013 gick 
till projektstöd inom olika forskningsområ-
den (sid 56).

Forskartjänster
Ansökningar om tjänster behandlas av sak-
kunniggrupper som lämnar förslag till 
arbetsutskottet (AuA). Därefter lämnas det 
vidare till forskningsnämnden för beslut. 
(sid 62).

Stipendier
Ansökningar om stipendier för vårdpersonal 
bedöms av någon av Cancerfondens veten-
skapliga sekreterare, som lägger ett förslag 
till forskningsnämndens ordförande som i 
sin tur beslutar om anslag. Avsikten med sti-
pendierna är att öka vårdpersonalens kom-
petens så att kvaliteten inom cancervården 
höjs och omhändertagandet av cancerpatien-
ter och deras närstående förbättras (sid 63).

Forskarskola
Nytt under 2013 är en särskild satsning för 
genomförandet av en Forskarskola. Fors-
karskolan ska under tre år erbjuda delta-
garna forskarutbildning vid respektive uni-
versitet. Forskarskola som drivs gemensamt 
av två eller flera lärosäten i skilda sjukvårds-
regioner beaktas särskilt, liksom de som 
bygger på en balans mellan kliniskt och pre-
kliniskt verksamma forskarstuderande. Stö-
det är alltså delvis avsett att uppmuntra sam-
arbete och nätverksbyggande.

Läs om de olika 
forskningsprojekt 
som Cancerfonden 
stödjer: cancerfon-
den.se/projekt.

   ANSLAG PER CANCERFORM  I MILJONER KRONOR
Bröstcancer 55,4

Leukemi 35,1

Tjocktarmscancer 30,7

Prostatacancer 24,8

Hjärntumörer 24,6

Lymfom 16,8

Hudcancer 15,9

Endokrina tumörer 8,7

Lungcancer 8,4

Livmoderhalscancer 7,2

Neuroblastom 6,7

Huvud- och halscancer 5,3

Magsäckscancer 5,3

Levercancer 5,1

Sarkom 4,8

Äggstockscancer 4,5

Matstrupscancer 3, 8

Myelom 3, 5

Cancer utan känd primärtumör 2,7

Urinblåsecancer 2,4

Bukspottkörtelcancer 2,1

Myelodysplastiskt syndrom 1,7

Ändtarmscancer 1, 7

Njurcancer 1,3

Wilms tumör 0,8

Ögontumörer 0,6

Livmoderkroppscancer 0,5

Gallvägscancer 0,5

Mesoteliom 0,5

Testikelcancer 0,5

Övrig cancer, ej diagnosspecifik 6,9

FORSKNINGSFINANSIERING
Anna Karlsson, forskningsadminstrativ chef
anna.karlsson@cancerfonden.se
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Ansökningskategori  Sökt Beviljat %

Forskning    
Forskningsprojekt  460 187 41
Forskarmånader för kliniskt verksamma 38 18 47
Klinisk cancerforskartjänst 12 3 25
Kongressanslag   10 8 80
Planeringsgrupp  14 12 86
Postdoktortjänst  56 6 11
Resebidrag  127 84 66
Senior Investigator Award 34 1 3
Young Investigator Award 48 3 6
  799 322 40
Vårdutveckling    
Stipendier för vårdpersonal 209 112 54
Totalt 1 008 434 43

Se bilaga 2 för belopp och bilaga 3 och 4 för anslagsmottagare.

  ANTAL ANSÖKNINGAR OCH BEVILJNINGSGRAD

Vårdforskning 3 % (3)

Translationell forskning 30 % (30)

Grundforskning 51 % (51) 

Klinisk forskning 10 % (10)

Epidemiologisk forskning 6 % (6)

Fördelning av 
forskningsprojekt 2013

Många av de förbättringar vi ser i dag, såsom effektivare 
diagnos- och behandlingsmetoder, är resultat av forskning 
som inleddes för flera decennier sedan. För att våra barn och 
barnbarn ska få ta del av ytterligare framsteg måste vi som 
lever i dag se till att forskningen har de resurser som krävs.

Tidig upptäckt av cancer är avgörande för att minska dödlig-
heten. Här pågår mammografiscreening.
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Professor Bengt Westermark har avgått 
efter tio år som ordförande i Cancerfondens 
forskningsnämnd. Han blickar tillbaka på 
ett decennium av stora upptäckter.

– För tio år sedan kom den 
stora kartläggningen av männi-
skans arvsmassa. Nu ser vi fruk-
terna av den. Vi har metoder att 
studera tumörceller och kan kart-
lägga förändringarna i en enskild 
tumörs arvsmassa, säger Bengt 
Westermark.

Den nye ordföranden professor Klas 
Kärre instämmer och inflikar att det hand-
lar om sju-åtta egenskaper som är störda. 
Det finns ingen enkel lösning, påpekar han, 
men nu när vi i många fall vet vad som är fel 
kommer det att bli lättare att behandla can-
cer. Inte minst genom målsökande läkeme-
del som antingen reparerar eller utnyttjar 
felen.

– Jag har stor respekt för Cancerfondens 
arbete, fortsätter Klas Kärre. Gåvorna som 
kommer Cancerfonden till del ska användas 
på bästa sätt, vilket innebär att forsknings-
projekt ska få anslag i nationell konkurrens. 
Det är oerhört viktigt och en arbetsuppgift 
jag brinner för.

Han ser även fram emot att delta i debat-
ten om cancerforskning och cancervård. 
Klas Kärre poängterar att Cancerfon-

den,  tack vare ett starkt påverkansarbete, 
har gjort verklig skillnad genom åren, inte 
minst i arbetet för att skapa en nationell can-
cerstrategi.

Forskning kombineras 
med förebyggande åtgärder
Det ökade antalet cancerfall varje år beror 
till stor del på livsstilsfaktorer menar Klas 
Kärre:

– Många röker fortfarande och även 
övervikt och alkohol ökar risken för cancer. 
Våra solvanor är en annan riskfaktor – hud-
cancer är den cancerform som ökar mest. 
Förebyggande åtgärder tillsammans med 
forskning är den kombination som vi tror 
kommer att bryta trenden av ökande can-
cerfall.

Dramatiska framsteg framöver
– Vi har fått fram en rad nya läkemedel och 
olika behandlingsmetoder. Vi står också 
på tröskeln till nya screeningmetoder som 
kan upptäcka fler cancerformer i tid. Och 
när man nu börjar kombinera nya behand-
lingar och läkemedel tror jag att vi kommer 
att få se dramatiska framsteg. Forskningen 
är oerhört viktig, inte minst för de cancer-
former som har dålig prognos, till exempel 
bukspottkörtel- och lungcancer, säger Klas 
Kärre.

Klas Kärre, professor i molekylär immunologi vid Karolinska Insti-
tutet och ledamot i Nobelkommittén, tog över ordföranderollen 
i Cancerfondens forskningsnämnd i april 2013. Som ordförande 
leder han arbetet med att fördela Cancerfondens forskningsan-
slag till den främsta cancerforskningen.

Unga forskares projekt
håller hög kvalitet

Mitt forskarhjärta slår 
lite extra för de unga 
kollegerna som kommer 
att få stor betydelse för 
svensk cancerforskning.

”
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Många unga forskare 
Klas Kärre påpekar att forskningens vill-
kor är sådana att vissa projekt inte kommer 
att leda någonstans, en del kommer att leda 
till små framsteg, medan andra kommer att 
leda till banbrytande upptäckter. 

– Det är extra glädjande att i år se att 
så många unga forskares forskningspro-
jekt håller en så hög kvalitet. 2013 var det 49 
nykomlingar som fick anslag från Cancer-
fonden. Det är ett styrkebesked från svensk 
cancerforskning, avslutar Klas Kärre.

I april 2013 lämnade professor Bengt Westermark, till vänster, över ord-
förandeklubban i Cancerfondens forskningsnämnd till professor Klas 
Kärre, en välmeriterad forskare med  en stark position i forskningsvärl-
den. 
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Bättre behandling 
ökar livskvaliteten

Behandlingen av ändtarmscancer har blivit bättre de senaste åren och allt 
fler patienter botas. Men behandlingen kan leda till biverkningar i form av 
nedsatt sexuell funktion. Nu pågår en omfattande klinisk forskning som 
förhoppningsvis ska leda till att denna stora patientgrupp får ett bättre om-
händertagande och högre livskvalitet efter behandlingen.  

Vilket stöd får du från Cancerfonden?
– Jag har anslaget Young Investigator 
Award sedan sex år. Där ingår flera projekt 
som tillsammans täcker 50 procent av min 
arbetstid fram till mitten av 2014. Dessutom 
har jag ett projektanslag på 600 000 kronor. 
Den 11 mars 2014 tilldelades jag en sexårig 
Klinisk cancerforskartjänst på 50 % som 
startar i juli 2014, säger Anna Martling.

Vad handlar projektet om?
– Ändtarmscancer behandlas med strål-
ning och bäckenkirurgi. Vi vill undersöka 
hur den behandlingen påverkar hormon-
nivåer, sexuell funktion och välbefinnande 
hos kvinnor och män. Sådana studier har 
gjorts förr men ytterst få på kvinnor. Dess-
utom ska vi undersöka i vilken utsträckning 
spermieproduktionen påverkas, där finns 
det också för liten kunskap.

Hur går ni till väga?
– Vi gör en klinisk studie av 145 kvinnor  
och 110 män. Kvinnogruppen är redan 
fylld och snart är mansgruppen det också. 
Studien består dels av enkäter där delta-
garna svarar på frågor som rör sexuell funk-
tion och livskvalitet, dels mäter vi deltagar-

nas nivåer av en mängd olika hormoner. 
Vi genomför det tre gånger: före cancer-
behandlingen samt ett år och två år efter 
behandlingen. Sedan analyserar vi informa-
tionen och drar slutsatser.

Kan du säga något om resultatet så här 
långt? 
– Nej, det är tyvärr för tidigt. Vi har i alla 
fall sett mätbara hormonnivåer, vilket bor-
gar för en bra studie. Vi hoppas att ökad 
kunskap kring sexuell funktion, livskvali-
tet och hormonnivåer ska förbättra omhän-
dertagande av denna stora patientgrupp. 
Det kan handla om exempelvis hormon-
behandling vid brist, träningsprogram och 
information om risker och möjligheter. Det 
är särskilt viktigt för kvinnor vars problem 
tidigare inte blivit tillräckligt uppmärksam-
made, medan mäns potensproblem är mer 
kända. 

Vad skulle du vilja säga till Cancerfondens 
givare?
– Jag vill tacka alla som bidrar till can-
cerforskningen på olika sätt. Alla pengar 
behövs, för dagens forskning är morgonda-
gens sjukvård, avslutar Anna Martling.

Alla pengar 
behövs, för 
dagens forsk-
ning är mor-
gondagens 
sjukvård.

”

Namn: Anna Martling
Institut: Docent vid institutionen för molekylär medicin 
och kirurgi, Karolinska Institutet
Forskar om: Hur behandling av ändtarmscancer påver-
kar hormonnivåer, sexuell funktion och välbefinnande
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Margareta Wilhelm och Robert Månsson 
bedriver båda grundforskning om gener 
och deras roll vid uppkomst och utveck-
ling av cancerceller, och hur mekanis-
merna skulle kunna utnyttjas för att skapa 
behandlingsmetoder.

Margareta Wilhelm studerar en gen kall- 
ad p73 och som finns i två olika varianter. 
Den ena är en så kallad onkogen som bidrar 
till att en normal cell kan utvecklas till can-
cercell. Den andra är en tumörsuppressor-
gen som förhindrar att en cell omvandlas 
till tumörcell. Margareta Wilhelm och hen-
nes kolleger undersöker hur balansen mel-
lan de här två varianterna spelar in när en 
cell blir en cancercell. De tittar också på hur 
p73-varianterna påverkar tumörens blod-
försörjning och spridning.

– Det är oerhört stort för mig att få Can-
cerfondens Young Investigator Award, att 
känna att det finns ett förtroende för mig 
och min forskning. Det betyder att jag kom-
mer att få tid att satsa på mina idéer och 

kunna gå på djupet för att förstå de meka-
nismer som leder till att en normal cell löper 
amok och blir en tumörcell. Och hur vi 
ska kunna attackera detta för att hitta nya 
behandlingsmetoder för cancerpatienter, 
säger Margareta Wilhelm.

Robert Månsson forskar bland annat 
om vilken roll arvsmassans organisation – 
i form av ett garnnystan – har för utveck-
lingen av blodcancer. Gener styrs av kon-
trollregioner som inte alltid finns intill 
genen de styr, men eftersom arvsmassan 
är organiserad som ett nystan kan en kon-
trollregion som ligger långt ifrån en gen på 
DNA-strängen ändå komma i kontakt med 
genen och styra den. 

– Young Investigator Award ger en fan-
tastisk möjlighet att bedriva forskningen 
med ett långsiktigt mål. För mig och mina 
medarbetare betyder det att vi på ett helt 
annat sätt kan våga satsa på större projekt 
med mer förarbete och möjligheter att svara 
på större frågor, säger Robert Månsson.

Sex år  av forskning säkrad

Cancerfonden delar varje år ut ett särskilt anslag till unga forskare, kallat Young In-
vestigator Award. Urvalet görs bland forskare som disputerat för högst sju år sedan 
och anslaget innebär att Cancerfonden betalar forskarens lön under sex år. 2013 gick 
YIA till Margareta Wilhelm och Robert Månsson vid Karolinska Institutet.

Det är oerhört 
stort att känna 
att det finns ett 
förtroende för 
mig och min 
forskning.

”

Namn: Margareta Wilhelm
Institut: Karolinska InstitutetDocent vid institutionen 
Forskar om: Hur gen p73:s två varianter samspelar när 
en cell blir en cancercellur behandling av ändtarmscan-
cer påverkar hormonnivåer, sexuell funktion och välbe-
finnande

Namn: Robert Månsson
Institut: Karolinska InstitutetDocent vid institutionrgi, 
Forskar om: Hur gener kontrolleras i sjuka och friska 
blodcellerbehandling av ändtarmscancer påverkar hor-
monnivåer, sexuell funktion och välbefinnande
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Vilket stöd får du från 
Cancerfonden? 
 – Jag har de senaste åren fått ett 
årligt projektanslag på 1,5 miljoner 
kronor.

Vad handlar projekten om?
– Ett av huvudprojekten går ut på 
att utveckla nya substanser som kan 
användas för målriktad  behandling 
av metastaserad, så kallad kastra-
tionsresistent, prostatacancer. Sjuk-
domen fortsätter då att utvecklas 
och spridas trots maximal hormon-
behandling. 

Hur går ni till väga?
– Låt mig nämna två substanser. 
Den ena är Radium-223 som vi har 
varit med om att utveckla i de allra 
första studierna på människa. Den 
injiceras i blodbanan och söker sig 
till områden i skelettet där dottertu-
mörer, metastaser, av cancern slagit 
sig ned. Radium-223 påverkar ute-
slutande skelettmetastaser och  har 
hög tumörcellsdödande effekt. Sub-
stansen har tidigare genomgått fas I, 
som är första studien på  människa, 
samt fas II. Även fas III är klar, det 
vill säga prövning på en stor grupp 
patienter, och den visade att substan-
sen effektivt bromsar sjukdomen 
och förlänger överlevnaden. Prepa-
ratet har nu  registrerats som läke-
medel i 37 länder. 

– Den andra substansen som 
forskningsgruppen har utvecklat går 
under arbetsnamnet ODX, ett arbete 

där Anders R Holmberg varit ton-
givande. Också detta preparat binds 
specifikt till områden i skelettet där  
metastasering sker, men dödar också 
metastaser i mjukdelar utanför ske-
lettet. 

Kan du säga något om resultatet 
för ODX så här långt?
– Vi har testat ODX i cell- och djur-
försök med klart lovande resul-
tat. Vi har även med detta prepa-
rat genomfört den första studien på 
människa och noterat att det tole-
reras väl och visar lovande effekt. 
Under 2014 ska vi starta en fas II-
studie för att dokumentera i vilken 
grad ODX bromsar sjukdomen.

Vad skulle du vilja säga till 
Cancerfondens givare?
– Prostatacancer är obotlig i sin 
metastaserade form och förorsa-
kar stort lidande och ofta död. Det 
är  därför viktigt att finna nya och 
bättre behandlingar. Cancerfon-
dens stöd har varit helt avgörande 
för de lovande resultaten som vi hit-
tills erhållit.

Namn: Sten Nilsson
Institut: Professor vid institutionen för 
onkologi-patologi, Karolinska Institutet
Forskar om: Utveckling av behandlings-
metoder för prostatacancer

Prostatacancer är Sveriges vanligaste cancerform. När den bildat 
metastaser, det vill säga sprider sig till andra delar av kroppen, är 
den inte längre botbar. Professor Sten Nilssons forskargrupp är dock 
något på spåret. De har lett utvecklingen av en helt ny substans som 
bromsar metastaserad prostatacancer, och de har nya lovande pre-
parat i sikte. 

Två nya substanser
bekämpar prostatacancer
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Tio år av stora genombrott 
Kurativ behandling
Robotassisterad kirurgi har bör-
jat användas, men fortfarande finns 
inga jämförande studier med  sed-
vanlig öppen kirurgi. Strålbehand-
lingen har utvecklats mycket snabbt. 
Den kan nu ges med stor  precision 
både mot prostatakörteln och mot 
de regionala lymfkörtelstationerna i 
lilla bäckenet.

Teknik för positionering av pro-
statan innebär att man med mil-
limeterprecision känner till  pro-
statakörtelns rörelser under pågå-
ende strålbehandling. Vidare har ett 
svenskt företag utvecklat en  teknik 
att använda protoner för att kunna 
behandla med större precision.

Aktiv övervakning
Detta är ett koncept som tilläm-
pas alltmer för patienter som har 
små och mindre aggressiva varianter 
av  prostatacancer. Aktiv övervak-
ning innebär att många män med 
prostatacancer kan avstå  strålning 
och operation, och på så sätt slippa 
biverkningarna. Hur man ska selek-
tera dessa patienter och följa dem 
över tid utvärderas inom ramen för 
bland annat ett svenskt initiativ – 
SAMS-studien, som stöds av Can-
cerfonden. 

Screening
2009 rapporterade två stora studier 
att dödligheten i prostatacancer kan 
minskas vid screening. Dessa studier 

utvärderas nu ytterligare för att öka 
kunskapen. Inte minst Göteborgs-
studien, med stöd från  Cancerfon-
den, har varit viktig. I Sverige pågår 
nu studien STHLM3 som syftar till 
att hitta bättre  markörer än PSA för 
upptäckt och karaktärisering av pro-
statacancer.

Metastaserad  prostatacancer
Ett tiotal nya läkemedel har lanse-
rats som bromsar sjukdomen, lind-
rar symtom och förlänger överlev-
naden. Många spännande studier 
pågår med andra lovande substanser, 
exempelvis ODX och Radium 223 
från Sten Nilssons forskargrupp.

Prostatacancer är Sveriges vanligaste cancerform. Varje dag får cirka 25 män veta att de har sjukdomen.



18   CANCERFONDENS ÅRSBERÄTTELSE 2013

I år får fler än 55 000 personer i Sverige veta att de har cancer. För 20 år 
sedan var siffran knappt 40 000. Antalet cancerfall har ökat lavinartat och 
ökningen fortsätter. Med ett effektivt preventionsarbete skulle antalet som 
insjuknar minska, liksom trycket på sjukvården. Våra politiker har ett stort 
ansvar för detta och genom ett aktivt påverkansarbete vill vi få till stånd 
förbättringar.

Effektivt preventionsarbete
lättar trycket på sjukvården

Dags för svenskt förbud 
mot tobaksexponering
Rökning är den enskilt största orsaken till 
cancer och därför en prioriterad fråga för 
Cancerfonden. Upplysning om rökningens 
skadeverkningar är viktig, men politiska 
åtgärder är viktigare. Ett antal länder har, 
eller är på väg att införa, exponeringsför-
bud. Det innebär att butiker inte får skylta 
med tobaksförpackningar utan de måste 
förvaras dolda bakom disk. Studier visar 
att detta är en åtgärd som har effekt när det 
gäller att få färre ungdomar att börja röka, 
och att det bidrar till att fler slutar. Vid 
Cancerfondens möten med politiker, och i 
vårt opinionsarbete, lyfter vi fram att även 
Sverige snarast borde lagstifta om expone-
ringsförbud.

Åldersgräns 
för solariesolande
Hudcancer är den cancerform som ökar 
snabbast i Sverige. Över 500 personer dör 
varje år i hudcancer, de flesta i malignt 
melanom. Sambandet mellan UV-strål-
ning, både från solen och från lampor i sola-
rier, och malignt melanom och andra for-
mer av hudcancer är otvetydigt. Så gott som 
alla fall av hudcancer beror på att den som 

drabbats utsatts för skadlig UV-strålning i 
alltför hög omfattning. Barn och ungdomar 
är extra känsliga. Därför arbetar vi aktivt 
för att en åldersgräns för solariesolande ska 
införas i Sverige.

Svensk cancervård 
kan förbättras 
och bli mer jämlik
Den svenska cancervården tillhör de bästa 
i världen. Men den är inte lika bra för alla. 
Det finns stora skillnader både på geogra-
fisk och social nivå när det gäller till exem-
pel behandlingar och cancerrehabilitering. 
De omotiverat långa väntetider till behand-
ling och operation som finns i dag är oac-
ceptabla. Man ser också regionala skillnader 
när det gäller överlevnad. Det råder även 
brist på personal inom viktiga nyckelgrup-
per i cancervården, vilket kan ge ökade vän-
tetider både på cancerbesked och behand-
lingar och därmed också en försämrad 
vårdkvalitet. Cancerfonden träffar regel-
bundet politiker, både på nationell och regi-
onal nivå, och framför våra synpunkter och 
förslag på åtgärder för att alla cancerpatien-
ter ska få en god vård. I vårt påverkansar-
bete ska vi under 2014 prioritera frågan om 
en bättre och jämlik cancervård i Sverige. 

I vårt påver-
kansarbete 
prioriterar vi 
frågan om en 
bättre och jäm-
lik cancervård 
i Sverige.

”

Tobaksrökning orsakar 
omkring 5 000 dödsfall i 
cancer varje år.

PÅVERKANSARBETE
Gazal Casselborg, intressepolitisk chef
gazal.casselborg@cancerfonden.se
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PÅVERKANSARBETE

Under 2013 har 
Cancerfonden bland annat:
l  Gett ut Cancerfondsrapporten för 

åttonde gången. 2013 års upplaga belyste 
bland annat förutsättningarna för klinisk 
forskning i Sverige, eftersom antalet kli-
niska studier har sjunkit oroväckande 
mycket de senaste åren.

l  Samarbetat med andra ideella organi-
sationer för att påverka Sveriges håll-
ning till Tobaksproduktsdirektivet från 
EU samt träffat ansvarig minister Maria 
Larsson.

l  Medverkat under Almedalsveckan och 
arrangerat seminarium om vikten av can-

cerprevention och vem som bär ansvar: 
”Cancerfallen ökar – hur vänder vi tren-
den?”

l  Genomfört en kartläggning av svenska 
kommuners innehav av solarier och 
publicerat resultatet i en debattartikel i 
Dagens Nyheter, där vi även lyfte vikten 
av att en åldersgräns för solariesolande 
införs i svensk lagstiftning.

l  Arrangerat kunskapsseminarium och 
paneldiskussion i riksdagen med fokus 
på prevention: ”Livsstilen som minskar 
cancerrisken”. Ett stort antal riksdagspo-
litiker och andra intresserade deltog. 

En tredjedel av all cancer 
skulle kunna förebyggas.  
Under året arrangerade 
Cancerfonden ett kun-
skapsseminarium i riks-
dagen med fokus på pre-
vention.
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KUNSKAPSSPRIDNING
Lena Biörnstad, kommunikationschef
lena.biornstad@cancerfonden.se

Kunskap ger trygghet. Det gäller för många områden i livet men det blir 
särskilt tydligt i svåra och utsatta situationer. Att sprida kunskap om can-
cer är därför ett viktigt uppdrag för Cancerfonden. Via våra kanaler vill vi 
stödja och stärka patienter och närstående genom att berätta om cancer-
sjukdomar, behandlingar, forskning och livsstilens betydelse för uppkomst 
av cancer.

Digital närvaro sprider
viktiga budskap

Webb, blogg och sociala kanaler 
Cancerfonden ska finnas på de platser där 
cancerfrågan diskuteras. Den digitala när-
varon är viktig för att bygga relationer med 
givare, patienter, organisationer och företag.

Webbplatsen cancerfonden.se är en kanal 
för att driva insamling, sprida kunskap om 
cancer och driva politiskt påverkansarbete. 
På webbplatsen kan besökare starta en egen 
insamling, ge en gåva eller anmäla sig som 
månadsgivare. För den som söker kunskap 
om cancer finns en mängd informationstex-
ter samt reportage om forskare, patienter 
och närstående. 

Närvaron i sociala kanaler är en viktig del 
av Cancerfondens kommunikation. På Can-
cerfondens Facebooksida vill vi samla alla 
som engagerar sig i våra frågor. Vår ambi-
tion är att sidan ska vara en varm mötesplats 
där alla kan ta del av vår information, dela 
med sig av erfarenheter och tala med var-
andra. 

På Twitter driver Cancerfonden opini-
ons- och sakfrågor, förmedlar nyheter och 
ger snabb återkoppling. 

Cancerfondens blogg är en av våra 
nyhetskanaler. Nya inlägg publiceras dagli-

gen på blogg.cancerfonden.se. Här berättar 
vi bland annat om det senaste inom cancer-
forskningen, om patienters situation i can-
cervården och om insamlingar till förmån 
för Cancerfonden. Sedan 2013 finns Cancer-
fonden även på Instagram där vi lägger upp 
bilder kring våra kampanjer och event.

Informations- och stödlinjen
Sedan 1994 erbjuder Cancerfonden infor-
mation och stöd till patienter och närstå-
ende genom Cancerfondens informations- 
och stödlinje. Verksamheten bemannas av 
legitimerad vårdpersonal med specialist-
utbildning och erfarenhet av cancervård. 
Den största gruppen som ringde och mej-
lade under 2013 var närstående till personer 
med cancer. Andra som kontaktade linjen 
var patienter och personer som oroade sig 
för cancersjukdomar. De flesta efterfrågade 
information om en cancersjukdom och can-
cerbehandling, men många önskade också 
tala om sin situation och få känslomässigt 
stöd. Under 2013 hade Cancerfondens infor-
mations- och stödlinje öppet 9–13 alla var-
dagar och besvarade 2 635 samtal och 2 218 
mejl.

Via Twitter, Instagram och 
Facebook bygger vi rela-
tioner.
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Kristian Gidlund har gått bort 
efter en lång kamp mot cancern.
Kristian som var trummis i Sugarplum Fairy, jour-
nalist, författare och bloggare, fick sin cancerdiag-
nos 2010. Året därpå blev han friskförklarad men efter 
ytterligare ett år var cancern tillbaka, nu obotlig.

Jag pratade med Kristian precis när är han fått 
beskedet att cancern var borta och han såg ljust på 
framtiden. Jag minns att jag efter samtalet kände mig 
väldigt berörd. 

Även Kristians blogg har berört och väckt käns-
lor, och den har varit ett stöd för väldigt många. Kris-
tian hade förmågan att sätta ord på det svåra, på det 
ofattbara. Med vackra ord, som närmast liknade poesi 
skrev han om cancerbeskedet som vände upp och ned 
på hans liv.

I våras var jag och min kollega på fotoutställ-
ningen ”I kroppen min”: rockfotoemma.se/utstall-

ningar. Emma Svensson, som är fotograf, hade under 
ett års tid dokumenterat Kristians liv. På utställningen 
visades bilder från tiden då han spelade med Sugar-
plum Fairy, från behandlingen och från den plats där 
han önskade bli begravd. En ung kille med livet fram-
för sig, med drömmar om framtiden, tvingades möta 
döden alldeles för tidigt.

Tusentals läsare har följt Kristians resa genom blog-
gen ” I kroppen min”, ikroppenmin.blogspot.se. Kris-
tian har ofta förekommit i media för att berätta om sin 
sjukdom. Han har varit en förebild för många och för-
hoppningsvis kan Kristians historia vara en dörröpp-
nare för andra personer att våga prata om det tunga 
och svåra

Tack Kristian. Vila i frid.

Bloggat av:
Martina Frick Isberg, 

ansvarig sociala medier 
Cancerfonden

Den här texten är en förkortad version av ett blogginlägg på  
blogg.cancerfonden.se. Inlägget lästes av 8 000 personer 
och rekommenderades 5 500 gånger på Facebook.

Kristian Gidlund satte ord på det svåra
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Medlemstidning
Cancerfondens tidning Rädda Livet ges ut 
fyra gånger per år och distribueras till Can-
cerfondens stödmedlemmar och till sjuk-
vårdsinrättningar. Tidningen vänder sig 
i första hand till personer med cancer och 
deras närstående i syfte att sprida kunskap 
om sjukdomen och om cancerforskningens 
resultat. Teman för tidningen under 2013 var 
forskning, livsstil, bröstcancer och leukemier. 
Läs mer på cancerfonden.se/raddalivet.

Nyhetsbrev
Cancerfondens digitala nyhetsbrev skickas 
ut fyra till åtta gånger per år. Nyhetsbre-
vet  berättar om organisationen och vad som 
händer inom svensk cancerforskning.

Cancerfondsrapporten 
Varje år publiceras Cancerfondsrapporten 
som presenterar och granskar viktiga frågor 
inom cancerforskningen och cancersjukvår-
den i Sverige. Rapporten sprids till besluts-
fattare och inom sjukvården i syfte att driva 
på förändringar för patienternas bästa.

2013 gavs Cancerfondsrapporten ut för 
åttonde gången. Fokus var bland annat vik-

ten av att fler patienter får möjlighet att 
ingå i forskningsstudier. Rapporten innehöll 
också en undersökning av hur långt infö-
randet av den nationella cancerstrategin har 
kommit. Läs mer på cancerfonden.se/cancer-
fondsrapporten.

Broschyrer
På cancerfonden.se finns ett 90-tal olika 
informationstexter som beskriver cancer-
sjukdomar, behandlingar och livet med 
cancer ur ett psykiskt och socialt perspek-
tiv. Under 2013 fanns 17 av dessa texter som 
tryckta broschyrer. Dessa distribuerades i 
första hand till patienter och närstående via 
sjukvården. 

Cancer i siffror 
Cancer i siffror är en populärvetenskap-
lig publikation som innehåller statistik och 
grundläggande fakta om cancer och cancer-
diagnoser. 2013 utkom Cancer i siffror för 
sjätte gången. Precis som tidigare år produ-
cerades den i samarbete med Socialstyrel-
sen. Cancer i siffror finns både i tryckt for-
mat och som pdf på webben: cancerfonden.
se/cancerisiffror.

Vi vill att färre 
insjuknar i can-
cer och att de 
som drabbas 
får bästa möj-
liga förutsätt-
ningar.

”

Cancerfonden 101 55 Stockholm  |  Besök: David Bagares gata 5  |  Telefon 020-59 59 59

Plusgiro 90 1986-0  |  Bankgiro 901-9514  |  cancerfonden.se

Cancerfondens vision är att besegra cancer. För att nå dit arbetar  

organisationen med forskningsfinansiering och påverkansarbete.  

Cancerfonden är en ideell insamlingsorganisation utan statligt stöd.  

Vi är därför helt beroende av testamenten och gåvor från privatpersoner 

och företag. Cancerfonden är den enskilt största finansiären av svensk 

cancerforskning. Varje år finansierar vi cirka 400 forskningsprojekt.

Cancerfondsrapporten

C
ancerfondsrapporten 20

13

2013

DiagnoS: Sarkom

STaTiSTik

CanCerVårD i SVerige

PreVenTion

ForSkning

Elizabeth Johansson och Britta Hedefalk svarar i Cancerfondens informations- och stödlinje. Dom kan 
man kontakta om man har frågor eller vill tala om sin situation: telefon 020 – 59 59 59.

Medlemstidningen Rädda 
Livet kommer ut fyra 
gånger per år och kan 
också läsas på webben. 
Med Cancerfondsrappor-
ten vill vi påverka sam-
hällsutvecklingen.
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Cancerfondens ambassadörer: Magdalena Forsberg, skidskytt och idrottsförebild; Paul 
Svensson, stjärnkock; Pamela Andersson, chefredaktör och sportjournalist och Ralf 
Edström, fotbollslegend och expertkommentator. Under 2013 har de på olika sätt hjälpt 
Cancerfonden att sprida kunskap om cancer.

Yvonne Brandberg sprider kunskap om cancer och den senaste cancerforskningen. Hon är professor vid Karolinska Institutet och en 
av fem medarbetare i forskningsnämndens vetenskapliga sekretariat på Cancerfonden.
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Tack vare ett fantastiskt engagemang från privatpersoner och företag 
kunde Cancerfonden samla in drygt 505 miljoner kronor under 2013. 
Genom att bli månadsgivare, köpa lotter, skänka gåvor och minnesgåvor 
bidrog 370 000 personer till vårt arbete.

Stort stöd i kampen 
mot cancer
Engagemanget för vår livsviktiga fråga är större än 
någonsin och sätten att stödja är många. Hur man 
stödjer och vilken summa man kan avvara är indi-
viduellt, det viktiga är att alla som kan och vill har 
möjlighet att bidra. Längst bak i denna årsberät-
telse finns en förteckning över hur man kan bidra 
till Cancerfonden och svensk cancerforskning. 

Kampanjer når många
Genom återkommande kampanjer vill Cancer-
fonden sprida kunskap om cancer och öka insam-
lingen. Kampanjerna skapar många kontakty-
tor och genom dem kan Cancerfonden föra ut sina 
budskap.

Vårkampanj
I april genomförde Cancerfonden en kampanj för 
att rekrytera månadsgivare och öka engagemanget 
för Cancerfonden. Budskapet var ”1 av 3 får cancer 
men alla drabbas”. Till skillnad mot året innan sat-
sade vi 2013 på fler insamlingsaktiviteter. Vi ingick 
till exempel ett sponsringssamarbete med Crescent 
som tog fram två unika kampanjcykelmodeller. 
För varje såld cykel skänkte Crescent 500 kronor 
till Cancerfonden.  Vi deltog också vid ett event i 
anslutning till Vätternrundan där vi rekryterade 
månadsgivare. Målen var 3 000 nya månadsgivare, 
vilket vi också uppnådde.

En annan del av kampanjen var en tjänst på 
Facebook, ”Alla drabbas”, där användarna kunde 
lägga upp en bild och skriva ett budskap för att visa 
sitt stöd i kampen mot cancer. Tjänsten fick stor 
spridning och resulterade i över 2 000 skapade bil-
der. Startinlägget på Facebook gav 6 000 delningar, 
900 kommentarer och gillades av 51 000 personer. 
Under kampanjen fick Cancerfonden 17 000 nya 
följare på Facebook vilket var nytt rekord.

Rosa Bandet-kampanjen
Cancerfondens Rosa Bandet-kampanj genomför-
des 2013 för elfte året i rad. Det rosa bandet desig-

Under oktober höll Cancerfonden ett informationstill-
fälle om cancer och cancerprevention för Rosa Bandet-
kampanjens officiella beskyddare, H.K.H. Kronprinses-
san Victoria. Stefan Bergh och Klas Kärre deltog.

INSAMLING
Sara Brodahl, insamlings- och marknadschef
sara.brodahl@cancerfonden.se

Månadsgivare 32 mkr (28)

PostkodLotteriet 31 mkr (31)

Övrigt 28 mkr (16)

Cancerfondens Rikslotteri 36 mkr (37)

Gåvor privatpersoner 58 mkr (47)

Minnesgåvor 64 mkr (61)

Testamenten 192 mkr (221)

Sponsring och Företagsvän 64 mkr (64)

Fördelning av insamlade medel 2013
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 Cancerfondens nya insamlingsgala Tillsammans mot cancer stöttar alla cancerformer. Tilde de Paula Eby och Kristin Kaspersen var vär-
dar under en känslofylld kväll.

Elsa och Helene Billgren

nades av Elsa och Helene Billgren. Nytt för 2013 
års kampanj var att vi inom ramen för Rosa Ban-
det förde fram vikten av fysisk aktivitet. En 
tränings-app ”Vardagsworkout” togs fram 
för att på ett lustfyllt sätt visa på de möjlighe-
ter till fysisk aktivitet som finns i vardagen. 
Aktiviteten bedrevs främst i sociala kana-
ler och via ett uppstarts-event på Stockholms 
Centralstation den 1 oktober. 

Under oktober höll Cancerfonden ett 
informationstillfälle  om cancer och cancer-
prevention för Rosa Bandet-kampanjens 
officiella beskyddare, H.K.H. Kronprin-
sessan Victoria. I riksdagen genomfördes ett 
kunskapsseminarium med samma tema.

Tillsammans mot cancer
Finalen på Rosa Bandet-kampanjen, den direkt-
sända tv-galan, döptes 2013 om till ”Tillsam-
mans mot cancer” och hade alla cancerdiagno-
ser som tema. Patienter berättade sina historier 
och till varje cancerform kopplades en forskare 
som berättade om sitt arbete med att besegra can-
cer. Galan direktsändes i Sjuan, som ingår i TV4-
gruppen, och den kunde även ses på tv4play.

Resultatet av kampanjen och tv-galan blev 66 
miljoner kronor.

Mamma och dotter årets formgivare
2013 formgavs Cancerfondens 
rosa band av Elsa och Helene 

Billgren. Mönstret byggde 
på det mest personliga 
avtryck som finns – finger-
avtrycket. 
– Självklart ville vi bidra 

i kampen mot cancer. 
Vårt mönster ”tum-
men” är peppen, trös-
ten och hoppet i ett. 

Fingeravtrycken är våra 
och det personligaste vi kan 
ge, säger Helene Billström.

Helene Billström är konstnär och har ställt ut på museer och 
gallerier runt om i Sverige. Hon har även designat kostymer för 
teater och opera. Dottern Elsa Billgren är programledare, inre-
dare och bloggar passionerat om vintagemode. Hon hämtar 
sin inspiration i 40-, 50- och 60-talets mode och inredning. Att 
designa rosa bandet var Helenes och Elsas första stora samarbete.

 – En månad efter kampanjens slut såg jag en ung man på 
stan som fortfarande bar rosa bandet på sin rock. Jag reage-
rade eftersom det är ovanligt att unga män har bandet. Jag fick 
en förnimmelse av att bandet kanske hjälpte honom att bear-
beta en personlig sorg, och det känns förstås bra att ha medver-
kat till det. 
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I vårkampanjen låg fokus på att bli månadsgivare och i julkampanjen på att bidra med en gåva.

Crescents vd Tony Grimaldi tar 
en tur på kampanjcykeln “Ride 
for life” som företaget under 
vårkampanjen säljer till för-
mån för Cancerfonden.

ICA, Cancerfondens största huvud-
partner, bidrog med 16 miljoner kronor 
genom att sälja rosa produkter.

Mikael, 69 
Prostatacancer 

Stefan 
Mikaels son

Alexandra
Mikaels barnbarn

1 av 3 får cancer. Men alla drabbas.
Ge fler familjer en god jul i framtiden

Varje år får drygt 55 000 personer i Sverige en cancerdiagnos, ett besked som inte bara drabbar dem själva utan också alla i deras närhet. Genom att skänka en julgåva eller köpa en 

jullott på cancerfonden.se bidrar du till att fler familjer får en god jul i framtiden.

Skänk en julgåva eller köp en jullott på cancerfonden.se

Besegrar vi cancer

1 av 3 får cancer. Men alla drabbas.

Någon gång i livet drabbas vi alla av cancer, på 

ett eller annat sätt. En tredjedel av oss insjuknar, 

men många � er berörs: mammor, bröder, dött-

rar, kolleger, vänner. Alla har vi en anledning 

att delta i kampen mot cancer. Mest nytta gör 

du som månadsgivare. Bli det redan i dag på 

cancerfonden.se – för någon du tycker om.

Leila, 41
Tarmcancer 

sedan 2010

Bli månadsgivare – för någon du tycker om.

Bli månadsgivare i dag cancerfonden.se

STOLT SPONSOR:

ICA:s vd Anders Svensson och Cancerfondens
generalsekreterare Stefan Bergh vid tv-galan ”Till-
sammans mot cancer”. När Rosa Bandet-kampan-
jen och tv-galan summerades hade insamlingen 
nått rekordsiffran 66 miljoner kronor.

Tack till Rosa Bandets 
huvudpartner Apoteket, 
ICA, Lindex och Supreme 
Card och till deras medar-
betare och kunder.

Tack!
TILLSAMMANS
kan vi besegra cancer
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Ann Carlsson är vd för Apoteket som är en av Rosa Bandets huvudpartners.

– Ett samarbete med Cancerfonden är natur-
ligt för Apoteket. Liksom Cancerfonden 
arbetar vi för människors hälsa, inte bara i 
våra butiker utan även direkt mot vården 
som vi bland annat levererar cytostatika till, 
säger Ann Carlsson, vd på Apoteket.

Apoteket har varit huvudpartner till Rosa 
Bandet sedan 2006 och har genom åren lärt 
sig allt mer om vad och hur de ska göra för 
att få bra resultat. Till exempel vilka produk-
ter som ska knytas till kampanjen och hur den 
bör genomföras både internt och mot kun-
derna. I årets kampanj sålde Apoteket rosa 
band och en rad produkter där tio procent 
av försäljningen gick till Cancerfonden. Den 
populäraste produkten var Apoliva hand-
kräm. 

 – Vi väljer gärna produkter som ger kun-
derna en chans att prova något de kanske inte 
har uppmärksammat i vårt sortiment. Då 
uppstår en win-win-situation som innebär att 
Apoteket satsar ännu mer på nästa års insam-
ling. Cancerfonden och Apoteket har fått till 
ett samarbete som jag tycker är föredömligt, 
poängterar Ann Carlsson.

Engagemanget för Rosa Bandet-kampan-
jen är väldigt stort bland Apotekets perso-
nal. Vid en kick-off på huvudkontoret kom 
alla medarbetare klädda i rosa. På apoteken 
arrangerades en säljtävling där första priset 
var biljetter till tv-galan ”Tillsammans mot 
cancer”.

– Alla medarbetare på Apoteket är glada 
och stolta över att arbeta på ett företag som 
bidrar med så stora pengar till cancerforsk-
ningen och målet att besegra cancer. Den posi-
tiva effekten finns där inte bara under kam-
panjen utan hela året.Vi hoppas på fortsatt 
samarbete med Cancerfonden under en lång 
tid och hoppas på att kunna samla in ännu mer 
pengar efter hand, avslutar Ann Carlsson.

Apoteket nästan fördubblade 
sin insamling till Rosa Bandet

I årets kampanj sålde Apoteket
rosa band och en rad produkter
där tio procent av försäljningen 
gick till Cancerfonden.

”
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Månadsgivare 
tycker att alla 
kan hjälpa till
Många stödjer Cancerfonden genom 
att bli månadsgivare. En av dem är 
Jan Norström i Norrköping.  

 – Jag gick med som månadsgi-
vare för drygt ett år sedan. Först och 
främst tycker jag att alla har goda 
skäl att stödja cancerforskningen. 
Och för min del blir det inte mindre 
angeläget av att jag har två personer 
i min närhet som har drabbats.

Jan Norström stödjer Cancer-
fonden även genom att köpa lotter – 
med chans att vinna mat för ett helt 
år, en fin resa eller en miljon kronor. 
Dessutom köper han Cancerfondens 
julkort och rosa bandet.

– Månadsgivande är bekvämt 
eftersom det sker via autogiro. Det 
är väldigt lätt att anmäla sig som 
månadsgivare på cancerfonden.se. 
För övrigt tycker jag Cancerfondens 
webbplats är bra, enkel och informa-
tiv, avslutar Jan Norström. 

Älskar du livet
Bästa vännerna Frida och Helena fick 
sina cancerbesked nästan samtidigt 
under 2004. Två år senare förlorade 
Frida kampen mot cancern, endast 23 
år gammal. Då bestämde sig Helena 
för att starta insamlingen Älskar du 
livet till minne av Frida. Helena var 
väldigt engagerad i insamlingen och 
anordnade bland annat musikkvällar 
och en loppis för att samla in pengar. 
Sedan inträffade det ofattbara: den 
19 november 2012 dog även Helena i 
cancer, 28 år gammal.

Helenas man Anders ville hedra 
minnet av Helena på årsdagen av 
hennes bortgång genom att berätta 
sin historia. Den finns att läsa på can-
cerfonden.se. Insamlingen Älskar du 
livet har nu passerat 600 000 kronor 
och är den näst största insamlingen 
någonsin på cancerfondens webb-
plats.

Mode och mat
I början av oktober 2013 arrange-
rade Västerås Citysamverkan en stor 
modevisning som avslutning på sta-
dens modevecka Mode & mat 2013. 
Det blev en festkväll med mingel, 
middag, mode, dans och musik, där 
gästerna lät sig inspireras av höstens 
och vinterns trender inom både mode 
och mat. Arrangö-rerna samlade 

samtidigt in pengar till Cancerfon-
den, både på plats och genom insam-
ling på cancerfonden.se.

Cancerfondens insamlings- och 
marknadschef Sara Brodahl var en av 
gästerna och framhöll Västerås som 
ett fint exempel på hur man tillsam-
mans kan gå ihop och bidra till Can-
cerfonden och svensk cancerforsk-
ning.

Mia och vänner 
Mia Tomsvik fick bröstcancer i sep-
tember 2012. Hon har opererats, fått 
cytostatika och strålning. Förutom 
rädsla och oro känner hon också stor 
tacksamhet. Hon är tacksam för alla 
som tidigare skänkt pengar till Can-
cerfonden så att hon kan få behand-
ling och vård.

Tillsammans med familj och 
goda vänner vill hon tacka för hjäl-
pen. Förutom att ha startat en insam-
ling på cancerfonden.se har Mia hål-
lit flera nätauktioner på Tradera till 
förmån för Cancerfonden. En signe-
rad tröja och racket från Björn Borg, 
lyxkryssning och märkesklänningar 
har klubbats. Mia arrangerade också 
en välgörenhetsmiddag för 100 gäs-
ter som betalade en rejäl kuvertavgift. 
Lokal, personal, mat och dryck stod 
sponsorer för. Insamlingen resulte-
rade i 256 000 kronor.

Glödande engagemang 
ger värdefulla bidrag

Jan bidrar som månadsgivare sedan ett 
år och tycker att alla har goda skäl att 
stödja cancerforskningen.

Det finns ett stort engagemang runt om i Sverige för 
att hjälpa Cancerfonden att besegra cancer. Drabbade, 
anhöriga, företag, organisationer, föreningar och privat-
personer lägger ner arbete och energi för att samla in 
pengar till cancerforskningen. Här är fyra inspirerande 
exempel. Besök cancerfonden.se och läs om alla andra 
initiativ som värmer hjärtat.
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Tänker sportfiskare bara på spön, 
rullar och beten? Inte alls. När en fis-
kekompis blir allvarligt sjuk ställer 
de upp från hela landet.

Tre veckor innan Kallsjötrol-
lingen i Jämtland låg 27-årige Lars 
inlagd på Norrlands universitetssjuk-
hus för allvarlig leukemi – för andra 
gången. De tre arrangörerna kände 
att de ville göra något för sin vän.

– Vem som helst av oss i fiske-
gänget kan stå på tur härnäst, säger 
Micke Norrman. Jag ringde Cancer-
fonden och Tobiasregistret och star-
tade insamlingen ”Trollingfiskare 
mot cancer”. Vi höjde anmälnings-
avgiften från 300 till 500 kronor och 
sa att varenda krona går till insam-
lingen. 

Gensvaret från fiske-Sverige blev 
snabbt och kraftfullt. Resan till Kall-
sjön är alltför lång för många (man 
fiskar från egen båt), men 30 lag 
ställde upp. Dessutom betalade ytter-
ligare 30 lag gladeligen in anmäl-
ningsavgiften trots att de visste att de 
inte kunde delta. Sponsorer bidrog 
med hamburgare, fika, dekaler, kep-
sar och annat som kunde säljas. En 
auktion inbringade en bra peng, dess-
utom skänkte företag ett prisbord 
värdigt ett SM. Fiskejournalen, SVT 
och lokalpressen gjorde reportage. 
Totalt blev det nästan 85 000 kronor 
till insamlingen på tre veckor.

– Man blir rörd av responsen och 

oerhört stimulerad att fortsätta. Det 
har varit upp och ner med Lars, han 
har gjort stamcellsbyte och får fortfa-
rande behandling. Under sommaren 
ska Fiskejournalen och Svt göra ett 
reportage om Lars, och veckan före 
midsommar  arrangerar vi Kallsjö-
trollingen som vanligt med försälj-
ning av tröjor och annat till förmån 
för Cancerfonden. Våren 2015 åter-
kommer vi med tävlingen Trolling-
fiskare mot cancer. Då hinner vi pla-
nera bättre och förhoppningsvis kan 
vi med hjälp av alla sportfiskevän-
ner i Sverige överträffa 2013, säger en 
entusiastisk Micke Norrman.

Trollingfiskare mot cancer

Micke Norrman engagerade fiskekompi-
sar från hela landet när vännen Lars blev 
sjuk.

Cancerfondens Rikslotteri är ett skraplotteri 
där hela överskottet går till Cancerfonden.

Anhöriga får ett vackert minnesblad 
med en personlig hälsning när någon 
skänker en minnesgåva.

Till minne av

har Cancerfonden tacksamt mottagit bidrag från

Arne Andersson

Elin Bergman

Cancerfondens gåvobevis är en upp-
skattad present vid till exempel jul och 
födelsedagar.

Sedan 2008 har Cancerfonden tagit 
emot drygt 138 miljoner kronor från 
Svenska PostkodLotteriet. 2013 tog vi 
emot hela 31 miljoner kronor. På bilden 
Rickard Sjöberg och Stefan Bergh.
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Testamenten utgör varje år en stor del av 
Cancerfondens insamlade medel, och är 
därför ytterst betydelsefulla för svensk can-
cerforskning. 2013 avled Barbro Liverhag 
från Gnesta. Hon hade inga barn och tes-
tamenterade redan på 1980-talet sina till-
gångar till Cancerfonden. På senare tid lade 
hon till sin brorson Nils Gunnar Gustavs-
son och hans fyra syskon i testamentet som 
därmed fick en del av arvet.

– Varför Barbro valde just Cancerfonden 
vet vi inte, men vi anhöriga är glada över 
det valet, säger Nils Gunnar Gustavsson.

Berätta lite om Barbro!
– Hon var min faster men det skiljde 
bara tre år mellan oss, så vi har spende-
rat mycket tid tillsammans. Hon var gift 
och arbetade med ekonomi på olika företag 
innan hon startade en egen revisionsfirma. 
För 20 år sedan drabbades hon tyvärr av  
bråck i hjärnan. Hon tappade talförmå-
gan och var då tvungen att lägga ned fir-
man. Trots att maken Lars avled några år 
senare klarade hon sig ändå bra med hjälp 
av omtänksamma grannar, och jag gjorde 
också vad jag kunde för henne. Barbro var 
glad och trevlig och försökte vara med på 
sammankomster så gott det gick.

Vad betydde bilen?
– Den var utan tvekan deras ögonsten, 
en Alfa Romeo som de köpte i början av 
1970-talet. De vårdade bilen minutiöst och 
den är fortfarande i stort sett i original-
skick. Den har till och med varit med på en 
utställning för veteranbilar i Älvsjö. Bar-
bro var också medlem i den svenska Alfa 
Romeo-klubben och deltog med glädje 
på klubbens träffar med sin bil. Efter sin 
skada kunde hon inte köra bilen själv eller 
sköta om den, men en god vän gjorde det 

åt henne så att hon kunde komma iväg på 
träffarna.

Hur fick Barbro ihop sitt kapital?
– Hon var en väldigt generös människa, 
där fanns ingen snålhet eller överdriven 
sparsamhet trots de stora värden hon läm-
nade efter sig. Däremot var hon duktig på 
ekonomi och visste hur hon skulle placera 
och förvalta kapital på rätt sätt så att hon 
så småningom blev ekonomiskt oberoende. 
Vi anhöriga är säkra på att Barbro skulle 
ha blivit glad över att bli uppmärksammad 
för sin gåva på det här sättet, avslutar Nils 
Gunnar Gustavsson.

Barbro testamenterade sin 
ögonsten till cancerforskningen

Barbro Liverhag bestämde sig tidigt. Hennes kvarlåtenskap ska gå till Can-
cerfonden och det skrev hon in i sitt testamente. En del av tillgångarna är av 
årsmodell 1972 och betydde mycket mer för henne än vad en bil vanligtvis gör.

Varsam handläggning av testamenten på Cancerfonden
Cancerfonden har två jurister som är specialister på att handlägga testa-
menten som skrivs till förmån för cancerforskningen. En av juristerna är 
Daniel Agurén.

– Det allra viktigaste för oss är att det hela sker på ett värdigt sätt och 
med största hänsyn till testatorn. Det innebär till exempel att vi lägger 
undan föremål och dokument som är alltför personliga innan lösöret går till 
auktion eller försäljning. Därefter gäller det att avveckla tillgångarna med 
respekt för testatorns önskan att göra en värdefull insats  i kampen mot 
cancer, poängterar Daniel Agurén.

Barbro valde redan på 
1980-talet att testamen-
tera till Cancerfonden.

Alfa Romeon sköttes 
minutiöst.  Priset blev 
också därefter – 100 000 
kronor!



Årsredovisning 2013
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Cancerfondens styrelse

Thomas
Halvorsen

Wanja 
Lundby-
Wedin

Christina
Christof-
fersson

Anna
Carlstedt

Birgitta
Lindholm  

Lina
Nordquist

Evert
Karlsson

Rune
Toftgård

Ledamöter
Wanja Lundby-Wedin, ordförande, f d ordförande 
   i LO (3/6)*
Birgitta Lindholm, vice ordförande, biolog, klinisk
   projektledare (6/6)
Ulf Edström, fil kand (5/6)
Gunilla Enblad, professor (2/6)*
Elisabeth Falkemo, jur kand (3/6)
Teddy Falkenek, varumärkesdirektör (5/6)
Evert Karlsson, direktör (3/6)*
Lars Kylberg, direktör (5/6)
Elisabet Lidbrink, överläkare (5/6)
Lina Nordquist, fil dr i fysiologi, forskare (6/6)
Henrik Ripa, ordförande kommunstyrelsen 
   Lerum (3/6)*
 

Suppleanter
Anna Carlstedt, fil dr
Christina Christoffersson, specialistsjuksköterska
Rune Toftgård, professor

Ledamöter utan rösträtt 
– forskningsnämndens och finansnämndens 
ordförande
Klas Kärre, professor
Thomas Halvorsen, direktör

Arbetsutskott
Wanja Lundby-Wedin
Birgitta Lindholm
Stefan Bergh
Klas Kärre, adjungerad
Thomas Halvorsen, adjungerad
Thord Norberg, adjungerad

Cancerfondens styrelse från och med 16 maj 2013 
Styrelsen har haft sex sammanträden och arbetsutskottet fem sammanträden under 2013. Närvaro 
redovisas inom parentes för de ordinarie ledamöterna. Ledamot som markerats med * är ny från och 
med huvudmannamötet den 16 maj 2013.
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Gunilla
Enblad

Ulf
Edström

Elisabeth
Falkemo

Lars 
Kylberg

Elisabet
Lidbrink

Klas
Kärre 

Teddy
Falkenek

Henrik
Ripa

Valberedning för styrelsen
Marianne af Malmborg, ordförande
Anders Ekbom
Yvonne Ingman
Kristina Malm Jansson
Bo Nordenskjöld

Revisorer
Fredrik Sjölander, auktoriserad revisor
Birgitta Hellgren, ekonom
                       
Revisorssuppleanter
Anders Taaler, auktoriserad revisor
Lena Morgan, förbundsombudsman

Forskningsnämnden
Klas Kärre, ordförande

Finansnämnden
Thomas Halvorsen, ordförande
Dan Andersson
William af Sandeberg
Bengt Telland 
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Huvudmannamöte

Styrelse

Kansli ForskningsnämndFinansnämnd

Ordförande Wanja Lundby-Wedin

Generalsekreterare Stefan BerghOrdförande Thomas Halvorsen Ordförande Klas Kärre

Kansliets 
ledningsgrupp

Stefan Bergh, 
generalsekreterare

Lena Biörnstad, 
kommunikationschef

Sara Brodahl, 
insamlings- och 
marknadschef

Gazal Casselborg, 
intressepolitisk chef

Anna Karlsson, forsk-
ningsadministrativ chef

Thord Norberg, 
ekonomichef

Sanna Wärn, 
ansvarig strategisk 
samordning

Kicki Nordström, 
assistent till 
generalsekreteraren

Stefan Bergh

Anna Karlsson

Gazal Casselborg

Kicki Nordström

Lena Biörnstad

Sanna Wärn

Sara Brodahl

Thord Norberg

Cancerfondens organisation
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Förvaltningsberättelse
Styrelsen för Cancerfonden, organisationsnummer 802005-3370, avger 
härmed årsredovisning för verksamhetsåret 1 januari – 31 december 2013, 
Cancerfondens  62:a verksamhetsår. Siffror inom parentes visar jämförbar 
siffra för 2012.

Ledning och styrning

Cancerfonden – Riksföreningen mot cancer – 
är en fristående och ideell förening som verkar 
för att bekämpa cancersjukdomarna i Sverige. 
Det sker huvudsakligen genom att föreningen 
stödjer, organiserar och samordnar cancerforsk-
ning samt främjar utvecklingen av nya undersök-
nings-, behandlings- och omvårdnadsmetoder vid 
cancer. I samma syfte bedriver och stödjer Cancer-
fonden upplysning om cancerforskningens mål och 
medel samt informerar om cancersjukdomars före-
byggande, symtom och behandling. Cancerfon-
dens medel används inte till sjukvård som stat och 
kommun ansvarar för. Cancerfonden är en insam-
lingsorganisation vars verksamhet bygger på gåvor 
och testamenten från privatpersoner och företag. 
Cancerfonden får inga bidrag från staten.

Vision och mål
Cancerfondens vision är att besegra cancer. Målet 
är att färre ska drabbas och fler överleva. För att 
komma närmare visionen arbetar organisationen 
med forskningsfinansiering, påverkansarbete och 
kunskapsspridning. Detta arbete bedrivs inom fyra 
målområden:

l Finansiering av den främsta forskningen

l Primärprevention – 1/3 av all cancer 
     kan förebyggas 

l Sekundärprevention 
     – tidig upptäckt är livsviktig 

l Bättre cancervård 

Väsentliga händelser under året
l Cancerfondens forskningsnämnd beslöt att 
avsätta 412 miljoner kronor till forskningsprojekt, 
forskartjänster, stipendier med mera. Ett rekord-
stort belopp.

l Cancerfondsrapporten gavs ut för åttonde 

gången. Rapporten ges ut årligen med syfte att 
vara pådrivande i för cancerområdet viktiga och 
relevanta frågor.

l Under Almedalsveckan arrangerades ett semi-
narium om vikten av cancerprevention och vem 
som bär ansvar, ”Cancerfallen ökar – hur vänder vi 
trenden?”

l Kunskapsseminariet ”Livsstilen som minskar 
cancerrisken” arrangerades i riksdagen den 22 
oktober.

l Ny styrelseordförande, Wanja Lundby-Wedin, 
tillträdde. Hon efterträdde Bengt Holgersson.

Huvudmannaorganisationer/ 
medlemmar
Cancerfonden har 28 huvudmannaorganisationer. 
Förutom dessa finns enskilda stödmedlemmar. 
Antalet registrerade stödmedlemmar uppgick 2013 
till 18 654 (17 454). Ordinarie huvudmannamöte 
hölls den 16 maj 2013 i Stockholm. Resultat- och 
balansräkning fastställdes och styrelsen beviljades 
ansvarsfrihet för 2012 års förvaltning. 

Styrelsen och arbetsutskottet
Styrelsens sammansättning framgår av sidorna 32 
och 33. Styrelsen har haft sex sammanträden och 
arbetsutskottet fem sammanträden under 2013. 

Ändamålen

Forskningsfinansiering
Under 2013 avsatte Cancerfondens styrelse 412 
miljoner kronor (404) till svensk cancerforskning. 
Forskningsnämndens övergripande strategi är att 
fördela pengarna i nationell konkurrens till de bästa 
projekten. Undantagsvis görs satsningar för speci-
fika områden, till exempel till bröstcancer via Rosa 
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Bandet-kampanjen. Projektanslagen fördelades 
enligt följande: 51 procent till grundforskning, det 
vill säga forskning som har betydelse för cancerns 
grundläggande mekanismer och därmed bärighet 
för samtliga kliniska forskningsinriktningar, 
30 procent till translationell forskning, vilket är 
benämning på forskning som överbryggar grund-
forskning och klinisk forskning, 10 procent till 
klinisk forskning, det vill säga forskning genom 
studier på patienter, 6 procent till epidemiologisk 
forskning, det vill säga forskning kring sjukdoms-
orsaker och riskfaktorer och 3 procent till vård-
forskning. Hur forskningsanslagen fördelades 
mellan olika lärosäten ses i tabellen på sidan 38.

Påverkansarbete 
och kunskapsspridning
Under året avsattes 46 miljoner kronor (40) till 
påverkansarbete och kunskapsspridning. Bland 
annat genomfördes följande aktiviteter: 

l Cancerfondsrapporten gavs ut för åttonde 
gången. 2013 års upplaga belyste bland annat 
vikten av att fler patienter får möjlighet att ingå 

i forskningsstudier. Rapporten innehöll också 
en undersökning av hur långt införandet av den 
nationella cancerstrategin har kommit.

l Information och stöd gavs till cancerpatienter 
och närstående genom Cancerfondens infor-
mations- och stödlinje. Medicinskt legitimerad 
personal med lång erfarenhet av cancervård 
erbjuder sedan 1994 muntlig och skriftlig infor-
mation om cancersjukdomar, behandlingsmetoder 
och andra frågor som rör cancer. 

l Kunskapsseminariet ”Livsstilen som minskar 
cancerrisken” arrangerades i riksdagen den 22 
oktober. 

l Medverkade under Almedalsveckan och 
arrangerade seminarium om vikten av cancerpre-
vention och vem som bär ansvar, ”Cancerfallen 
ökar – hur vänder vi trenden?” 

l Bildade ett svenskt NCD-nätverk (NCD – 
engelsk förkortning för icke-smittsamma sjuk-
domar) tillsammans med 21 andra ideella orga-
nisationer för att gemensamt kunna driva 
folkhälsofrågor kopplat till livsstilssjukdomar som 
exempelvis cancer och diabetes.

l Tidningen Rädda Livet gavs ut fyra gånger.

l Webbplatsen cancerfonden.se fick fler besökare 
till sidorna med information om cancerpreven-
tion.

l Cancerfondens sociala kanaler, Facebook och 
Twitter, fick fler följare. 

l Sjutton broschyrer om olika cancersjukdomar, 
behandlingar och känslomässiga reaktioner gavs ut.

l Cancerfondens ambassadörer Magdalena Fors-
berg, skidskytt och idrottsförebild; Paul Svensson, 
stjärnkock; Pamela Andersson, chefredaktör och 
sportjournalist; Ralf Edström, fotbollslegend och 
expertkommentator, stöttade på olika sätt Cancer-
fondens kunskapsspridning.

Vårdforskning 3 % (3)

Translationell forskning 30 % (30)

Grundforskning 51 % (51) 

Klinisk forskning 10 % (10)

Epidemiologisk forskning 6 % (6)

Fördelning av 
forskningsprojekt 2013

Cancerfondens ambassadörer: Magdalena Forsberg, Pamela 
Andersson och Paul Svensson samt Ralf Edström (nedan).
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Intäkter och kostnader

Verksamhetsintäkter 
Cancerfondens totala verksamhetsintäkter upp-
gick under året till 511 miljoner kronor (511). 
Testamentsförordnandena uppgick till 192 
miljoner kronor (221), vilket är en minskning med 
13 procent. Vid verksamhetsårets utgång var dess-
utom ett par större testamenten ännu inte slutre-
dovisade. Antalet inkomna ärenden uppgick till 
255 (263) och andelen testamenterade fastigheter 
och bostadsrätter var lika många som föregå-
ende år. Att de totala intäkterna, trots 29 miljoner 
kronor lägre testamentsintäkter, var lika som före-
gående år, beror främst på att övrig insamling 
ökat. 

Den enda stora kampanjen under 2013 var Rosa 
Bandet-kampanjen med 66 miljoner kronor (50) 
i intäkter. Ökningen 2013 är hänförbar till den 
ökade inringningen av gåvor under galan ”Till-
sammans mot cancer” i TV7 och ökade sponsor-
intäkter. 

Minnesgåvor är en viktig gåvoform för Cancer-
fonden och uppgick till 64 miljoner kronor (61) 
under året. Övriga gåvor, där bland annat webb-
insamlingar, regelbundet givande, mindre 
kampanjer och insamlingsutskick ingår, uppgick 
till 100 miljoner kronor (91), vilket var en ökning 
med 10 procent. Avkastningen från externa fonder 
och stiftelser uppgick till 15 miljoner kronor 
(13). Intäkterna från Cancerfondens Rikslotteri 
uppgick 2013 till 36 miljoner kronor (37).

Cancerfonden har varit förmånstagare i 
Svenska PostkodLotteriet sedan 2008. Av Post-
kodLotteriets utdelning till välgörenhetsorga-
nisationer under året intäktsfördes 31 miljoner 
kronor (31) till Cancerfonden. Medlemsavgifterna 
uppgick under 2013 till 4 miljoner kronor (4). 
Övriga intäkter uppgick till 3 miljoner kronor (3) 
och avser huvudsakligen intäkter för uthyrning av 
kontorsyta i egen fastighet och försäljning av olika 
informationsbroschyrer.

Övriga intäkter 1 % (1)

Medlemsavgifter 1 % (1)

Avkastning från fonder 3 % (3)

Cancerfondens Rikslotteri 7 % (7)

Gåvor 50 % (45)

Testamenten 38 % (43)

Fördelning av intäkter 2013
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Verksamhetsintäkter 

Ändamålen i förhållande till 
verksamhetsintäkter 2009-2013 (Mkr)

FÖRDELNING AV INTÄKTER 2013 2012 2011

Testamenten 192 221 198
Större kampanjer 66 50 67
Minnesgåvor 64 61 57
Övriga gåvor 100 91 70
Fonder och stiftelser 15 13 16
Cancerfondens Rikslotteri 36 37 35
PostkodLotteriet 31 31  -
Medlemsavgifter 4 4 5
Övriga intäkter 3 3 2

Summa verksamhetsintäkter  511 511 450 



38   CANCERFONDENS ÅRSBERÄTTELSE 2013   

Kostnader
Till ändamålen avsattes 458 miljoner kronor 
(444) fördelat på 412 miljoner kronor (404) till 
området forskning och utveckling samt 46 
miljoner kronor (40) till påverkansarbete och 
kunskapsspridning. Övriga verksamhetskost-
nader uppgick till 86 (101) miljoner kronor, 
varav insamlingskostnader 58 miljoner kronor 
(69) och administrationskostnader 9 miljoner 
kronor (11). Minskade verksamhetskostnader 
är främst hänförbara till effektivare beman-
ning på insamlingsavdelningen samt effektivi-
serade insamlingsmetoder. Härutöver uppgick 
kostnader för Cancerfondens Rikslotteri till 19 
miljoner kronor (22). Nettoresultatet av lotteriet 
uppgick för perioden till 17 miljoner kronor (15), 

Fördelning av forskningsanslag 
vid olika lärosäten 2013
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Mkr

Administrationskostnader 2 % (2)

Insamlingskostnader 11 % (13)

Forskningsfinansiering 76 % (74) 

Påverkansarbete och kunskapsspridning 7 % (7)

Cancerfondens Rikslotteri 4 % (4)

Fördelning av 
kostnader 2013

som har tillförts Cancerfondens verksamhet. Kost-
naderna för insamling och administration uppgick 
till 12,9 procent (14,9) i förhållande till de totala 
intäkterna. Orsaken till den förbättrade kvoten är 
minskade kostnader för insamling och administ- 
ration samtidigt som intäkterna är lika stora som 
föregående år. Om kvoten överstiger 25 procent 
mister ideella organisationer rätten att inneha 
90-konto.

Resultat

Resultat av finansiella investeringar
Resultatet från de finansiella investeringarna 
uppgick till 99 miljoner kronor (64), varav kost-
naderna för förvaltningen uppgick till 1 miljon 
kronor (4). Jämfört med 2012 är ränteintäkterna 
7 miljoner kronor lägre och uppgick till 14 (21), 
beroende på sjunkande marknadsräntor och 
minskad andel räntebärande placeringar. Utdel-
ningarna är 12 miljoner kronor lägre och uppgick 
till 7 miljoner kronor (19), beroende på att aktie-
andelen var låg i början av 2013 då utdelningarna 
realiseras. Realisationsresultatet är 51 miljoner 
kronor högre, 79 (28), främst beroende av realise-
rade vinster vid försäljning av aktiefondsinnehav 
i portföljen under 2013 vid omallokering av place-
ringstillgångar.

Årets resultat
Årets resultat uppgick till 66 miljoner kronor (30). 
Cancerfondens resultat för året är betydligt bättre 
än för 2012 främst beroende på lägre kostnader 
för insamling och administration samt ett bättre 
resultat från finansiella investeringar än 2012. 
Årets positiva resultat uppnåddes trots att kostna-
derna för avsättning till Cancerfondens ändamål 
ökade med 14 miljoner kronor jämfört med 2012.
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Cancerfondens forskningsnämnd

Forskningsnämnden har av styrelsen utsetts att 
ansvara för anslagsutdelningen och har under 2013 
haft två sammanträden. De nio prioriteringskom-
mittéerna har haft var sitt sammanträde då man 
bedömt ansökningar om forskningsprojekt, fors-
karmånader för kliniskt verksamma och plane-
ringsgrupp. Forskningsnämndens arbetsgrupper 
har under året berett ansökningar inom katego-
rierna Senior Investigator Award, Young Investi-
gator Award, Klinisk cancerforskartjänst (50 %) 
och Postdoktortjänst. Dessutom har ansökningar 
om anordnande av kongress, resa (tre månader 
eller kortare tid) samt stipendier för vårdpersonal 
behandlats. Anordnande av kongress beslutas 
av forskningsnämndens arbetsutskott. Resa och 
stipendier för vårdpersonal behandlas av det 
vetenskapliga sekretariatet och beslutas av forsk-
ningsnämndens ordförande. Cirka 900 ansök-
ningar behandlades under året.

Cancerfondens finansnämnd
Cancerfondens uppgift är långsiktig. Placerings-
tillgångarna är ett buffertkapital vars främsta 
uppgift är att säkerställa Cancerfondens forsk-
ningsåtaganden samt en tillfredsställande 
kommunikationsverksamhet på lång sikt. Dess-
utom ska buffertkapitalet överbrygga påfrest-
ningar i verksamheten och ogynnsamma värdeför-
ändringar på fondförmögenheten. Målet på kort 
sikt är att varje år inflationsskydda Cancerfondens 
forsknings- och kommunikationsanslag och i vart 
fall undvika anslagsminskningar. 

Finansnämnden har av styrelsen utsetts att 
ansvara för förvaltningen av placeringstillgång-
arna och har under året haft elva sammanträden. 
Cancerfondens finansnämnd arbetar efter en place-
ringspolicy som varje år revideras av styrelsen. 
Aktieandelen får enligt placeringspolicyn maxi-
malt uppgå till 60 procent av placeringstillgång-
arna. Försiktighet ska prägla finansnämndens 

Avkastning Cancerfondens 
placeringstillgångar med jämförelser

 Cancerfonden Svenska blandfonder
  defensiva (Morningstar)

2013  12,0 %  7,9 %
2009–13  48,3 %  48,8 %

Kassa och bank 25 % (30)

Räntebärande papper 42 % (39) 

Svenska aktier 18 % (18)

Utländska aktier 15 % (13)

Tillgångsfördelning 2013

förvaltning. I policyn framgår bland annat att 
placeringar inte får ske i värdepapper som utgi-
vits av tobaksbolag. Dessutom ska placeringar 
undvikas i bolag med betydande ägarintressen i 
tobaksbolag.

Fondinvesteringar (eller eventuella direkta 
aktieinvesteringar) får endast göras i fonder som 
har en etisk inriktning (SRI). Investeringar ska 
endast ske i företag som följer ILO:s kärnkonven-
tioner och OECD:s riktlinjer för multinationella 
företag. Detta gäller även diskretionära uppdrag. 
Förvaltarna ska årligen redovisa efterlevnaden av 
de etiska riktlinjerna till finansnämnden. 

Marknadsvärdet för placeringstillgångarna 
uppgick till 2 024 miljoner kronor (1 807) vid årets 
utgång och fördelningen på olika tillgångsslag 
framgår av diagram. Avkastningen för placerings-
tillgångarna under 2013 uppgick till 12,0 procent 
(6,0). Morningstars samtliga svenska blandfonder 
avkastade 7,9 procent (5,0). För femårsperioden 
2009 till 2013 ökade marknadsvärdet för mark-
nadstillgångarna med 48,3 procent, medan index 
för blandfonder ökade med 48,8 procent.
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Resultaträkning  

 
Tkr Not 2013 2012
   
Verksamhetsintäkter   
Insamlade medel 1 468 578 467 166
Cancerfondens Rikslotteri  36 207 36 604
Summa insamlade medel inklusive lotteri  504 785 503 770
   
Medlemsavgifter  3 919 3 493
Övriga intäkter 2 2 728 3 502
Summa verksamhetsintäkter  511 432 510 765
   
Verksamhetskostnader 3, 8, 9,10 & 16  
Forskningsfinansiering 4 -412 391 -403 591
Påverkansarbete och kunskapsspridning 5 -45 480 -39 813
Insamlingskostnader   -58 021 -68 725
Cancerfondens Rikslotteri  -19 195 -21 595
Administrationskostnader  -9 163 -10 992
Summa verksamhetskostnader  -544 250 -544 716
   
Verksamhetsresultat  -32 818 -33 951
   
Resultat från finansiella investeringar   
Resultat från finansiella anläggningstillgångar 6 99 732 67 521
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter  423 187
Övriga räntekostnader och liknande resultatposter 7 -1 505 -3 623
Summa resultat från finansiella investeringar  98 650 64 086
   
Årets resultat  65 832 30 134



CANCERFONDENS ÅRSBERÄTTELSE 2013  41

Balansräkning
   
Tkr Not 2013-12-31 2012-12-31
Tillgångar   
Anläggningstillgångar   
Immateriella anläggningstillgångar   

- Aktiverade utgifter, system 8 3 364 5 808
   
Materiella anläggningstillgångar   

- Byggnad 9 51 635 53 856
- Inventarier 10 726 672

   
Finansiella anläggningstillgångar   
- Aktier och aktiefonder 11 545 804 525 647
- Obligationer och andra räntebärande    
värdepapper 11 843 879 639 061
Summa anläggningstillgångar  1 445 408 1 225 043
   
Omsättningstillgångar   
Kortfristiga fordringar   

- Kundfordringar  7 576 23 459
- Övriga fordringar  11 049 28 008
- Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 12 48 900 23 011

Kortfristiga placeringar 13 15 810 91 693
Kassa och bank  525 952 580 769
Summa omsättningstillgångar  609 287 746 940
Summa tillgångar  2 054 695 1 971 983
   
Eget kapital och skulder   
Eget kapital 14  

- Långsiktig forskningsreserv  849 900 837 100
- Balanserat kapital  720 921 703 588
- Årets resultat  65 832 30 134

Summa eget kapital  1 636 653 1 570 822
   
Kortfristiga skulder   

- Leverantörsskulder  11 042 5 787
- Beviljade icke utbetalda FoU-anslag  400 357 377 755
- Övriga skulder  873 9 195
- Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 15 5 770 8 425

Summa kortfristiga skulder  418 042 401 161
Summa eget kapital och skulder  2 054 695 1 971 983

- Ställda säkerheter  Inga Inga
- Ansvarsförbindelser  Inga Inga
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Kassaflödesanalys
  

Tkr 2013 2012  
  
Den löpande verksamheten   
Resultat efter finansnetto 65 832 30 134 
Avskrivningar 5 030 7 891  
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital 70 862 38 025
  
Ökning(-)/Minskning(+) av kundfordringar 15 883 -370 
Ökning(-)/Minskning(+) av fordringar -8 933 -11 389 
Ökning(+)/Minskning(-) av leverantörsskulder 5 255 -888 
Ökning(+)/Minskning(-) av skulder 11 626 10 627 
Kassaflöde från den löpande verksamheten   94 693 36 005

Investeringsverksamheten   
Förvärv av immateriella/materiella anläggningstillgångar -420 -288
Placeringar i finansiella anläggningstillgångar -639 107 -692 768
Avyttring av finansiella anläggningstillgångar 414 133 605 417
Ökning (+) minskning (-) av kortfristiga finansiella placeringar 75 884 68 549
Kassaflöde från investeringsverksamheten -149 510 -19 089
   
Ökning(+)/Minskning(-) av likvida medel -58 817 16 916
Likvida medel vid årets början 580 769 563 853
Likvida medel vid årets slut 525 952 580 769
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Fem år i sammandrag 
     

Tkr 2013 2012 2011 2010 2009
     
Verksamhetsintäkter     
Insamlade medel inklusive lotteri 504 785 503 769 442 699 433 951 433 189
Medlemsavgifter och övriga intäkter 6 647 6 996 7 054 5 803 7 067
Summa verksamhetsintäkter 511 432 510 765 449 753 439 754 440 256
     
Verksamhetskostnader     
Forskningsfinansiering -412 391 -403 591 -393 814 -385 328 -375 218
Påverkansarbete och kunskapsspridning -45 480 -39 813 -40 432 -46 658 -46 344
Insamlingskostnader -58 021 -68 725 -72 379 -69 071 -65 960
Lotterier -19 195 -21 595 -20 939 -20 517 -20 396
Administrationskostnader -9 163 -10 992 -11 890 -11 310 -15 968
Summa verksamhetskostnader -544 250 -544 716 -539 454 -532 884 -523 886
     
Verksamhetsresultat -32 818 -33 951 -89 701 -93 130 -83 630
     
Resultat från finansiella investeringar 98 650 64 086 63 009 95 395 187 997
Årets resultat 65 832 30 134 -26 692 2 265 104 367
     
Eget kapital 1 636 653 1 570 822 1 540 688 1 567 380 1 565 115
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Redovisningsprinciper
Allmänna redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovis-
ningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd för 
ideella föreningar och med vägledning av FRII:s mall för 
årsredovisning.

Verksamhetsintäkter

Intäktsredovisning
Intäkter redovisas till verkligt värde av vad som erhål-
lits eller kommer att erhållas. Gåvor i form av kontanter 
redovisas till nominellt belopp. Gåvor som utgörs av 
annat än kontanta medel värderas till marknadsvärdet 
vid gåvotillfället. För fastigheter används aktuellt taxe-
ringsvärde eller marknadsvärde.

Intäkter i form av gåvor intäktsförs när gåvan 
sakrättsligt är genomförd.

Insamlade medel
Som insamlade medel räknas mottagna gåvor från 
allmänhet och företag samt sponsring.

Till insamlade medel räknas även intäkter från testa-
menten och donationer, avkastning från stiftelser samt 
medel insamlade via galor och andra aktiviteter anord-
nade av organisationen.

Med gåva avses tillgång som lämnats utan krav på 
ekonomisk motprestation.

Medlemsavgifter
Medlemsavgifter omfattar gjorda inbetalningar för 
medlemskap i Cancerfonden – Riksföreningen mot 
cancer.

Övriga intäkter
Övriga intäkter inkluderar mindre försäljningsintäkter, 
främst avseende informationsmaterial samt hyresintäkter 
av den externt uthyrda delen av Cancerfondens fastighet.

Verksamhetskostnader
Gemensamma kostnader, som exempelvis lokalkost-
nader, systemstöd och allmänna kontorskostnader, har 
fördelats mellan ändamåls-, insamlings- och administra-
tionskostnader efter medelantal anställda.

Ändamålskostnader
Kostnader som har direkt syfte att uppfylla Cancerfon-
dens stadgar klassificeras som ändamålskostnader. Hit 
räknas posterna Forskningsfinansiering samt Påverkans-
arbete och kunskapsspridning i resultaträkningen. Kost-
nader för administration, som uppstår som en direkt 
följd av en aktivitet eller ett projekt inom ändamålet, 
räknas också som ändamålskostnader. Den administra-
tiva hanteringen vid beviljande av forskningsanslag är 
ett exempel på en sådan kostnad. Ändamålskostnaderna 
inkluderar inte bara anslag till forskning utan också 
kostnader för informationsspridning, löner och sociala 
avgifter, utrustning och andra kostnader direkt hänför-
liga till ändamålet.

När Cancerfonden har förpliktigat sig att utföra en 
viss åtgärd gentemot tredje man bokförs detta som en 
kostnad. För forskningsanslag uppkommer en förplik-
telse när forskningsnämnden fattat beslut om anslag och 
detta meddelats mottagaren.

Insamlingskostnader
Insamlingskostnader är sådana kostnader vars syfte är att 
generera externa intäkter. Här ingår till exempel kost-
nader för annonser, reklam och tackbrev, men också 
kostnader för löner och sociala avgifter för den personal 
som arbetar med insamlingsverksamheten. Hit räknas 
också kostnader för varumärkesbyggande. 

Administrationskostnader
Administrationskostnader avser medel som använts för 
att administrera Cancerfonden. Ett visst mått av admi-
nistration är ett led i att säkerställa en god kvalitet på 
Cancerfondens interna kontroll och rapportering, såväl 
externt som internt.
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Tillgångar och skulder
Tillgångar och skulder har värderats till anskaffnings-
värde om inte annat anges.

Donerade tillgångar
Tillgångar, främst fastigheter, aktier och andra värde-
papper som doneras till Cancerfonden, värderas till verk-
ligt värde vid gåvotillfället. Gåvan redovisas som en 
omsättningstillgång om tillgången ska avyttras snarast 
möjligt. Om syftet är att behålla tillgången redovisas 
den som en materiell eller finansiell anläggningstillgång. 
Intäkten redovisas i posten Insamlade medel.

Finansiella anläggningstillgångar
Långfristiga innehav av aktier och andelar och andra 
räntebärande instrument värderas till det lägsta av 
anskaffningsvärdet och verkligt värde. Portföljme-
toden tillämpas, det vill säga nedskrivningar görs inte för 
enskilda placeringar, om inte det verkliga värdet för hela 
aktieportföljen är lägre än anskaffningsvärdet.

Obligationer förvärvade i syfte att innehas till inlösen 
värderas vid förvärvet till anskaffningsvärdet. Skillnaden 
mellan anskaffningsvärde och inlösenvärde periodiseras 
så att den effektiva räntan vid förvärvet är konstant över 
innehavstiden. Övriga obligationer värderas till anskaff-
ningsvärde.

Fordringar
Fordringar har efter individuell värdering tagits upp till 
belopp varmed de beräknas inflyta.

Immateriella anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar avser externa kost-
nader för utveckling av datorprogram. Dessa utgifter 
aktiveras från och med 2009, värderas till anskaffnings-
värde och skrivs systematiskt av över bedömd nyttjande-
period, som uppgår till 3 eller 5 år.

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar värderas till anskaff-
ningsvärde och minskas med avskrivningar enligt plan. 
Avskrivningarna görs linjärt över bedömd nyttjandepe-
riod. Följande avskrivningstider tillämpas: Byggnad 50 
år, kontorsinventarier 5 år och datorer 3 år.

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt den indirekta 
metoden, det vill säga den utgår från verksamhetsresul-
tatet. Det redovisade kassaflödet omfattar endast trans-
aktioner som medför in- eller utbetalningar. Som likvida 
medel klassificeras endast kassa- och banktillgodoha-
vanden.
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Noter  

Tkr
Not 1 Insamlade medel 2013 2012
 Testamentsförordnanden 192 396 220 634
 Gåvor 230 445 202 349
 PostkodLotteriet 31 100 31 000
 Fonder och stiftelser 14 637 13 183

Summa insamlade medel 468 578 467 166
   
Not 2 Övriga intäkter 2013 2012
 Försäljning och övriga intäkter 789 1 614
 Fastighetsintäkter 1 939 1 888

Summa övriga intäkter 2 728 3 502
    
Not 3 Anställda och personalkostnader  
   
 Löner och andra ersättningar 2013 2012
 Styrelse   380 398
 Generalsekreterare 1 221 1 190
 Arvoden 3 229 3 315
 Övriga anställda 22 813 22 559

Summa löner och andra ersättningar 27 643 27 462
   
 Sociala kostnader 12 527 12 751
 (varav pensionskostnader) (3 314) (3 348)

Summa personalkostnader 40 170 40 213
   
 Av pensionskostnaderna avser 375 tkr (260 tkr) Cancerfondens 
 styrelse och generalsekreterare.  
   
 Vid uppsägning från arbetsgivarens sida är uppsägningstiden 18 månader  
 för generalsekreteraren. För övriga anställda gäller lagen om anställningsskydd.  
 Cancerfonden tillämpar inte avgångsvederlag.  
    
 Medelantalet anställda  2013 2012
 Kvinnor 43 40
 Män 12 12

Summa 55 52
    
 Könsfördelning inom Cancerfondens styrelse och ledning  
 I styrelsen är fördelningen av ledamöter 6 kvinnor och 5 män,  suppleanterna är 2 kvinnor och 1 man.  
 Ledningsgruppen består av 6 kvinnor och 2 män.  
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Not 4 Forskningsfinansiering 2013 2012
 Forskningsanslag, bidrag och stipendier i Sverige 396 862 385 199
 Nordisk verksamhet (Nordiska Cancerunionen NCU) 989 2 998
 Internationell verksamhet (UICC och EORTC) 985 974
 Forskningsadministration 13 555 14 420

Summa  412 391 403 591
   
Not 5 Påverkansarbete och kunskapsspridning 2013 2012
 Informationskampanjer och -material 45 376 39 704
 Internationellt samarbete (UICC) 104 109

Summa  45 480 39 813
   
Not 6 Resultat från finansiella anläggningstillgångar 2013 2012
 Ränteintäkter 13 809 20 605
 Utdelningar 6 646 18 553
 Realisationsresultat vid avyttring av värdepapper 79 277 28 363

Summa 99 732 67 521
   
Not 7 Övriga räntekostnader och liknande resultatposter 2013 2012
 Förvaltningskostnader 1 494 3 538
 Räntekostnader och övriga finansiella kostnader 11 85

Summa 1 505 3 623
   
Not 8 Aktiverade utgifter, system 2013-12-31 2012-12-31
 Ackumulerat anskaffningsvärde vid årets början 20 445 20 445
 Årets förvärv - -
 Ackumulerat anskaffningsvärde vid årets slut 20 445 20 445
   
 Ackumulerade avskrivningar vid årets början -14 637 -9 533
 Årets avskrivningar -2 444 -5 104
 Ackumulerade avskrivningar vid årets slut -17 081 -14 637
   

Utgående restvärde enligt plan 3 364 5 808
   
Not 9 Byggnad 2013-12-31 2012-12-31
 Tomträtten Österbotten 6, Stockholm  
 Ackumulerat anskaffningsvärde vid årets början 76 712 76 712
 Årets förvärv - -

Ackumulerat anskaffningsvärde vid årets slut 76 712 76 712
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  2013-12-31 2012-12-31
 Ackumulerade avskrivningar vid årets början -22 856 -20 562
 Årets avskrivningar -2 221 -2 293

Ackumulerade avskrivningar vid årets slut -25 076 -22 855
   

Utgående restvärde enligt plan 51 635 53 856
 Fastigheten har inte åsatts något taxeringsvärde   
   
Not 10 Inventarier 2013-12-31 2012-12-31
 Ackumulerat anskaffningsvärde vid årets början 9 734 11 681
 Förvärv under året 420 288
 Utrangeringar under året 0 -2 235

Ackumulerat anskaffningsvärde vid årets slut 10 154 9 734
   
 Ackumulerade avskrivningar vid årets början -9 062 -10 803
 Årets avskrivningar -366 -494
 Årets utrangeringar 0 2 235

Ackumulerade avskrivningar vid årets slut -9 428 -9 062
   

Utgående restvärde enligt plan 726 672
   
Not 11 Finansiella anläggningstillgångar 2013-12-31 2012-12-31
 Ackumulerat anskaffningsvärde vid årets början 1 164 709 1 077 358
 Förvärv under året 639 107 692 768
 Försäljningar under året -414 133 -605 417

Ackumulerat anskaffningsvärde vid årets slut 1 389 683 1 164 709
   

Redovisat värde vid årets slut                            1 389 683 1 164 709
   
 Aktier och aktiefonder  
 Svenska aktier och aktiefonder 303 603 306 522
 Utländska aktier och aktiefonder 242 201 219 125

Summa aktier och aktiefonder 545 804 525 647
   
 Obligationer och andra räntebärande värdepapper   
 Svenska obligationer och andra räntebärande värdepapper 827 828 639 061
 Utländska obligationer och andra räntebärande värdepapper 16 051 0

Summa obligationer och andra räntebärande värdepapper  843 879 639 061
   

Summa finansiella anläggningstillgångar 1 389 683 1 164 708
   

Marknadsvärde 1 571 866 1 226 153
 För specifikation av värdepappersinnehav se bilaga 1.   
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Not 12 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2013-12-31 2012-12-31
 Upplupna ränteintäkter 1 069 2 123
 Övriga poster 47 831 20 887

Summa  48 900 23 011
   
   
Not 13 Kortfristiga placeringar 2013-12-31 2012-12-31
 Statsskuldväxlar och likviditetsfonder 124 75 491
 Fastigheter under försäljning 15 686 16 201

Summa kortfristiga placeringar 15 810 91 692
   

Marknadsvärde för statsskuldväxlar och likviditetsfonder 124 75 825 
 För specifikation av värdepappersinnehav se bilaga 1.
  
Not 14 Eget kapital  Långsiktig Balanserat Årets Totalt
   forskningsreserv kapital resultat 
Ingående balans 2013-01-01 837 100 703 588 30 133 1 570 821
Föregående års resultat  30 133 -30 133 0
Omfördelning av 
ändamålsbestämda medel  12 800 -12 800  0

Årets resultat   65 832 65 832
Utgående balans 2013-12-31  849 900 720 921 65 832 1 636 653
 

Långsiktig forskningsreserv består av: 
Forskningsbeviljningsram för år 2014 404 700
Forskningsbeviljningsram för år 2015 422 000
Rekommenderade anslag för år 2016-2018 23 200
Summa långsiktig forskningsreserv 849 900

   
Not 15 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2013-12-31 2012-12-31
 Personalrelaterade kostnader 3 291 5 033
 Övriga poster 2 479 3 392

Summa upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 5 770 8 425

Not 16 Arvode och kostnadsersättning till revisorer 2013-12-31 2012-12-31
 Revisionsarvode, KPMG AB 426 550

Summa arvode och kostnadsersättning till revisorer 426 550
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Vi, som företräder Cancerfonden, riktar ett varmt tack till alla som bidrar till vår verksamhet. 
Vi gör vårt yttersta för att använda Cancerfondens resurser i enlighet med de syften som 
gäller för verksamheten  så att vi även i fortsättningen ska kunna påräkna ett starkt stöd 

från svenska folket för vårt arbete.

Vår revisionsberättelse har avgivits den 10 april 2014.

Stockholm den 8 april 2014
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Ordförande
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Lars Kylberg
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Stefan Bergh
Generalsekreterare 
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Elisabeth Falkemo

Elisabet Lidbrink

Thomas Halvorsen
Ordförande

Finansnämnden

Birgitta Hellgren
Ekonom
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Revisionsberättelse

Rapport om årsredovisningen  
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Cancer-
fonden för år 2013. Föreningens årsredovisning ingår i den 
tryckta versionen av detta dokument på sidorna 35–50.

Styrelsens och generalsekreterarens ansvar 
för årsredovisningen 
Det är styrelsen och generalsekreteraren som har ansvaret 
för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvi-
sande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna 
kontroll som styrelsen och generalsekreteraren bedömer 
är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte 
innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller på fel.

Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på 
grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt 
International Standards on Auditing och god revisionssed 
i Sverige. Dessa standarder kräver att vi följer yrkesetiska 
krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå 
rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller 
väsentliga felaktigheter. 

En revision innefattar att genom olika åtgärder 
inhämta revisionsbevis om belopp och annan informa-
tion i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som 
ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för 
väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa 
beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedöm-
ning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen 
som är relevanta för hur föreningen upprättar årsredo-
visningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma 
granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn 
till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett utta-
lande om effektiviteten i föreningens interna kontroll. 
En revision innefattar också en utvärdering av ändamåls-
enligheten i de redovisningsprinciper som har använts 
och av rimligheten i styrelsens och generalsekreterarens 
uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av 
den övergripande presentationen i årsredovisningen. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräck-
liga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

Uttalande
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprät-
tats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla 
väsentliga avseenden rättvisande bild av Cancerfondens 
finansiella ställning per den 31 december 2013 och av dess 
finansiella resultat och kassaflöden för året enligt årsre-
dovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med 
årsredovisningens övriga delar. 

Rapport om andra krav enligt lagar 
och andra författningar samt stadgar
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även 
utfört en revision av styrelsens och generalsekreterarens 
förvaltning för Cancerfonden för år 2013.

Styrelsens och generalsekreterarens ansvar
Det är styrelsen och generalsekreteraren som har ansvaret 
för förvaltningen.

Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om 
förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört 
revisionen enligt god revisionssed i Sverige.

Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet 
har vi utöver vår revision av årsredovisningen granskat 
väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen 
för att kunna bedöma om någon styrelseledamot och 
generalsekreteraren har företagit någon åtgärd eller gjort 
sig skyldig till försummelse som kan föranleda ersätt-
ningsskyldighet.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är till-
räckliga och ändamålsenliga som grund för vårt utta-
lande.

Uttalande
Vi tillstyrker att huvudmannamötet beviljar styrel-
sens ledamöter och generalsekreteraren ansvarsfrihet för 
räkenskapsåret.

Stockholm den 10 april 2014

 
Fredrik Sjölander

Auktoriserad revisor, KPMG AB

Granskningsrapport 
från förtroendevald revisor
Jag har ställt frågor kring förvaltningen av föreningen 
och dess stiftelser och fått tillfredsställande svar.  Jag har 
tagit del av rapporteringen från min medrevisor och 
delar uppfattningen att bokföringen är i god ordning 
och att årsredovisningen är upprättad enligt god redovis-
ningssed. Därmed kan jag tillstyrka att styrelse och gene-
ralsekreterare beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 
2013. 

Stockholm den 10 april 2014

Birgitta Hellgren
Förtroendevald revisor

Till huvudmannamötet i Cancerfonden – Riksföreningen mot cancer 
org. nr 802005-3370
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Bilaga 1.

   Värdepapper 
Specifikation till not 11 och 13, Tkr   
   2013-12-31 2013-12-31 
   Volym  Bokfört värde  Marknadsvärde 
Svenska aktier och aktieinstrument     
   
Bank och finans    
Intrum Justitia AB 63 122 4 572 11 362
D Carnegie & Co AB 25 990 15
Handelsbanken A 80 23 25
Handelsbanken B 7 2 2
SEB A  52 4 4

Data    
Addtech AB 6 156 613 649
Oniva Online Group 191 400 6 699 8 334
  
Fastighet och bygg    
Sagax preferensaktie 660 000 15 328 20 790
   
Handel    
Cloetta (b) 476 000 9 361 9 234
Mekonomen B 36 200 7 511 7 168
MQ Holding AB 354 000 6 080 8 142

Investmentbolag   
Ratos Preferensaktie C 5 913 10 845 11 205
   
Kemi och läkemedel   
Nobel Biocare Holding AG 50 5 5
Pfizer Inc 27 5 5
   
Verkstadsindustri    
Autoliv inc 11 200 5 037 6 630
Ericsson B 153 12 12
Sandvik AB 80 300 8 280 7 283
SKF B 2 500 431 422
Volvo B 70 000 6 153 5 912
   
Summa svenska aktier   81 956 97 204
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   2013-12-31 2013-12-31
  Volym  Bokfört värde  Marknadsvärde    
Svenska aktiefonder    
Nordea Allemansfond Alfa 353 250 258
Nordea Futura 213 88 88
OMX 30 Future 140117 846 -127 -127
Robur Kapitalinvest 12 166 846 850
Robur Sverigefonden 521 148 155
SEB Tryggplaceringsfond 2 548 358 365
SHB Sverige Index Criteria 1 631 000 204 853 275 476
Skandia Cancerfond 133 570 15 231 16 342
Övriga svenska aktiefonder  0 0   
Summa svenska aktiefonder   221 647 293 407

Summa svenska aktier och aktiefonder   303 603 390 611
  
Utländska aktier    
Amadeus IT holding 36 946 7 350 10 168
American Intl Group 14 100 4 416 4 632
Caverion OYJ 44 000 1 665 3 465
FMC Corp 12 066 4 756 5 859
Lassila & Tikanoja OYJ 37 400 3 472 5 040
Metso OYJ 24 075 5 041 5 074
Monsanto Co 100 67 75
Reckitt Benckiser Group PLC 16 120 6 971 8 231
Sirona Dental Systems 7 050 3 423 3 185
Stora Enso R 90 6 6
Unilever 24 200 6 638 6 269
Valmet Corporation 24 075 1 524 1 417   
 Summa utländska aktier   45 329 53 421
     
Utländska aktiefonder    
Nordea Europafond 121 45 45
SEB High Yield Lux 169 28 28
SHB Global Index Criteria 1 891 242 196 789 266 381
Övriga utländska aktiefonder  10 14
   
 Summa utländska aktiefonder   196 872 266 468
 Summa utländska aktier och aktiefonder   242 201 319 889

Total summa aktier och aktiefonder   545 804 710 500
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    2013-12-31 2013-12-31   
  Volym   Bokfört värde   Marknadsvärde
Svenska obligationer och andra räntebärande värdepapper    
FRN Electrolux 160608 20 000 000 19 930 20 341
FRN Getinge 150529 10 000 000 10 000 10 177
FRN Getinge 180521 10 000 000 10 000 10 217
FRN Investor 170626 10 000 000 10 000 10 283
FRN SBAB 140120 11 000 000 11 106 11 059
FRN SBAB 140325 11 000 000 11 049 11 023
FRN SCV 150216 15 000 000 15 000 15 223
FRN SEB Call 150331 1 000 000 9 563 9 802
FRN Volvo Treasury 141120 10 000 000 10 000 10 049
FRN Volvo Treasury 141120 14 000 000 14 000 14 980
Nordea Stratega Ränta 1 623 192 191
Robur Absolutavkastning 43 11 11
SEB 151113 nr 034E Em Mark 2 500 000 2 500 2 404
SEB AIO 20160607 nr 1122S 2 500 000 2 500 2 388
SEB Företagsobligation Flex 971 126 127
SEB Obligationsfond Flexibel Lux 4 703 105 106
SEB Räntehedge Alpha 441 54 54
SHB Korträntefond 6 869 695 917 711 578
Sv Stat premieobl 2010:2 10-följd 20 000 99 99
Sv Stat premieobl 2011:1 Blandade 400 20 19
UBS London AIO 141119 Nr 36 10 000 11 11
Volvo Treasure 20140227 500 000 5 645 4 854
   
Summa svenska obligationer och andra räntebärande värdepapper  827 828 844 996

Utländska obligationer och andra räntebärande värdepapper    
GE Capital corp  16 000 000 16 000 16 319
SEB Korträntefond Luxembourg 2 217 51 51

Summa utländska obligationer och andra räntebärande värdepapper  16 051 16 370

Total summa obligationer och andra räntebärande värdepapper  843 879 861 366
Summa finansiella anläggningstillgångar   1 389 683 1 571 866
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Bilaga 2.   
   Forskning och vårdutveckling
   
Anslag 2013 fördelade på anslagskategorier Belopp i Tkr

Forskningsprojekt
Forskningsprojekt   353 800
Forskningsprojekt - vård   2 000
Summa forskningsprojekt   355 800

Forskartjänster
Young Investigator Award   11 675
Forskarmånader för kliniskt verksamma   9 026
Senior Investigator Award   3 180
Klinisk cancerforskartjänst 50 %   4 456
Postdoktortjänst    8 933
Summa forskartjänster   37 270

Övriga forskningsanslag
Kongress, anordnande av   540
Planeringsgrupp   2 465
Resebidrag   744
Summa övriga forskningsanslag   3 749

Summa samtliga forskningsanslag   396 819

Vårdutveckling 
Stipendier för vårdpersonal   818
Summa vårdutveckling   818

Övriga anslag 
Resurskompensation   2 250
Återbetalda anslag   -3 025
Summa övriga anslag   -775

Summa forskningsanslag och vårdutveckling   396 862

Övrigt 
Nordisk Cancerunion (NCU)    989
Internationell verksamhet (UICC/ICRETT & EORTC)   985
Summa övrigt   1 974

Totalt   398 836  
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Forskningsprojekt (belopp i kronor)

Achour, Adnane, 800 000, Karolinska Institutet
Adami, Hans-Olov, 500 000, Karolinska Institutet
Agace, William, 500 000, Lunds universitet
Ahlström, Håkan, 800 000, Uppsala universitet
Ahnesjö, Anders, 500 000, Uppsala universitet
Akusjärvi, Göran, 1 500 000, Uppsala universitet
Akyürek, Levent, 500 000, Göteborgs universitet
Albertsson, Per, 500 000, Göteborgs universitet
Alm Carlsson, Gudrun, 400 000, Linköpings universitet
Alvarado-Kristensson, Maria, 600 000, Lunds universitet
Andersson, Anna, 500 000, Lunds universitet
Andersson, Göran, 500 000, Karolinska Institutet
Andersson, John, 500 000, Karolinska Institutet
Andersson, Leif, 500 000, Uppsala universitet
Andersson, Tommy, 1 250 000, Lunds universitet
Andréasson, Claes, 500 000, Stockholms universitet
Andäng, Michael, 500 000, Karolinska Institutet
Angenete, Eva, 500 000, Göteborgs universitet
Antti, Henrik, 800 000, Umeå universitet
Arnberg, Niklas, 500 000, Umeå universitet
Arnér, Elias, 1 000 000, Karolinska Institutet
Arnqvist, Anna, 500 000, Umeå universitet
Arsenian Henriksson, Marie, 800 000, Karolinska 
   Institutet
Askling, Johan, 600 000, Karolinska Institutet
Asklund, Thomas, 500 000, Umeå universitet
Aspenström, Pontus, 600 000, Karolinska Institutet
Axelson, Håkan, 800 000, Lunds universitet
Axelsson, Bertil, 400 000, Umeå universitet

Baecklund, Eva, 500 000, Uppsala universitet
Belting, Mattias, 800 000, Lunds universitet
Bengzon, Johan, 400 000, Lunds universitet
Bergenheim, Tommy, 500 000, Umeå universitet
Bergh Thoren, Fredrik, 500 000, Göteborgs universitet
Bergh, Anders, 1 250 000, Umeå universitet
Bergh, Jonas, 2 000 000, Karolinska Institutet
Bergquist, Annika, 500 000, Karolinska Institutet
Bergö, Martin, 1 500 000, Göteborgs universitet
Bernhardt, Peter, 800 000, Göteborgs universitet
Betsholtz, Christer, 2 000 000, Uppsala universitet
Bjartell, Anders, 1 250 000, Lunds universitet
Björkholm, Magnus, 500 000, Karolinska Institutet
Björklund, Peyman, 500 000, Uppsala universitet
Björklund, Stefan, 500 000, Umeå universitet
Björnstedt, Mikael, 800 000, Karolinska Institutet
Blom, Anna, 1 000 000, Lunds universitet

Blomqvist, Anders, 1 000 000, Linköpings universitet
Borén, Thomas, 800 000, Umeå universitet
Borg, Åke, 1 750 000, Lunds universitet
Borgquist, Signe, 500 000, Lunds universitet
Botling, Johan, 500 000, Uppsala universitet
Bratt, Ola, 600 000, Lunds universitet
Brun, Eva, 300 000, Lunds universitet
Brune, Mats, 500 000, Göteborgs universitet
Bryceson, Yenan, 500 000, Karolinska Institutet
Bryder, David, 1 000 000, Lunds universitet
Byström, Anders, 800 000, Umeå universitet
Bälter, Katarina, 500 000, Karolinska Institutet
Börjeson, Sussanne, 400 000, Linköpings universitet
Börjeson, Sussanne, 800 000, Linköpings universitet

Cammenga, Jörg, 500 000, Lunds universitet
Cao, Yihai, 1 750 000, Karolinska Institutet
Cardell, Susanna, 800 000, Göteborgs universitet
Carén, Helena, 600 000, Göteborgs universitet
Carlsson, Jörgen, 1 000 000, Uppsala universitet
Carlsson, Leif, 600 000, Umeå universitet
Carlsson, Peter, 1 000 000, Göteborgs universitet
Ceder, Yvonne, 500 000, Lunds universitet
Chabes, Andrei, 1 000 000, Umeå universitet
Chambers, Benedict, 500 000, Karolinska Institutet
Claesson-Welsh, Lena, 2 000 000, Uppsala universitet

Bilaga 3.   
   Forskningsprojekt

Katja Fall
Örebro universitet
”Prostatacancer är den vanligaste cancerformen hos 
män och årligen avlider omkring 2 500 män i Sverige av 
sjukdomen. Djurstudier har visat att stressrelaterade 
signalsubstanser kan påskynda tillväxt och spridning av 
cancer, och att tumörtillväxten minskar om dessa signal-
system blockeras med en vanlig typ av blodtrycksmedicin, 
betablockerare. Vi ska studera hur det gått för prostatacan-
cerpatienter som använt sådan blodtrycksmedicin, jämfört 
med dem som inte gjort det. Om betablockerare minskar 
risken för att prostatacancer växer till, kan det öppna för 
nya möjligheter till behandling.”
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Clements, Mark, 500 000, Karolinska Institutet
Cohn, Marita, 500 000, Lunds universitet
Czene (f d Plna), Kamila, 1 250 000, Karolinska Institutet
Dabrosin, Charlotta, 1 000 000, Linköpings universitet
Dahlman-Wright, Karin, 600 000, Karolinska Institutet
Dalianis, Tina, 1 000 000, Karolinska Institutet
Damber, Jan-Erik, 1 000 000, Göteborgs universitet
Dantuma, Nico, 1 250 000, Karolinska Institutet
De Milito, Angelo, 500 000, Karolinska Institutet
Dickman, Paul, 800 000, Karolinska Institutet
Dillner, Joakim, 1 500 000, Karolinska Institutet
Dimberg, Anna, 400 000, Uppsala universitet
Dobra, Katalin, 500 000, Karolinska Institutet
Dumanski, Jan, 800 000, Uppsala universitet

Edwards, Katarina, 600 000, Uppsala universitet
Egevad, Lars, 500 000, Karolinska Institutet
Ehrencrona, Hans, 500 000, Lunds universitet
Ek, Sara, 500 000, Lunds universitet
Ekström Smedby, Karin, 500 000, Karolinska Institutet
Ekström, Tomas, 500 000, Karolinska Institutet
Ekwall, Karl, 1 250 000, Karolinska Institutet
Elias, Per, 600 000, Göteborgs universitet
Elmroth, Sofi, 500 000, Lunds universitet
Enblom, Anna, 500 000, Karolinska Institutet
Engstrand, Lars, 500 000, Karolinska Institutet
Engström, Ylva, 800 000, Stockholms universitet
Enver, Tariq, 600 000, Lunds universitet
Ericson, Johan, 600 000, Karolinska Institutet
Eriksson, Ulf, 800 000, Karolinska Institutet
Erlandsson Harris, Helena, 500 000, Karolinska Institutet
Ernberg, Ingemar, 1 000 000, Karolinska Institutet
Ernfors, Patrik, 1 250 000, Karolinska Institutet
Essand, Magnus, 800 000, Uppsala universitet

Fadeel, Bengt, 800 000, Karolinska Institutet
Falkenberg, Maria, 1 250 000, Göteborgs universitet
Fall, Katja, 500 000, Örebro universitet
Farnebo (f d Hammarsund), Marianne, 600 000, 
   Karolinska Institutet
Ferby, Ingvar, 500 000, Ludwiginstitutet, Uppsala
Fernandes, Aristi, 500 000, Karolinska Institutet
Fernö, Mårten, 800 000, Lunds universitet
Finizia, Caterina, 800 000, Göteborgs universitet
Fioretos, Thoas, 1 000 000, Lunds universitet
Forsberg Nilsson, Karin, 500 000, Uppsala universitet
Forssell-Aronsson, Eva, 1 300 000, Göteborgs universitet
Franzén, Lars, 300 000, Umeå universitet
Fredlund, Erik, 500 000, Karolinska Institutet

Frisan, Teresa, 600 000, Karolinska Institutet
Frisén, Jonas, 1 500 000, Karolinska Institutet
Funa, Keiko, 500 000, Göteborgs universitet
Fuxe, Jonas, 800 000, Karolinska Institutet
Fürst, Carl Johan, 300 000, Karolinska Institutet

Gabrielsson, Susanne, 500 000, Karolinska Institutet
Garoff, Henrik, 600 000, Karolinska Institutet
Gedda, Lars, 500 000, Uppsala universitet
Genove, Guillem, 500 000, Karolinska Institutet
Gerwins, Pär, 500 000, Uppsala universitet
Girnita, Ada, 500 000, Karolinska Institutet
Girnita, Leonard, 600 000, Karolinska Institutet
Gisselsson Nord, David, 800 000, Lunds universitet
Giwercman, Aleksander, 500 000, Lunds universitet
Glimelius, Bengt, 2 000 000, Uppsala universitet
Grandér, Dan, 800 000, Karolinska Institutet
Grandien, Alf, 500 000, Karolinska Institutet
Green, Henrik, 500 000, Linköpings universitet
Grundström, Thomas, 1 250 000, Umeå universitet
Gräslund, Torbjörn, 500 000, Kungl Tekniska Högskolan
Grönberg, Henrik, 2 000 000, Karolinska Institutet
Gullberg, Urban, 600 000, Lunds universitet
Gustafsson, Claes, 1 750 000, Göteborgs universitet
Gustafsson, Jan-Åke, 1 250 000, Karolinska Institutet
Gustavsson, Bengt, 600 000, Göteborgs universitet
Gyllensten, Ulf, 1 500 000, Uppsala universitet
Göritz, Christian, 500 000, Karolinska Institutet

Haglind, Eva, 600 000, Göteborgs universitet
Hall, Per, 800 000, Karolinska Institutet
Hallberg, Bengt, 800 000, Umeå universitet
Hammarsten, Ola, 600 000, Göteborgs universitet
Hammarström, Lennart, 400 000, Karolinska Institutet

Caterina Finizia
Göteborgs universitet
”Min forskargrupp fokuserar på 
att förebygga komplikationer och 
ge patienter bättre livskvalitet vid 
huvud-halscancer. Både cancern 
och behandlingen påverkar ofta pa-
tienternas andning, röst, lukt, smak, 
gap- och sväljningsförmåga. Projek-
tets syfte är att tidigt hitta patienter 
som drabbats av dessa sidoeffekter 
och erbjuda dem mer effektiv reha-
bilitering än dagens ofta bristfälliga 
behandlingsrutiner.”
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Hansson, Gunnar C, 800 000, Göteborgs universitet
Hansson, Johan, 600 000, Karolinska Institutet
Haraldsson, Börje, 500 000, Göteborgs universitet
Harris, Robert, 500 000, Karolinska Institutet
Hassan, Moustapha, 500 000, Karolinska Institutet
Hedenfalk, Ingrid, 500 000, Lunds universitet
Hedman, Håkan, 500 000, Umeå universitet
Heldin, Paraskevi, 500 000, Ludwiginstitutet, Uppsala
Hellbom, Maria, 400 000, Lunds universitet
Helleday, Thomas, 1 750 000, Karolinska Institutet
Hellstrand, Kristoffer, 1 000 000, Göteborgs universitet
Hellström, Mats, 800 000, Uppsala universitet
Hellström-Lindberg, Eva, 1 750 000, Karolinska Institutet
Helou, Khalil, 500 000, Göteborgs universitet
Henter, Jan-Inge, 600 000, Karolinska Institutet
Hermanson, Ola, 800 000, Karolinska Institutet
Heuchel, Rainer, 600 000, Karolinska Institutet
Holmberg, Johan, 500 000, Karolinska Institutet
Holmberg, Lars, 900 000, Uppsala universitet
Holmfeldt, Linda, 500 000, Uppsala universitet
Holmgren, Arne, 1 750 000, Karolinska Institutet
Holmgren, Lars, 1 500 000, Karolinska Institutet
Hugosson, Jonas, 600 000, Göteborgs universitet
Hultcrantz, Rolf, 500 000, Karolinska Institutet
Hultgren Hörnquist, Elisabeth, 500 000, Örebro 
   universitet
Hultmark, Dan, 800 000, Umeå universitet
Humphreys, Keith, 500 000, Karolinska Institutet
Högbom, Martin, 600 000, Stockholms universitet
Höglund, Mattias, 800 000, Lunds universitet
Höglund, Petter, 800 000, Karolinska Institutet
Höög, Christer, 1 500 000, Karolinska Institutet

Ibanez, Carlos, 2 000 000, Karolinska Institutet
Ingelman-Sundberg, Magnus, 600 000, Karolinska 
   Institutet
Isaksson, Anders, 500 000, Uppsala universitet Ivarsson, 

Marie-Lois, 500 000, Göteborgs universitet
Iverfeldt, Kerstin, 500 000, Stockholms universitet

Jacobsson, Anders, 500 000, Stockholms universitet
Jakobsson, Johan, 800 000, Lunds universitet
Jakobsson, Lars, 500 000, Karolinska Institutet
Jemth, Per, 500 000, Uppsala universitet
Jernberg Wiklund, Helena, 800 000, Uppsala universitet
Jernström, Helena, 600 000, Lunds universitet
Jirström, Karin, 600 000, Lunds universitet
Johansson Lindbom, Bengt, 500 000, Lunds universitet
Johansson, Bertil, 1 500 000, Lunds universitet
Johansson, Birgitta, 500 000, Uppsala universitet
Johansson, Erik, 800 000, Umeå universitet
Johansson, Karin, 800 000, Lunds universitet
Johansson, Staffan, 600 000, Uppsala universitet
Johnsen, John Inge, 600 000, Karolinska Institutet
Johnson, Randall, 1 000 000, Karolinska Institutet
Jonsson, Ann-Beth, 500 000, Stockholms universitet
Joseph, Bertrand, 800 000, Karolinska Institutet
Juliusson, Gunnar, 500 000, Lunds universitet
Järås, Marcus, 500 000, Lunds universitet
Jönsson, Göran, 600 000, Lunds universitet
Jönsson, Jan-Ingvar, 500 000, Linköpings universitet

Kanduri, Chandrasekhar, 1 000 000, Göteborgs universitet
Kanduri, Meena, 500 000, Göteborgs universitet
Karlsson, Anna, 1 000 000, Karolinska Institutet
Karlsson, Göran, 500 000, Lunds universitet
Karlsson, Mats, 1 250 000, Uppsala universitet
Karlsson, Mikael, 500 000, Karolinska Institutet
Karlsson, Stefan, 1 750 000, Lunds universitet
Kasper, Maria, 500 000, Karolinska Institutet
Kiessling, Rolf, 1 500 000, Karolinska Institutet
Kjölhede, Preben, 500 000, Linköpings universitet
Klein, Eva, 700 000, Karolinska Institutet
Klein, Georg, 700 000, Karolinska Institutet
Kogner, Per, 500 000, Karolinska Institutet
Kreuger, Johan, 500 000, Uppsala universitet
Kristinsson, Sigurdur, 500 000, Karolinska Institutet
Kärre, Klas, 1 500 000, Karolinska Institutet

Lagergren, Jesper, 1 500 000, Karolinska Institutet
Lagergren, Pernilla, 500 000, Karolinska Institutet
Lain, Sonia, 800 000, Karolinska Institutet
Lambe, Mats, 600 000, Karolinska Institutet
Lambert, Paul, 800 000, Karolinska Institutet
Lampic, Claudia, 800 000, Karolinska Institutet
Landberg, Göran, 1 500 000, Göteborgs universitet
Landström, Marene, 800 000, Umeå universitet
Langel, Ulo, 500 000, Stockholms universitet
Larsson Strömvall, Anne, 400 000, Umeå universitet
Larsson, Catharina, 1 250 000, Karolinska Institutet
Larsson, Christer, 1 000 000, Lunds universitet
Larsson, Elna-Marie, 500 000, Uppsala universitet
Larsson, Erik, 500 000, Göteborgs universitet

Tina Dalianis
Karolinska Institutet
”På grund av dålig prognos är be-
handlingen av huvud–halscancer 
kraftfull och ger svåra biverkningar. 
Vissa patienter med tonsill- eller 
tungbascancer, som är en form av 
huvud-halscancer förorsakad av 
HPV-virus, har en betydligt bättre 
prognos även med lindrigare be-
handling. Därför skulle man kunna 
behandla 80 procent av patien-
terna med HPV-positiv cancer på 
ett lindrigare sätt så att de slipper 
svåra biverkningarna. Vi letar efter 
biomarkörer som kan hjälpa till att 
förutsäga vilka patienter som sva-
rar bra på lindrigare behandling.”
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Larsson, Jan, 500 000, Umeå universitet
Larsson, Jonas, 800 000, Lunds universitet
Larsson, Lars-Gunnar, 1 250 000, Karolinska Institutet
Larsson, Margareta, 500 000, Uppsala universitet
Larsson, Ola, 600 000, Karolinska Institutet
Larsson, Olle, 1 500 000, Karolinska Institutet
Larsson, Rolf, 800 000, Uppsala universitet
Le Blanc, Katarina, 1 250 000, Karolinska Institutet
Leandersson, Karin, 500 000, Lunds universitet
Leandersson, Tomas, 800 000, Lunds universitet
Leeb-Lundberg, Fredrik, 500 000, Lunds universitet
Lehtiö, Janne, 600 000, Karolinska Institutet
Lendahl, Urban, 1 500 000, Karolinska Institutet
Lennartsson, Johan, 500 000, Ludwiginstitutet, Uppsala
Lewensohn, Rolf, 1 250 000, Karolinska Institutet
Li, Jin-ping, 600 000, Uppsala universitet
Liao Persson, Jenny, 600 000, Lunds universitet
Liedberg, Fredrik, 500 000, Lunds universitet
Lilja, Hans, 1 500 000, Lunds universitet
Lindahl, Per, 500 000, Göteborgs universitet
Lindblad-Toh, Kerstin, 1 000 000, Uppsala universitet
Lindblom, Annika, 1 250 000, Karolinska Institutet
Lindegren, Sture, 400 000, Göteborgs universitet
Linden, Sara, 500 000, Göteborgs universitet
Linder, Stig, 1 000 000, Karolinska Institutet
Lindh, Magnus, 500 000, Göteborgs universitet
Lindkvist (f d Petersson), Karin, 500 000, Lunds 
   universitet
Lindqvist, Arne, 500 000, Karolinska Institutet
Liu, Beidong, 500 000, Göteborgs universitet
Liu, Kui, 1 000 000, Göteborgs universitet
Ljungberg, Maria, 500 000, Göteborgs universitet
Ljunggren, Hans-Gustaf, 1 000 000, Karolinska Institutet
Ljungman, Gustaf, 500 000, Uppsala universitet
Los, Marek, 500 000, Linköpings universitet
Loskog, Angelica, 500 000, Uppsala universitet
Lui, Weng-Onn, 500 000, Karolinska Institutet
Lundberg Giwercman, Yvonne, 800 000, Lunds 
   universitet
Lundholm, Kent, 800 000, Göteborgs universitet

Lundmark, Richard, 500 000, Umeå universitet
Lundqvist, Andreas, 500 000, Karolinska Institutet
Lycke, Nils, 1 000 000, Göteborgs universitet
Löhr, J-Matthias, 800 000, Karolinska Institutet
Lötvall, Jan, 500 000, Göteborgs universitet

Maccarana, Marco, 500 000, Lunds universitet
Magnusson, Mattias, 500 000, Lunds universitet
Makinen, Taija, 1 200 000, Uppsala universitet
Malmberg, Karl-Johan, 600 000, Karolinska Institutet
Malmström, Per-Uno, 500 000, Uppsala universitet
Maly Sundgren, Pia, 500 000, Lunds universitet
Mani, Katrin, 500 000, Lunds universitet
Mannervik, Mattias, 600 000, Stockholms universitet
Martinsson, Tommy, 800 000, Göteborgs universitet
Martling, Anna, 600 000, Karolinska Institutet
Massoumi, Ramin, 800 000, Lunds universitet
Masucci, Maria, 2 000 000, Karolinska Institutet
Mattsson, Jonas, 500 000, Karolinska Institutet
McInerney, Gerald, 500 000, Karolinska Institutet
Melin, Beatrice, 1 000 000, Umeå universitet
Mertens, Fredrik, 1 000 000, Lunds universitet
Micke, Patrick, 500 000, Uppsala universitet
Miharada, Kenichi, 500 000, Lunds universitet
Mincheva-Nilsson, Lucia, 500 000, Umeå universitet
Mitelman, Felix, 500 000, Lunds universitet
Miyazono, Kohei, 500 000, Ludwiginstitutet, Uppsala
Mjösberg, Jenny, 500 000, Karolinska Institutet
Molin, Göran, 400 000, Lunds universitet
Moustakas, Aristidis, 1 000 000, Uppsala universitet
Muhr, Jonas, 500 000, Karolinska Institutet
Månsson, Robert, 600 000, Karolinska Institutet
Mårtensson-Bopp, Inga-Lill, 500 000, Göteborgs 
   universitet

Nahi, Hareth, 500 000, Karolinska Institutet
Naredi, Peter, 500 000, Göteborgs universitet
Nelander, Sven, 800 000, Göteborgs universitet
Nestor, Marika, 500 000, Uppsala universitet
Nilbert, Mef, 1 250 000, Lunds universitet
Nilsson, Gunnar, 800 000, Karolinska Institutet
Nilsson, Jonas, 800 000, Göteborgs universitet
Nilsson, Mikael, 500 000, Göteborgs universitet
Nilsson, Ola, 600 000, Göteborgs universitet
Nilsson, Roland, 500 000, Karolinska Institutet
Nilsson, Sten, 1 500 000, Karolinska Institutet
Nistér, Monica, 800 000, Karolinska Institutet
Nordin, Karin, 800 000, Uppsala universitet
Nordin, Karin, 1 200 000, Uppsala universitet
Nordling, Margareta, 500 000, Göteborgs universitet
Nordlund, Pär, 1 750 000, Karolinska Institutet
Nuber, Ulrike, 500 000, Lunds universitet
Ny, Tor, 500 000, Umeå universitet
Nylander, Karin, 600 000, Umeå universitet
Nyqvist, Daniel, 500 000, Karolinska Institutet
Nyrén, Olof, 500 000, Karolinska Institutet

Nils Lycke
Göteborgs universitet
”Projektet handlar om ett nytt sätt 
att förebygga magsäckscancer via 
ett vaccin som tas som nässpray el-
ler via munnen, och som ska skydda 
mot magsårsbakterien helikobakter. 
Magsäckscancer orsakas i de flesta 
fall av Helikobakter pylori, en bakterie 
som ungefär hälften av jordens be-
folkning bär på. Infektionen kan vis-
serligen behandlas med antibiotika, 
men antibiotikaresistens blir ett allt 
vanligare problem. Ett vaccin skulle 
därför betyda mycket för att förhind-
ra insjuknandet i magsäckscancer”.
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Nyström, Thomas, 1 000 000, Göteborgs universitet

Ohlsson, Rolf, 2 000 000, Karolinska Institutet
Okret, Sam, 800 000, Karolinska Institutet
Olsson, Anna-Karin, 600 000, Uppsala universitet
Olsson, Håkan, 1 500 000, Lunds universitet
Orlova, Anna, 500 000, Uppsala universitet

Palm, Stig, 500 000, Göteborgs universitet
Palmer, Ruth, 800 000, Umeå universitet
Palmqvist, Lars, 500 000, Göteborgs universitet
Palmqvist, Richard, 1 000 000, Umeå universitet
Panaretakis, Theocharis, 500 000, Karolinska Institutet
Pan-Hammarström, Qiang, 800 000, Karolinska Institutet
Paulsson, Kajsa, 500 000, Lunds universitet
Pawitan, Yudi, 600 000, Karolinska Institutet
Pejler, Gunnar, 800 000, Sveriges lantbruksuniversitet
Percipalle, Piergiorgio, 800 000, Karolinska Institutet
Pettersson, Sven, 500 000, Karolinska Institutet
Pietras, Kristian, 800 000, Lunds universitet
Pilon, Marc, 600 000, Göteborgs universitet
Pivarcsi, Andor, 500 000, Karolinska Institutet
Poellinger, Lorenz, 1 250 000, Karolinska Institutet
Pontén, Fredrik, 500 000, Uppsala universitet
Punga, Tanel, 400 000, Uppsala universitet
Påhlman, Sven, 1 500 000, Lunds universitet

Qian, Hong, 500 000, Karolinska Institutet
Quiding-Järbrink, Marianne, 600 000, Göteborgs 
   universitet

Raghavan, Sukanya, 500 000, Göteborgs universitet
Riesbeck, Kristian, 500 000, Lunds universitet
Ringdén, Olle, 1 000 000, Karolinska Institutet
Ringnér, Markus, 500 000, Lunds universitet
Ringvall, Maria, 500 000, Uppsala universitet
Rolny, Charlotte, 800 000, Karolinska Institutet
Roos, Göran, 1 000 000, Umeå universitet
Rosén, Anders, 800 000, Linköpings universitet

Rosenquist Brandell, Richard, 1 250 000, Uppsala 
   universitet
Rovira, Carlos, 600 000, Lunds universitet
Rydén, Lisa, 500 000, Lunds universitet
Rydén, Mikael, 600 000, Karolinska Institutet
Rönnstrand, Lars, 600 000, Lunds universitet

Saal, Lao, 500 000, Lunds universitet
Sabri, Nafiseh, 500 000, Göteborgs universitet
Samakovlis, Christos, 1 250 000, Stockholms universitet
Sandberg, Johan, 600 000, Karolinska Institutet
Sander, Birgitta, 800 000, Karolinska Institutet
Sangfelt, Olle, 600 000, Karolinska Institutet
Scheding, Stefan, 500 000, Lunds universitet
Schlisio, Susanne, 500 000, Karolinska Institutet
Schulte, Gunnar, 500 000, Karolinska Institutet
Schwartz, Stefan, 1 000 000, Lunds universitet
Schwartz, Yuri, 500 000, Umeå universitet
Schüler, Herwig, 500 000, Karolinska Institutet
Segersvärd, Ralf, 200 000, Karolinska Institutet
Selivanova, Galina, 1 750 000, Karolinska Institutet
Shoshan, Maria, 600 000, Karolinska Institutet
Sigvardsson, Mikael, 1 500 000, Linköpings universitet
Simon, Andras, 800 000, Karolinska Institutet
Sitnicka, Ewa, 800 000, Lunds universitet
Sjöberg, Britt-Marie, 800 000, Stockholms universitet
Sjöblom, Tobias, 500 000, Uppsala universitet
Sjögren, Camilla, 1 250 000, Karolinska Institutet
Sjölander, Anita, 800 000, Lunds universitet
Skogseid, Britt, 800 000, Uppsala universitet
Smith, Edvard, 1 000 000, Karolinska Institutet
Sollerbrant, Kerstin, 500 000, Karolinska Institutet
Soussi, Thierry, 500 000, Karolinska Institutet
Sparén, Pär, 800 000, Karolinska Institutet
Spillmann, Dorothe, 500 000, Uppsala universitet
Stattin, Pär, 600 000, Umeå universitet
Steineck, Gunnar, 1 000 000, Göteborgs universitet
Stenerlöw, Bo, 600 000, Uppsala universitet

Claudia Lampi
Karolinska Institutet
”Tillsammans med Lena Wet-
tergren leder jag ett projekt som 
kommer att testa ett internetba-
serat program för att diskutera och 
behandla sexuella problem och oro 
kring fertilitet. Syftet är att ta reda 
på hur cancerbehandling påverkar 
unga människors sexuella och 
reproduktiva hälsa och få en ökad 
förståelse för ungas behov. Sexuali-
tet och fertilitet är särskilt angelä-
get för unga personer med cancer, 
och det är viktigt att utveckla 
behandlingar för att förbättra deras 
livskvalitet.”

Signe Borgquist
Lunds universitet
 ”Statiner sänker kolesterol-
halten i blodet och minskar 
risken för hjärt-kärlsjukdomar, 
men har också antiinflam-
matorisk effekt och har visat 
sig hämma cancerceller. 
Vi ska studera hur en kort 
behandling med statiner, 
direkt efter diagnos och före 
operation, påverkar can-
cern. Förhoppningen är att 
statiner ska kunna bli en del 
av bröstcancerbehandlingen 
och eventuellt användas i 
förebyggande syfte, för att 

minska antalet kvinnor 
som insjuknar. Varje år får 
8 000 kvinnor i Sverige 
bröstcancer och allt fler 
drabbas.”
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Stenman, Göran, 1 500 000, Göteborgs universitet
Stenman, Jan, 500 000, Ludwiginstitutet, Stockholm
Stone-Elander, Sharon, 500 000, Karolinska Institutet
Strand, Daniel, 500 000, Lunds universitet
Strand, Sven-Erik, 1 500 000, Lunds universitet
Ström, Lena, 600 000, Karolinska Institutet
Strömblad, Staffan, 1 250 000, Karolinska Institutet
Ståhl, Stefan, 500 000, Kungl Tekniska Högskolan
Ståhlberg, Anders, 500 000, Göteborgs universitet
Ståhlberg, Freddy, 500 000, Lunds universitet
Stål, Olle, 1 250 000, Linköpings universitet
Sun, Xiao-Feng, 1 000 000, Linköpings universitet
Sund, Malin, 500 000, Umeå universitet
Sundfeldt, Karin, 500 000, Göteborgs universitet
Sundström Poromaa, Inger, 500 000, Uppsala universitet
Sunnerhagen, Maria, 800 000, Linköpings universitet
Sunnerhagen, Per, 500 000, Göteborgs universitet
Svanborg, Catharina, 1 250 000, Lunds universitet
Swartling, Fredrik, 500 000, Uppsala universitet
Syvänen, Ann-Christine, 1 000 000, Uppsala universitet
Szekely, Laszlo, 600 000, Karolinska Institutet
Sällberg Chen, Margaret, 500 000, Karolinska Institutet
Sällberg, Matti, 800 000, Karolinska Institutet
Söderberg-Nauclér, Cecilia, 600 000, Karolinska Institutet
Söderkvist, Peter, 400 000, Linköpings universitet

Taipale, Jussi, 1 750 000, Karolinska Institutet
ten Dijke, Peter, 500 000, Ludwiginstitutet, Uppsala
Teneberg, Susann, 600 000, Göteborgs universitet
Tennvall, Jan, 800 000, Lunds universitet
Theopold, Ulrich, 500 000, Stockholms universitet
Thor, Stefan, 1 250 000, Linköpings universitet
Tiensuu Janson, Eva, 600 000, Uppsala universitet
Tishelman, Carol, 800 000, Karolinska Institutet
Toftgård, Rune, 2 000 000, Karolinska Institutet
Tolmachev, Vladimir, 800 000, Uppsala universitet
Treuter, Eckardt, 800 000, Karolinska Institutet
Tuck, Simon, 500 000, Umeå universitet
Tydén, Tanja, 400 000, Uppsala universitet
Tötterman, Thomas, 800 000, Uppsala universitet

Uhlén, Per, 500 000, Karolinska Institutet
Uhrbom, Lene, 800 000, Uppsala universitet
Uv, Anne, 500 000, Göteborgs universitet

Walfridsson, Julian, 500 000, Karolinska Institutet
Welsh, Michael, 600 000, Uppsala universitet
Wengstrom, Yvonne, 500 000, Karolinska Institutet
Westerberg, Lisa, 600 000, Karolinska Institutet
Westermark, Bengt, 1 500 000, Uppsala universitet
Westin, Gunnar, 500 000, Uppsala universitet
Wick, Mary Jo, 500 000, Göteborgs universitet
Widmark, Anders, 1 000 000, Umeå universitet
Wiklund, Fredrik, 500 000, Karolinska Institutet
Wikström, Pernilla, 600 000, Umeå universitet
Wilhelm, Margareta, 500 000, Karolinska Institutet

Wiman, Klas, 1 250 000, Karolinska Institutet
Winqvist, Ola, 600 000, Karolinska Institutet
Visa, Neus, 600 000, Stockholms universitet
Wolk, Alicja, 1 250 000, Karolinska Institutet
von Essen, Louise, 600 000, Uppsala universitet
von Heijne, Gunnar, 1 000 000, Stockholms universitet
Woods, Niels-Bjarne, 500 000, Lunds universitet
Wrange, Örjan, 600 000, Karolinska Institutet
Wright, Anthony, 800 000, Karolinska Institutet

Xu, Dawei, 800 000, Karolinska Institutet

Ye, Weimin, 800 000, Karolinska Institutet
Yrlid, Ulf, 500 000, Göteborgs universitet
Yuan, Joan, 500 000, Lunds universitet

Zackrisson, Björn, 600 000, Umeå universitet
Zackrisson, Sophia, 500 000, Lunds universitet
Zhivotovsky, Boris, 1 000 000, Karolinska Institutet

Åkesson, Agneta, 500 000, Karolinska Institutet
Åman, Pierre, 800 000, Göteborgs universitet
Åström, Stefan, 800 000, Stockholms universitet

Öllinger, Karin, 500 000, Linköpings universitet
Önfelt, Björn, 500 000, Kungl Tekniska Högskolan
Österborg, Anders, 600 000, Karolinska Institutet
Östman, Arne, 1 750 000, Karolinska Institutet

Tomas Asklund
Umeå universitet
”Vi fokuserar på patienter med lungcan-
cer och gliom som är en allvarlig form 
av hjärntumör.  Patienterna i studien får 
antingen strålbehandling, cytostatika 
eller målstyrda läkemedel som syftar till 
att hämma blodkärlsförsörjningen till 
tumörerna. Målet är att med matema-
tiska metoder hitta tidiga tecken på 
behandlingseffekt – eller utebliven sådan. Tidiga tecken 
skulle göra det möjligt att skräddarsy behandlingen för 
varje patient. Dessutom skulle patienterna slippa onödiga 
biverkningar från läkemedel som senare visar sig vara 
verkningslösa.”
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Bilaga 4.

Tjänster, planeringsgrupper,
stipendier med mera

Senior Investigator Award
Essand, Magnus, Uppsala universitet
Moustakas, Aristidis, Uppsala universitet
Uhrbom, Lene, Uppsala universitet

Cancerforskartjänst/Young Investigator 
Award
Björklund, Peyman, Uppsala universitet
Bryder, David, Lunds universitet
Farnebo (f d Hammarsund), Marianne, Karolinska 
   Institutet
Frisan, Teresa, Karolinska Institutet
Hellström, Mats, Uppsala universitet
Jönsson, Göran, Lunds universitet
Kasper, Maria, Karolinska Institutet
Lindkvist (f d Petersson), Karin, Lunds universitet
Månsson Robert, Karolinska Institutet
Nelander, Sven, Uppsala universitet
Orlova, Anna, Uppsala universitet
Panaretakis, Theocharis, Karolinska Institutet
Rolny, Charlotte, Karolinska Institutet
Saal, Lao, Lunds universitet
Wilhelm Margareta, Karolinska Institutet

Klinisk cancerforskartjänst (50 %) 
Akre, Olof, Karolinska Institutet
Ekström Smedby, Karin, Karolinska Institutet
Lehmann, Sören, Karolinska Institutet
Manjer, Jonas, Lunds universitet
Rydén, Lisa, Lunds universitet
Scheding, Stefan, Lunds universitet
Sund, Malin, Umeå universitet

Forskarmånader för kliniskt verksamma 
Albertsson, Per, Göteborgs universitet
Andersson, Per-Ola, Göteborgs universitet
Bajalica Lagercrantz, Svetlana, Karolinska Institutet
Barbany, Gisela, Karolinska Institutet
Bergmark, Karin, Göteborgs universitet
Birgisson, Helgi, Uppsala universitet
Borgfeldt, Christer, Lunds universitet
Bratt, Ola, Lunds universitet
Brorson, Håkan, Lunds universitet
Brune, Mats, Göteborgs universitet
Deneberg, Stefan, Karolinska Institutet

Drott, Kristina, Lunds universitet
Ehrencrona, Hans, Lunds universitet
Enblom, Anna, Karolinska Institutet
Girnita, Ada, Karolinska Institutet
Gustafsson Liljefors, Maria, Karolinska Institutet
Hansson, Lotta, Karolinska Institutet
Hansson, Markus, Lunds universitet
Hultquist, Anne, Lunds universitet
Jerkeman, Mats, Lunds universitet
Johansson, Karin, Lunds universitet
Larsson Strömvall, Anne, Umeå universitet
Li, Chunde, Karolinska Institutet
Lundin, Jeanette, Karolinska Institutet
Palmqvist, Lars, Göteborgs universitet
Sadr Azodi, Omid, Karolinska Institutet
Segerman, Anna, Uppsala universitet
Stragliotto, Giuseppe, Karolinska Institutet
Sundfeldt, Karin, Göteborgs universitet
Tennvall, Jan, Lunds universitet
Ullén, Anders, Karolinska Institutet
Wahlin, Björn, Karolinska Institutet
Zackrisson, Sophia, Lunds universitet
Zedenius, Jan, Karolinska Institutet
Öra, Ingrid, Lunds universitet

Postdoktortjänst
Ahlgren, Sara, Uppsala universitet
Askmyr (f d Johansson), Maria, Lunds universitet
Björkström, Niklas, Karolinska Institutet
Caramuta, Stefano, Karolinska Institutet
Laia, Caja Puigsubira, Ludwiginstitutet, Uppsala
Larsson, Chatarina, Uppsala universitet
Lundholm, Lovisa, Karolinska Institutet
Mjösberg, Jenny, Karolinska Institutet
Nakamura, Masaki, Karolinska Institutet
Sekyrova, Petra, Karolinska Institutet
Singbrant Söderberg, Sofie, Lunds universitet
Strååt, Klas, Karolinska Institutet
Tabor, Vedrana, Karolinska Institutet
Wigerup, Caroline, Lunds universitet
Wikman, Anna, Karolinska Institutet

Anordnande av kongresser
Arnér, Elias, Karolinska Institutet
Grönberg, Henrik, Karolinska Institutet
Hammarstedt-Nordenvall, Lalle, Karolinska Institutet
Nikjoo, Hooshang, Karolinska Institutet
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Poellinger, Lorenz, Karolinska Institutet0
Wiman, Klas, Karolinska Institutet, 
Zhivotovsky, Boris, Karolinska Institutet

Planeringsgrupper
Ahnesjö, Anders, Uppsala universitet
Bergh, Jonas, Karolinska Institutet
Cohn Cedermark, Gabriella, Karolinska Institutet
Edsjö, Anders, Lunds universitet
Enblad, Gunilla, Uppsala universitet
Fernö, Mårten, Lunds universitet
Hansson, Johan, Karolinska Institutet
Hellström-Lindberg, Eva, Karolinska Institutet
Henriksson, Roger, Umeå universitet
Höglund, Martin, Uppsala universitet
Jönson, Claes, Göteborgs universitet
Kristoffersson, Ulf, Lunds universitet
Lind, Pehr, Karolinska Institutet
Nilsson-Ehle, Herman, Göteborgs universitet
Rosenquist Brandell, Richard, Uppsala universitet
Strand, Sven-Erik, Lunds universitet
Wagenius, Gunnar, Uppsala universitet
Westermark, Bengt, Uppsala universitet
Wikström, Pernilla, Umeå universitet
Åvall Lundqvist, Elisabeth, Karolinska Institutet

Resebidrag
Agarwal, Prasoon, Uppsala universitet
Altai, Mohamed, Uppsala universitet
Alzrigat, Mohammad, Uppsala universitet
Anders, Mutvei, Karolinska Institutet
Bernhoff, Richard, Karolinska Institutet
Bolin, Sara, Uppsala universitet
Brånvall, Elsa, Karolinska Institutet
Cedervall, Jessica, Uppsala universitet
Chao, Sun, Karolinska Institutet
Chaves Guerrero, Patricia, Lunds universitet
Chen, Dan, Uppsala universitet
Claesson-Welsh, Lena, Uppsala universitet
Costa, Tânia, Karolinska Institutet
Drummond, Catherine, Karolinska Institutet
Eldh, Maria, Göteborgs universitet
Eriksson, Hanna, Karolinska Institutet
Femel, Julia, Uppsala universitet
Fransson, Susanne, Göteborgs universitet
Gad, Annica, Karolinska Institutet
Georgoudaki, Anna-Maria, Karolinska Institutet
Gradin, Katarina, Karolinska Institutet
Guerrero Valero, Marta, Stockholms universitet
Hagenkort, Anna, Karolinska Institutet
Hallberg, Bengt, Umeå universitet
Hede, Sanna-Maria, Uppsala universitet
Hellstadius, Ylva, Karolinska Institutet
Hernández-Varas, Pablo, Karolinska Institutet
Herr, Patrick, Karolinska Institutet
Hosaka, Kayoko, Karolinska Institutet

Huang, Hua, Uppsala universitet
Höglund, Andreas, Karolinska Institutet
Janols, Helena, Lunds universitet
Janols, Helena, Lunds universitet
Jensen, Lasse, Linköpings universitet
Johansson, Karin, Lunds universitet
Jönsson, Jan-Ingvar, Linköpings universitet
Karlsson, Christin, Göteborgs universitet
Kowalewski, Jacob, Karolinska Institutet
Kritikos, Joanna, Karolinska Institutet
Kundu, Snehangshu, Uppsala universitet
Kundu, Soumi, Uppsala universitet
Langenkamp, Elise, Uppsala universitet
Larsson, Lars-Gunnar, Karolinska Institutet
Li, Hong, Karolinska Institutet
Li, Xiujuan, Uppsala universitet
Liden, Majken, Karolinska Institutet
Liu, Tao, Karolinska Institutet
Ljungberg, Michael, Lunds universitet
Lock, John, Karolinska Institutet
Lourda, Magdalini, Karolinska Institutet
Mohammadi, Mohammad, Karolinska Institutet
Moren, Anita, Ludwiginstitutet, Uppsala
Mortera Blanco, Teresa, Karolinska Institutet
Möller, Elisabeth, Karolinska Institutet
Nilsson, Marie, Karolinska Institutet
Noguer, Oriol, Uppsala universitet
Norddahl, Gudmundur, Lunds universitet
Nordling, Margareta, Göteborgs universitet
Padhan, Narendra, Uppsala universitet
Paredes, Joao, Karolinska Institutet
Pettersson, Anna, Uppsala universitet
Rabenhorst, Uta, Karolinska Institutet
Rassool Zadeh, Hanif Milad, Karolinska Institutet
Roche, Francis, Uppsala universitet
Rohlin, Anna, Göteborgs universitet
Ruusala, Aino, Ludwiginstitutet, Uppsala
Schoormans, Dounya, Karolinska Institutet
Sharon, Lim, Karolinska Institutet
Spiegelberg, Diana, Uppsala universitet
Styring, Emelie, Lunds universitet
Ståhlberg, Anders, Göteborgs universitet
Tabor, Vedrana, Karolinska Institutet
Wahlestedt, Martin, Lunds universitet
Virginie, Renoux, Lunds universitet
Yamazaki, Yasuo, Umeå universitet
Zhang, Lei, Uppsala universitet
Åhlund, Monika, Umeå universitet
Özata, Mahmut Deniz, Karolinska Institutet

Stipendier för vårdpersonal
Adolfsson, Lena, Nybro
Ahl Jonsson, Christina, Norrköping
Ahlner, Lena, Enskededalen
Alexandersson, Elisabeth, Valdemarsvik
Andersson, Britt, Sundsvall
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Andersson, Åsa G, Solna
Ann, Torstensson, Sundsvall
Ardegård, Anna, Tingsryd
Asplund, Lena, Uppsala
Bergkrantz, Lovisa, Enskededalen 
Billgert, Lotta, Solna
Finsberg, Birgitta, Karlstad
Björk, Maria, Växjö
Blomqvist, Annika, Upplands Väsby
Bohman, Elisabeth, Göteborg
Bäckström, Petra, Karlstad
Carlman, Maria, Lidköping
Carlsson, Helen, Visby
Cederlund, Roina, Upplands Väsby
Dagerud, Anna, Västra Frölunda
Dahl, Lina, Alingsås
Dahlback, Ulrica, Västerås
Erichsen, Susan, Uppsala
Faager, Gun, Stockholm
Falck-Jörgensen, Ingrid, Västerås
Filander, Annica, Stockholm
Forsell, Therese, Norrköping
Fremén, Åsa, Ludvika
Frid, Marianne, Lund
Gideon, Magdalena, Solna
Grillfors Mård, Mia, Uppsala
Gulde, Ingrid , Södertälje
Gunnarsson, Ulrika, Tingsryd
Gustafsson, Birgitta, Borlänge
Gustafsson, Lena , Nybro
Gustavsson, Ulla, Helsingborg
Haijenhjelm, Yvonne,  Solna
Hammarström, Karin, Stockholm
Hansson-Böe, Anette, Karlstad
Hellkvist, Cecilia, Västerås
Hildingsson, Anita, Alsterbro
Högberg, Anna, Uppsala
Högberg, Carina, Borlänge
Jacobsson, Ulrika, Lerum
Johanson, Eva, Mjölby
Johansson, Gun-Britt, Karlskrona
Johansson, Helen, Alingsås
Johansson, Jessica, Nyköping
Johansson, Karin, Nybro
Johnsson, Anna, Lund
Kamstad, Carolina, Lidköping
Kangas, Johanna, Uppsala
Kotte, Melissa, Stockholm
Kron, Jenny, Växjö
Krook, Madelaine, Solna
Larsson, Eva, Malmö
Launing, Maria, Göteborg
Lindberg, Monica, Norrköping
Lundgren, Helena, Solna
Lundqvist, Johanna, Växjö
Löfkvist, Ewa, Göteborg

Löfstedt, Christel, Malmö
Mattsmyr, Rebecca, Västerås
Meriläinen, Helena, Västerås
Möllerberg, Marie-Louise, Lund
Nikolovski, Elin, Malmö
Nilsson, Marie, Höör
Nilsson, Marie, Stockholm
Nilsson-Tornberg, Jenny, Malmö
Nord, Sylvia, Stockholm
Nordin, Carola, Örnksöldsvik
Norgren, Jeanette, Örnsköldsvik
Nuse, Carina, Stockholm
Nykvist, Maria, Stockholm
Olofsson, Sara, Umeå
Olsén, Anna, Ludvika
Ottosson, Elin, Göteborg
Perland, Camilla, Karlskrona
Pettersson, Birgitta, Uppsala
Pettersson, Hanna, Solna
Pistora, Lotta, Lund
Pluskota, Anette, Malmö
Porserud, Andrea, Stockholm
Reggie, Marianne, Uppsala
Richtoff, Birger, Göteborg
Roxner, Viveka, Valdemarsvik
Ryberg, Linda, Alingsås
Rydberg, Cecilia, Kisa
Rynningsjö, Daniel, Mjölby
Rystedt, Nadja, Umeå
Siljeholm, Malin, Solna
Sillén, Linda, Norrköping
Stenholtz, Cindy, Rättvik
Sundelius, Jenny, Mjölby
Söderlund, Lena, Karlstad
Söderman, Lena, Uppsala
Thor, Gun-Marie, Lidköping 
Vadell Ekberg, Ida, Nyköping
Wanegård, Jenny, Malmö
Wendel, Victoria, Jönköping
Wentrup, Elisabeth, Hässleholm
Werner, Susanna, Nybro
Widberg, Cecilia, Bromma
von Heideman, Anne, Uppsala
Vuollet Carlsson, Katja, Umeå
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Bilaga 5.

Styrande organ med mera
i Cancerfonden

Styrelseledamöter
Wanja Lundby-Wedin, ordförande, f d ordförande i LO 
Birgitta Lindholm, vice ordförande, biolog, klinisk
   projektledare 
Ulf Edström, fil kand 
Gunilla Enblad, professor 
Elisabeth Falkemo, jur  kand 
Teddy Falkenek, varumärkesdirektör 
Evert Karlsson, direktör 
Lars Kylberg, direktör 
Elisabet Lidbrink, överläkare 
Lina Nordquist, fil dr i fysiologi, forskare 
Henrik Ripa, ordförande kommunstyrelsen Lerum 

Suppleanter
Anna Carlstedt, fil dr
Christina Christoffersson, specialistsjuksköterska
Rune Toftgård, professor

Ledamöter utan rösträtt 
– forskningsnämndens och finansnämndens ordförande
Klas Kärre, professor
Thomas Halvorsen, direktör

Arbetsutskott
Wanja Lundby-Wedin
Birgitta Lindholm
Stefan Bergh
Klas Kärre, adjungerad
Thomas Halvorsen, adjungerad
Thord Norberg, adjungerad

Valberedning för styrelsen
Marianne af Malmborg, ordförande
Anders Ekbom
Yvonne Ingman
Kristina Malm Jansson
Bo Nordenskjöld

Revisorer
Fredrik Sjölander, auktoriserad revisor
Birgitta Hellgren, ekonom

Suppleanter
Anders Taaler, auktoriserad revisor
Lena Morgan, förbundsombudsman

Kansliets ledningsgrupp
Stefan Bergh, generalsekreterare
Lena Biörnstad, avdelningschef Kommunikation
Sara Brodahl, avdelningschef Insamling och marknad
Gazal Casselborg, avdelningschef Intressepolitik
Anna Karlsson, avdelningschef  Forskningsadministration
Thord Norberg, avdelningschef Ekonomi
Sanna Wärn, ansvarig Strategisk samordning
Kicki Nordström, assistent till generalsekreteraren

Forskningsnämnden
Klas Kärre, ordförande
(ledamöter se nästa sida)

Finansnämnden
Thomas Halvorsen, ordförande
Dan Andersson
William af Sandeberg
Bengt Telland
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Cancerfondens forskningsnämnd 2013-04-01 — 2014-03-31

Ledamöter  Personliga suppleanter 
Klas Kärre, ordf, Karolinska Institutet 
Eva Hellström-Lindberg, vice ordf, Karolinska Institutet Peter Nygren, Uppsala universitet  
Johan Askling, Karolinska Institutet Elsebeth Lynge, Köpenhamn 
Thomas Borén, Umeå universitet Dan Grandér, Karolinska Institutet (nyval) 
Joakim Dillner, Karolinska Institutet Lene Uhrbom, Uppsala universitet (nyval) 
Charlotta Dabrosin, Linköpings universitet Pär Stattin, Umeå universitet 
Ulf Edström, styrelserepresentant Evert Karlsson, styrelserepresentant 
Thoas Fioretos, Lunds universitet Helena Jernberg-Wiklund, Uppsala universitet 
Eva Forssell Aronsson, Göteborgs universitet Eva Severinsson, Stockholms universitet 
Kristoffer Hellstrand, Göteborgs universitet Louise von Essen, Uppsala universitet
Urban Lendahl, Karolinska Institutet William Agace, Lunds universitet  
Birgitta Lindholm, styrelserepresentant Elisabeth Lidbrink, styrelserepresentant 
Kent Lundholm, Göteborgs universitet Göran Stenman, Göteborgs universitet 
Sten Nilsson, Karolinska Institutet Mårten Fernö, Lunds universitet  
Ruth Palmer, Umeå universitet Karin Nordin, Uppsala universitet 
Rickard Palmqvist, Umeå universitet  Thomas Björk Eriksson, Göteborgs universitet 
Ingalill Rahm Hallberg, Lunds universitet Pernilla Wikström, Umeå universitet 
Göran Roos, Umeå universitet Susanne Börjesson, Linköpings universitet 
Mikael Sigvardsson, Linköpings universitet Lorenz Poellinger, Karolinska Institutet 
Camilla Sjögren, Karolinska Institutet  Malin Sund, Umeå universitet 
Staffan Strömblad, Karolinska Institutet Claes Gustafsson, Göteborgs universitet 
Elisabeth Åvall Lundqvist, Karolinska Institutet Johan Hansson, Karolinska Institutet       

Forskningsnämndens arbetsutskott
Klas Kärre, ordförande
Johan Askling (Pk F)
Charlotta Dabrosin (Pk D)
Eva Forsell-Aronsson (Pk E)
Kristoffer Hellstrand (Pk C)
Ruth Palmer (Pk B1)
Richard Palmqvist (Pk A2)
Ingalill Rahm Hallberg (Pk G)
Mikael Sigvardsson (Pk B2)
Camilla Sjögren (Pk A1)

Forskningsnämndens vetenskapliga sekretariat
Klas Kärre, Karolinska Institutet, professor, forskningsnämndens ordförande
Anna Karlsson, Karolinska Institutet, professor, vetenskaplig sekreterare
Yvonne Brandberg, Karolinska Institutet, professor, biträdande vetenskaplig sekreterare
Lars Wieslander, Stockholms universitet, professor, biträdande vetenskaplig sekreterare
Jan Zedenius, Karolinska Institutet, docent, biträdande vetenskaplig sekreterare

Valberedning för forskningsnämnden 2013
Mef Nilbert, sammankallande
Urban Lendahl
Catharina Svanborg
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Forskningsnämndens 
prioriteringskommittéer 
1 april 2013–31 mars 2014

A 1  Cellbiologi, genetik, 
hematologi
Farnebo, Marianne (KI)
Forsberg-Nilsson, Karin (UU)
Gisselsson Nord, David (LU)
Grandien, Alf (KI)
Helleday, Thomas (SU)
Sjöblom, Tobias (UU) v ordf
Sjögren, Camilla (KI), ordf
Wikström, Pernilla (UmU)

A 2 Patologi, translationell 
forskning
Blomgren, Klas (KI)  v ordf                
Fernö, Mårten (LU)
Landström, Marene (UmU)
Palmqvist, Richard (UmU), ordf
Pietras, Kristian (LU)
Selivanova, Galina (KI)
Söderberg-Nauclér, Cecilia (KI)
Uhrbom, Lene (UU)

B 1 Genreglering, biokemi, 
strukturbiologi
Arnér, Elias (KI)
Arsenian Henriksson, Marie (KI), 
   v ordf
Dantuma, Nico (KI)
Ekwall, Karl (KI)
Larsson, Christer (LU)
Lundeberg, Joakim (KTH)
Palmer, Ruth (UmU), ordf
Ringnér, Markus (LU) 

B 2 Modellorganismer, 
utvecklingsbiologi 
och systembiologi
Axelson, Håkan (LU)
Bergö, Martin (GU) 
Holmgren, Lars (KI)
Lindblad-Toh, Kerstin (UU)
Sigvardsson, Mikael (LiU), ordf
Simon, Andras (KI)
Thor, Stefan (LiU), v ordf  
Welsh, Michael (UU)

C Experimentell och klinisk 
immunologi, mikrobiologi 
och celltransplantation

Agace, William (LU)
Dalianis, Tina (KI)
Ernberg, Ingemar (KI)
Essand, Magnus (UU)                    
Hellstrand, Kristoffer, (GU) ordf
Höglund, Petter (KI)
Severinson, Eva (SU), v ordf

D Klinisk cancerforskning, 
klinisk och experimentell
farmakologi 
Dabrosin, Charlotta (LiU), ordf
Hansson, Johan (KI)
Karlsson, Mats (UU)
Liedberg, Fredrik (MAS)
Melin, Beatrice (UmU)
Nygren, Peter (UU), v ordf
Shoshan, Maria (KI)
Sund, Malin (UmU)

E Klinisk cancerforskning, 
radiologi och strålningsbiologi
Ahlström, Håkan (UU)
Forssell-Aronsson, Eva (GU), ordf
Hammarsten, Ola (GU)  
Karlsson, Mikael (UmU)
Martling, Anna (KS), vice ordf
Påhlman, Lars (UU)
Zackrisson, Björn (UmU)
Åhlström Riklund Katrine (UmU)

F Klinisk cancerforsning, 
medicinsk och klinisk 
epidemiologi, biostatistik
Askling, Johan, (KI), ordf   
Frisch, Morten (Köpenhamn)
Lambe, Mats (UU)
Lynge, Elsebeth, (Köpenhamn), 
   v ordf  
Nyström, Lennarth (UmU)
Peltomäki, Päivi (Helsingfors)
Thune, Inger (Oslo)
Törnberg, Sven (KI)   

G Vårdvetenskap 
Andersson, Gerhard (LiU)
Bergmark, Karin (GU)
Lagergren, Pernilla (KI), v ordf
Loge, Jon-Håvard (Oslo)
Rahm Hallberg, Ingalill, (LU), ordf  
Rasmussen Holritz, Birgit (UmU)
Rydén, Lisa (LU)

Forskningsnämndens 
sakkunniggrupper 2013

Sakkunniggruppen 
för bedömning av ansökningar 
om Young Investigator Award
Ruth Palmer, sammankallande
Johan Askling
Richard Rosenquist Brandell
Mikael Sigvardsson

Sakkunniggruppen 
för bedömning av ansökningar 
om Senior Investigator Award
Göran Landberg, sammankallande
Helena Jernberg Wiklund
Ylva Engström
Anders Rosén
Kristoffer Hellstrand

Sakkunniggruppen 
för bedömning av Klinisk 
cancerforskartjänst (50 %)
Stig Linder, sammankallande
Charlotta Dabrosin
Peter Nygren

Sakkunniggruppen 
för bedömning 
av postdoktortjänst 
Stefan Björklund, sammankallande
Eva Forssell-Aronsson
Christer Höög
Martin Bergö

UU: Uppsala universitet
KI: Karolinska Institutet
LU: Lunds universitet
GU: Göteborgs universitet
UmU: Umeå universitet
LiU: Linköpings universitet
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Tillsammans kan vi 
besegra cancer
1 av 3 får cancer. Men alla drabbas. Varje 
dag får drygt 55 000 personer i Sverige 
en cancerdiagnos, ett besked som inte 
bara drabbar dem själva utan också 
många i deras närhet. Alla har vi en an-
ledning att delta i kampen mot cancer.

Cancerfondens vision är att besegra 
cancer. Målet är att färre ska drabbas och 
fler överleva. För att nå dit arbetar vi 
med forskningsfinansiering, kunskaps-
spridning och påverkansarbete. Cancer-
fonden får inget statligt stöd utan är helt 
beroende av testamenten och gåvor från 
privatpersoner och företag.

Så här kan du bidra

Trygghet för givaren
 
Cancerfonden
– har 90-konto och övervakas av Svensk Insamlingskontroll
– är medlem i FRII (Frivilligorganisationernas insamlingsråd)
– är certifierad enligt den internationella kvalitetsstämpeln ISO 9001:2000.

Bli månadsgivare
Bli månadsgivare på cancerfonden.se eller ring 
020-59 59 59. 

Ge en gåva
På cancerfonden.se kan du enkelt ge en gåva 
med ditt vanliga betalkort eller via din inter-
netbank. Du kan också sätta in valfritt belopp 
på plusgiro 90 1986-0 eller bankgiro 901-9514. 

Ge en minnesgåva
Hedra minnet av en avliden med en minnes-
gåva. När du skänker en minnesgåva får de 
anhöriga ett vackert minnesblad med en per-
sonlig hälsning. På cancerfonden.se skänker du 
enkelt din minnesgåva eller engagerar familj 
och vänner genom att starta en minnesinsam-
ling. Du kan även ringa in din minnesgåva på 
telefon 020-59 59 59. 

Testamentera
Att testamentera till Cancerfonden är att ge en 
gåva för livet. Ett testamente till Cancerfonden 
kan omfatta alla slags tillgångar. Eftersom 
Cancerfonden är skattebefriad kan vi avyttra 
de värdepapper, fastigheter och bostadsrätter vi 
ärver utan att behöva betala kapitalvinstskatt. 
Som testamentstagare tar vi ansvar för att tes-
tamentet verkställs på ett respektfullt sätt.  

Bli stödmedlem
Ett stödmedlemskap i Cancerfonden kostar 
200 kronor per år. Som stödmedlem får du 
varje år fyra nummer av medlemstidningen 
Rädda Livet och kan där följa Cancerfondens 
verksamhet och forskningens framsteg.

Köp lotter i Cancerfondens Rikslotteri
Cancerfondens Rikslotteri är ett skraplotteri 
där hela överskottet går till Cancerfonden. 
Lotterna köper du på vår webbplats, cancer-
fonden.se. 

Aktiegåva
Du kan skattefritt skänka utdelningen från 
dina börsnoterade aktier till Cancerfonden, 
dock före bolagsstämman. Ta hjälp av din 
bank eller besök oss på cancerfonden.se. 

Bli företagsvän
Välj ett digitalt företagspaket från 5 000 
kronor. Som företagsvän får ni bland annat 
banners till er webbplats och vårt digitala 
nyhetsbrev. Beställ direkt på cancerfonden.se/
foretagsvan eller ring 020-59 59 59. 

Bli sponsor
Cancerfonden erbjuder företag unika möjlig-
heter att arbeta med sponsring, både i kam-
panj och på årsbasis. Vi berättar gärna mer 
om aktivering genom produktförsäljning och 
kommunikation.

Köp lotter i Svenska PostkodLotteriet
Cancerfonden är förmånstagare till Svenska 
PostkodLotteriet. Lotteriets vision är att bidra 
till en bättre värld för människor, djur och 
miljö. 

Spara i fonder
Genom att spara pengar i Skandia Cancerfon-
den stödjer du vår verksamhet genom att vi 
årligen får två procent av fondens värde.



Cancerfondens vision är att besegra cancer. För att nå 
dit arbetar organisationen med forskningsfinansiering, 
kunskapsspridning och påverkansarbete. Cancerfonden 
är en ideell insamlingsorganisation utan statligt stöd. 
Vi är därför helt beroende av testamenten och gåvor 
från privatpersoner och företag. Varje år finansierar vi 
cirka 450 forskningsprojekt.

Cancerfonden 101 55 Stockholm | Besök: David Bagares gata 5 | Telefon 020-59 59 59
Plusgiro 90 1986-0 | Bankgiro 901-9514 | cancerfonden.se
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1 av 3 får cancer.
Men alla drabbas.
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