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OMSLAGSBILDEN — SKUGGAKUTEN I ALMEDALEN
Att skydda sig mot solens strålar är livsviktigt. Därför erbjöd Cancerfonden 
en ”skuggakut” under Almedalsveckan i Visby. Ett antal livvakter med  
paraplyer fanns då på plats med uppgift att ”skugga” besökare. Den som 
ville kunde boka en av livvakterna till sig själv eller en vän. Intresset var 
stort och bokningarna många, liksom spridningar och diskussioner i sociala 
medier. Skuggakuten uppmärksammades extra mycket då eventet tilldelades 
priset Hetast i Almedalen som delas ut av pr-byrån Westanders. Skugg-
akuten arrangerades även under tennisveckan i Båstad 23 – 25 juli 2015.



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. Cancerfonden är en betydande 
finansiär av svensk cancerforskning och finansierar varje år cirka 475 forskningsprojekt.

FORSKNINGSFINANSIERING
Sedan Cancerfonden grundades 1951 har vi delat ut över nio miljarder kronor till 
svensk cancerforskning. Under samma period har antalet som överlever cancer 
fördubblats. 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. 

KUNSKAPSSPRIDNING
En tredjedel av all cancer skulle kunna förebyggas. En viktig uppgift är därför att  
informera om hur var och en, genom kloka livsstilsval, kan minska risken att drabbas. 
Genom kunskapsspridning vill vi också stärka patienter och närstående. De flesta 
mår bättre, känner sig tryggare och kan lättare navigera inom sjukvården om de  
har kunskap om cancer och hur den behandlas. 

PÅVERKANSARBETE
Varje år får cirka 60 000 personer i Sverige cancer. För att ge dem bättre villkor  
– och öka deras chanser att överleva – arbetar vi med påverkansarbete genom  
lobbying, opinionsbildning och nätverkande. Vi pekar ut brister och behov samt  
visar på möjliga lösningar, i syfte att bidra till förbättringar inom cancerprevention, 
cancervård och cancerforskning. 

Det här är Cancerfonden
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Alla som stödjer Cancerfonden kunde känna sig extra stolta under Nobel-
dagen 2015. En av pristagarna var nämligen svensken Tomas Lindahl. 
Hans forskning har banat vägen för en helt ny typ av läkemedel, så 
kallade Parp-hämmare, som bland annat används mot ärftlig äggstocks-
cancer. Som ung forskare på 1970-talet beviljades Tomas Lindahl anslag 
från Cancerfonden, vilket blev avstampet för det arbete som så småning-
om ledde till Nobelpriset. 

Tomas Lindahls framgångar bekräftar det vi redan vet – att 
Cancerfondens arbete är betydelsefullt för svensk cancerforsk-
ning. Den visar också att vägen från grundforskning till godkänd 
behandling är lång, ibland flera decennier. För att nå resultat 

krävs uthållighet, både från oss och från våra givare. Något som allt fler 
inser. Under 2015 skänkte våra givare totalt 607 miljoner kronor och 55 000 
personer skänkte regelbundet som månadsgivare. Stort tack!

Andra viktiga händelser under 2015 var publiceringen av Cancerfonds-
rapporten där vi bland annat granskade Sveriges landsting och regioner 
utifrån hur väl de lyckas inom cancervården. Vi är också glada över att 
EU:s tobaksproduktdirektiv nu blir verklighet i svensk tobakslagstiftning. 

Framgångsrik forskning, generösa gåvor, granskning av vården och viktiga 
politiska beslut. Allt detta är betydelsefulla insatser för att vår vision – besegra 
cancer – ska bli verklighet.

Tillsammans är det möjligt!

Sara Brodahl 
T f generalsekreterare Cancerfonden

Cancerfondsrapporten granskar 
och lyfter fram viktiga frågor inom 
forskning och cancersjukvård. 

Läs mer  
om Thomas 
Lindahl och 

Nobelpriset på 
cancerfonden.se

Grattis till Nobelpriset
– alla givare!
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Vårt mål är att färre per-
soner i Sverige ska drab-
bas av cancer och fler 
överleva sjukdomen. För 
att nå visionen arbetar vi 
med följande ändamål: 
forskningsfinansiering, 
kunskapsspridning och 
påverkansarbete.

VÅRA ÄNDAMÅL BETYDER ATT VI:  
■ ger ekonomiskt stöd till högkvalitativ 
cancerforskning 
■ sprider kunskap till allmänheten om 
cancer och cancerprevention 
■ för dialog med politiska beslutsfattare i 
frågor som rör cancerforskningens villkor, 
cancerprevention och cancervård.

För att veta hur vi lyckas i vårt arbete mäter 
vi framgångar inom bland annat följande 
områden:

FINANSIERING AV DEN FRÄMSTA  
CANCERFORSKNINGEN
Cancerfonden vill kunna dela ut 500 
miljoner kronor per år till svensk cancer-
forskning, och därmed kunna finansiera all 
högkvalitativ cancerforskning som vi får 
in ansökan om. Lyckas vi med detta ökar 
chanserna för fler lyckade forsknings- 
genombrott och därmed bättre metoder för att 
förebygga, diagnostisera och behandla cancer. 
 
Mål 2015

■ Dela ut 431 mkr till svensk cancer- 
forskning. Utfall: 436 miljoner kronor.

■ Finansisera 450-500 forskningsprojekt.  
Utfall: 481 forskningsprojekt.
■ Successivt öka medelanslaget för projekt-
bidrag till cirka en miljon kronor 2020.  
Utfall: Ökning med 38 000 kr från 2014 till 
2015. Medelanslagsnivå 2015: 847 000 kr.

CANCERPREVENTION – 30 % AV ALL 
CANCER KAN FÖREBYGGAS
En effektiv så kallad primärprevention 
är det enskilt viktigaste sättet att minska 
insjuknandet och dödligheten i cancer. 
En viktig uppgift för Cancerfonden är 
därför att informera om hur var och en, 
genom sunda livsstilsval, kan minska risken att 
drabbas. Fokus i detta arbete är hur rökning, 
solvanor, matvanor, fysisk aktivitet och alkohol-
konsumtion påverkar risken för cancersjukdom. 
Cancerfonden arbetar också för att ansvariga 
instanser i samhället ska prioritera arbetet med 
prevention så att förutsättningarna att före-
bygga cancer förbättras.  

Mål 2015

■ Fler känner till vilka livsstilsfaktorer som 
påverkar risken för cancer.  
Utfall: Opinionsundersökningar 2013 och 
2015 visar att kunskapen om rökning, solvanor 
och alkoholkonsumtion har minskat sedan 
2013. Kunskapen om fysisk aktivitet är på 
samma nivå som 2013, medan kunskapen om 
matvanor har ökat.
■ EU:s tobaksproduktdirektiv implementeras 
fullt ut i svensk lagstiftning.  
Utfall: Proposition är lagd och kommer att 
behandlas i riksdagen under våren 2016.
■ En 18-årsgräns för solariesolande införs.  
Utfall: Ett lagförslag är framtaget av miljö-
departementet och ska godkännas av EU-
kommissionen innan propositionen förvän-
tas presenteras för riksdagen hösten 2016.

DET HÄR ÄR CANCERFONDEN

Cancerfondens vision  
är att besegra cancer
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BÄTTRE OCH MER JÄMLIK CANCERVÅRD
Cancerfonden vill att alla cancerdrabbade 
får den bästa vården utifrån sin diagnos och 
sin situation. Det innebär bland annat mins-
kade regionala och socioekonomiska skillnader 
när det gäller behandling och rehabilitering vid 
cancer. Vi arbetar också för en lösning på 
bristen på specialister inom cancervården samt 
att väntetiderna blir så korta som möjligt.

Mål 2015

■ Väntetiderna inom cancervården blir kortare.  
Utfall: Arbetet med standardiserade vård-
förlopp är påbörjat av regeringen och bas-
linjemätning genomförd av Socialstyrelsen. 
Ännu är det för tidigt för att några effekter 
ska kunna avläsas i statistiken.
■ En nationell strategi för utbildning och 
kompetensförsörjning inom cancervården 
upprättas.  
Utfall: Regeringen har tillsatt ett kompe-
tensråd, en ekonomisk satsning har gjorts 
och en utredning har lämnats i frågan. 
Regeringen har inte ännu presenterat någon 
nationell strategi, eller motsvarande hand-
lingsplan, för kompetensförsörjningen.

GODA VILLKOR FÖR CANCER- 
FORSKNINGEN
Det finns en tydlig koppling mellan hur bra 
medicinsk forskning ett land har och vilken 
vård patienterna kan erbjudas. Ett utvecklat 
samarbete mellan forskning och sjukvård 
ger patienterna bland annat snabbare 
tillgång till nya behandlingsmetoder och 
läkemedel. Det skapar också en kultur av 
utvecklingsvilja och förbättringsarbete.

Mål 2015

■ Särskilda regler och undantag gällande 
forskning införs i EU:s nya dataskydds-
förordning. 
Utfall: Målet uppfyllt. Förslag till ny lagtext 
kom i december 2015, med skrivningar  
som möjliggör registerbaserad forskning.
■ Landstingen lägger mer resurser, i form 
av tid och pengar, på klinisk forskning.   
Utfall: Utvecklingen fortsätter i rätt rikt-
ning i universitetslandstingen. De har bland 
annat FoU-strategier, FoU-budget, FoU-
bokslut och uppföljning av ALF-medel.  «

Cancerfonden vill ha en bättre 
och mer jämlik cancervård.
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INFORMATION OCH STÖD TILL  
PATIENTER OCH NÄRSTÅENDE 
De flesta som drabbas av cancer mår bättre, 
känner sig tryggare och kan lättare navigera 
inom sjukvården om de har kunskap om 
sin diagnos och hur den behandlas. Både 
patienter och närstående är dessutom ofta i 
behov av känslomässigt stöd för att klara de 
påfrestningar som en cancerdiagnos innebär. 
Eftersom samhällets resurser inte räcker för 
att tillmötesgå dessa behov ser Cancerfonden 
det som sin uppgift att erbjuda information 
och stöd till patienter och närstående. 
 
Mål 2015

■ De som söker Cancerfonden för infor-
mation och stöd ska vara nöjda med det vi 
erbjuder. 
Utfall: Mätningar av våra olika informations-
kanaler visar att drygt 90 procent är nöjda.

EKONOMISKA MÅL OCH RESULTAT 2015 
Målet för verksamhetens totala intäkter 
under året var 553 miljoner kronor. Utfallet 
blev 609 miljoner kronor. 2015 avsatte Can-
cerfonden 445 miljoner kronor till svensk 
cancerforskning. Det är 15 miljoner mer än 
året innan. Utfallet blev dock 449 miljoner 
kronor med styrelsens godkännande. Can-
cerfonden avsatte även 61 miljoner kronor 
till kunskapsspridning och påverkansarbete, 
där blev verkliga utfallet 60 miljoner kronor. 
Totalt avsattes därmed 506 miljoner kronor 
till organisationens ändamål, och utfallet 
blev 509 miljoner kronor. 

Ett av Cancerfondens långsiktiga mål har 
varit att organisationens insamlings- och ad-
ministrationskostnader endast ska utgöra 15 
procent av de totala intäkterna senast 2015. 
Under 2015 användes endast 14,2 procent av de 
totala intäkterna till insamling och administra-
tion. Motsvarande siffra 2014 var 12,1 procent. • 

«

INTERN OCH EXTERN KONTROLL
Cancerfondens ekonomi kontrolleras av 
Svensk Insamlingskontroll som bevakar
givarnas intresse, bland annat genom att 
de är den instans som avgör vilka orga-
nisationer som får inneha ett 90-konto 
hos Plusgirot eller Bankgirot. Svensk 
Insamlingskontroll godkänner upp till 25 
procent i insamlings- och administrations-
kostnader för att tillåta ett 90-konto. Med 
14,2 procent ligger Cancerfonden med 
god marginal under Svensk Insamlings-
kontrolls procentgräns.

Cancerfonden är också medlem i FRII, 
Frivilligorganisationernas insamlingsråd, 
som arbetar för etisk och professionell 
insamling bland allmänheten. Medlemska-
pet innebär bland annat att Cancerfonden 
följer FRII:s kvalitetskod och redovisar en 
effektrapport utifrån FRII:s direktiv.

Sedan 2003 är Cancerfonden certi-
fierad enligt ISO 9001:2000, en interna-
tionell kvalitetsstämpel för företag och 
organisationer. Certifieringen innebär 
att en oberoende part årligen granskar 
processer och styrande dokument och 

därefter intygar att verksamheten motsvarar 
standardens krav.

Varje år granskar Cancerfondens auk-
toriserade revisorer bokslut, årsredovis-
ning och den interna kontrollen, det vill 
säga förvaltning och löpande redovisning.

Organisationen genomför också 
årligen en internrevision då bland annat 
processer och styrande dokument kon-
trolleras i syfte att säkerställa att de  
är aktuella och följs.

Tre gånger om året följer Cancerfon-
dens ledning upp målen i organisationens 
verksamhetsplan. Resultaten rapporte-
ras till styrelsen. Vid uppföljningen går 
ledningen även igenom rapporter från 
projekt, gör en riskanalys samt 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 minimera risken för oegentligheter, till 
exempel jäv. Organisationen har också en 
automatiserad attestordning, integrerad 
med ekonomisystemet för godkännande 
av fakturor och andra betalningar. 
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Cancerfonden stödjer hög-
kvalitativa projekt efter 
ansökan av forskare och 
forskargrupper. Bedömning 
görs utifrån projektets ori-
ginalitet, genomförbarhet 
och betydelse för Cancer-
fondens syften. Beslut 
fattas av forskningsnämn-
den efter granskning i en 
prioriteringskommitté. 

481 PROJEKT
Cancerfondens prioriteringskommittéer 
(bilaga 4) bedömer ansökningar om projekt-
medel och lämnar förslag till arbetsutskottet. 
Där granskas projekten ytterligare varefter 
beslut fattas i forskningsnämnden. Av de 449 
miljoner kronor som avsattes till forskning 
2015 gick 385 miljoner till 481 projekt (sid 3).

För första gången beviljades anslag på den 
nya, maximala anslagsnivån 2,25 miljoner kro-
nor. Årets medelanslagsnivå ökade till 847 000 
kronor, vilket är den högsta nivån någonsin.

45 FORSKARTJÄNSTER
Ansökningar om finansiering av tidsbe-
gränsade tjänster för forskare behandlas 
av särskilda sakkunniggrupper. Förslaget 
lämnas till arbetsutskottet och därefter till 
forskningsnämnden för beslut. År 2015 
finansierades 45 forskartjänster med drygt 
33 miljoner kronor.

186 STIPENDIER
Ansökningar om stipendier för vårdpersonal 
bereds av de vetenskapliga sekreterarna 
och beslut fattas av forskningsnämndens 
ordförande. Stipendierna är avsedda att öka 
vårdpersonalens kompetens för att höja kvali-
teten inom cancervården. År 2015 beviljades 
cirka en miljon kronor för 186 stipendier.

MÖTE OM FORSKNING OM  
BUKSPOTTKÖRTELCANCER
Den 12 november 2015 hölls ett möte om 
pankreascancer, bukspottkörtelcancer, i 
samarbete med Swedish Study Group for 
Pancreatic Cancer (SSPAC). 

Omkring 100 deltagare från hela landet 
(forskare, kliniker, patienter, närstående, 
journalister) lyssnade till olika experters 
redovisning av svårigheterna med denna 
sjukdom. Ett antal svenska forskningsprojekt 

Vårdforskning 2% (3% 2014)

Epidemiologisk forskning 7% (6% 2014)

Klinisk forskning 11% (9% 2014)

Translationell forskning 33% (32% 2014)

Grundforskning 47% (50% 2014)

Fördelning av forskningsprojekt 2015 (2014)

FORSKNINGSFINANSIERING

Största anslaget någonsin  
till forskningsprojekt

Cancerfonden och Swedish Study Group for 
Pancreatic Cancer (SSPAC) arrangerade ett 
möte om bukspottkörtelcancer.
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Antal ansökningar och beviljningsgrad 2015

ANSÖKNINGSKATEGORI SÖKT BEVILJAT PROCENT

Forskning

Vårdutveckling

Forskarmånader för kliniskt verksamma 37

439

7

6

7

71

115

27

186

44

Forskningsprojekt

Klinisk cancerforskartjänst (50 %)*

Kongress – anordnande av

Planeringsgrupp

Postdoktortjänst*

Resa – tre månader eller kortare tid

Senior Investigator Award*

Stipendier för vårdpersonal

Young Investigator Award*

7

171

3

5

5

5

72

3

109

2

19%

39%

43%

83%

71%

7%

63%

11%

59%

5%

939Totalt antal

*Ansökningar inkom 2014, beslut fattades 2015. 

382 41%

redovisades, vilka ingav hopp om framtiden. 
En internationell auktoritet inom forskning 
om bukspottkörtelcancer, professor Andrew 
Biankin, Glasgow, höll en intressant före-
läsning om vilka utmaningar vi står inför. 
Slutligen diskuterade en panel med excellenta 
cancerforskare hur vi ska kunna stärka 
svensk forskning inom bukspottkörtel-
cancer ytterligare. Dokumentet som denna 
diskussion utmynnade i ligger nu till grund 
för fortsatta strategiska diskussioner.

CANCERFONDENS FORSKNINGSNÄMND
Forskningsnämnden ansvarar för anslags-
utdelningen och har under 2015 haft två 
sammanträden. De nio prioriteringskommit-
téerna har haft var sitt sammanträde då man 
bedömt ansökningar om forskningsprojekt 
och forskarmånader för kliniskt verksamma.  

Forskningsnämndens arbetsutskott har 
berett ansökningar om planeringsgrupp och 
forskarskola. Ansökningarna inom kate-
gorierna Senior Investigator Award, Junior 
Investigator Award, Klinisk cancerforskar-
tjänst (50 %) och Postdoktortjänst har be-
retts av forskningsnämndens arbetsgrupper.

Dessutom har ansökningar om anord-
nande av kongress, resa (3 månader eller 
kortare) samt stipendier för vårdpersonal 
behandlats. Drygt 1 000 ansökningar 
behandlades under året. Forskningsnämn-
den beslutade att kategorin Klinisk cancer-
forskartjänst ska delas upp i Junior Clinical 
Investigator Award (50 % tjänst) samt Senior 
Clinical Investigator Award (50-70 % tjänst). •

Största anslaget någonsin  
till forskningsprojekt

Blod

Cancer i:

67,4
60,2
9,9

16,8
37,6
11,2

5,8
10,5
14,9
50,8

4,0
7,0

24,0
65,7

385,4

Bröst

Endokrina organ

Gynekologiska organ

Hjärna och nervsystem

Hud

Huvud och hals

Lever, gallvägar och bukspottkörtel

Lunga

Mag-tarmkanal

Mjukdelar och skelett

Njurar och urinvägar

Prostata

Övriga organ och ej specificerad

Totalsumma

Anslag för cancerforskning per 
diagnosområde i miljoner kronor

1.  På cancerfonden.se/forskning presenteras ett 
tiotal olika kategorier. Välj en eller flera av dem. Där 
framgår också sista ansökningsdag och detaljer  
om hur ansökan ska göras. 

2. Läs och följ anvisningarna för vald kategori. 

3. Skapa ansökan i ansökningssystemet Nova, 
bifoga eventuella bilagor och sänd in. 

4. När ansökan 
skickats in genererar 
Nova en bekräftelse. Den ska skrivas ut och 
signeras av sökande och, beroende på kategori,  
av prefekt eller verksamhetschef, sedan skickas  
till Cancerfonden.

5. Ansökningarna bedöms och beslutas enligt en 
internationellt godkänd process.

Så här går det till:

HUR SÖKER MAN ANSLAG?
Forskare och vårdpersonal kan ansöka om anslag.

Läs om  
Pernilla Lagergren  
och Eva Klein som  

fick forskningsstöd 
2015.
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När Cancerfonden 2015 
delade ut rekordsumman 
383 miljoner kronor till forsk-
ningsprojekt gick 163 miljoner 
till Karolinska institutet. Två 
av forskarna som fick stöd är 
en ung vårdprofessor och en 
riktig ”grand old lady” inom 
svensk cancerforskning: Per-
nilla Lagergren och Eva Klein.

Eva Klein, professor emerita vid 
Karolinska institutet, beviljades 
700 000 kronor per år i två år. 
Med sina 90 år är hon en verklig 
veteran inom svensk cancerforsk-
ning och har fått stöd från Can-
cerfonden sedan starten 1951. Hon 
är aktiv ledare av en forskargrupp 
som studerar om 
Epstein Barr-virus, 
som kan orsaka 
körtelfeber och som 
de flesta vuxna bär 
på, kan påverka 
vissa blodkroppar att omvandlas 
till tumörceller.

– Efter att ha forskat i hela mitt 
liv är jag fortfarande nyfiken på 
hur vi kan besegra cancer. Ansla-
get från Cancerfonden börjar bli 
något av en tradition som jag är 
mycket stolt över och som möjlig-
gör att vi kan bedriva långsiktig 
forskning, säger Eva Klein.

38-åriga Pernilla Lagergren 
får 800 000 kronor per år i tre år 

för att studera hur patienter med 
matstrupscancer kan få ett bättre 
liv efter operation. Hon började 
sin karriär som sjuksköterska och 
utnämndes 2011 till professor, den 
dittills yngsta kvinnan med denna 
titel vid Karolinska institutet.

– För att ha möjlighet att bli 
botad från matst-
rupscancer krävs en 
mycket omfattande 
operation. Efteråt får 
många svårt att äta, 
viktnedgång samt en 

rad andra problem. Jag ska testa 
om ett fysiskt träningsprogram 
kan motverka muskelförlust och i 
detalj undersöka hur patienternas 
livssituation och överlevnad kan 
förbättras. Även närståendes situa-
tion och roll kommer att studeras, 
säger  
Pernilla Lagergren.

Fördelningen av Cancerfon-
dens forskningsanslag görs i 
nationell konkurrens. Det innebär 

att Cancerfonden låter alla 
forskningsprojekt konkurrera med 
varandra oberoende av cancerform. 
De främsta forskningsprojekten får 
anslag, det vill säga de med störst 
chans att nå framgångsrika resultat.  

– Här har vi två projekt som 
tydligt illustrerar spetsen och 
bredden men också den starka 
traditionen och förnyelsen inom 
svensk cancerforskning. Det 
ena gäller grundvetenskap inom 
tumörvirusforskning bedrivet av 
en sedan många år etablerad fors-
kare, det andra gäller ett angeläget 
vårdvetenskapligt projekt lett av en 
yngre forskare; båda ligger i den 
internationella forskningsfronten, 
säger Klas Kärre, ordförande i 
Cancerfondens forskningsnämnd.

Anslagsutdelningen som sker i 
november varje år är Cancerfon-
dens största utdelning under året. 
2015 beviljades 481 olika forsk-
ningsprojekt – fler än någon gång 
tidigare. •

Ung professor och veteran
FÅR PENGAR TILL SIN FORSKNING

”Efter att ha forskat 
i hela mitt liv är jag 
fortfarande nyfiken” 

Pernilla Lagergren och Eva 
Klein fick båda stöd från  
Cancerfonden 2015.
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DRIVER CANCERFRÅGAN
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Det politiska året 2015  
var ett år med stora  
utmaningar. Men trots 
politisk turbulens kan 
Cancerfonden se tillbaka 
på ett intensivt och fram-
gångsrikt påverkansår. 

RÖKNING ÅTER EN POLITISK  
ANGELÄGENHET
Tio år efter att rökförbudet på serveringar 
infördes har rökningens konsekvenser åter 
blivit en politisk angelägenhet. Under 2015 
presenterade regeringen flera av de förslag 
som Cancerfonden under lång tid drivit för 
att minska rökningens skadeverkningar. 
Det handlar om rökförbud på uteserve-
ringar, exponeringsförbud av tobaksvaror i 
butiker samt neutrala förpackningar.

Via direkta opinionsinsatser, som 
debattartiklar, seminarier och möten med 
politiker, har vi under året stöttat regering-
ens initiativ som nu är ett riksdagsbeslut 
från att realiseras.

Ett okonventionellt sätt att uppmärksam-
ma att marknadsföring av cigaretter leder 
till att fler röker och fler får cancer, var den 
animerade filmen ”Pockande, lockande 
– glödande, dödande” som Cancerfonden 
presenterade i anslutning till Tobaksfria 
dagen den 31 maj.

Under tobaksfria veckan i november samar-
betade Cancerfonden med RCC i samverkan, 
Tobaksfakta och Yrkesföreningar mot tobak 
för att lyfta behovet av att minska tobaksbruket. 
Vi arrangerade bland annat ett seminarium och 
skrev en debattartikel tillsammans.

INGEN ONÖDIG VÄNTAN
Under 2015 har det arbete som regeringen 
satte i gång 2014 för att korta väntetiderna 
och minska de regionala skillnaderna inom 
cancervården utökats. Arbetet handlar om 
att införa standardiserade vårdförlopp där 
fler diagnoser tillkommit. Standardiserade 
vårdförlopp är en beskrivning av vilka utred-
ningar och behandlingar som ska göras inom 
varje cancerdiagnos samt vilka maximala 
tidsgränser som ska gälla mellan åtgärderna.

Cancerfonden anser att de stora skill-
nader som finns i väntetider mellan olika 
landsdelar är oacceptabla. Därför ser vi 
positivt på det arbete som nu fullföljs. Vi 
har under året fört fram behovet av sats-
ningar inom andra delar av vårdkedjan, till 
exempel när det gäller de patienter som inte 
kan ingå i standardiserade vårdförlopp och 
satsningar för att möta personalbristen.

DAGENS FORSKNING ÄR MORGON- 
DAGENS CANCERVÅRD  
Vi vet att ju mer forskning som bedrivs och 
ju fler patienter som ges möjlighet att ingå i 
forskningsstudier, desto fler kommer också 
att överleva cancer i framtiden. Möt cancer-
patienten Eva Rietz i intervju till höger. 
Med en spridd bröstcancer var utsikterna 
mörka. Deltagande i en studie var för henne 
ett erbjudande om att få leva.

Tyvärr får alltför få patienter möjlighet 
att delta i kliniska studier, något som vi 
under 2015 påtalat för politiker och besluts-
fattare i olika sammanhang. Cancerfonden 
menar att en av de enskilt största orsakerna 
till att det bedrivs så få kliniska studier är 
otydliga mål kring klinisk forskning. Ett av 
våra förslag är att redan 2018 ska 20 procent 
av alla cancerpatienter ingå i kliniska studier. 
Läs mer om våra förslag på sid 14.

PÅVERKANSARBETE

Viktiga politiska steg  
i kampen mot cancer

Tre  
prioriterade  

frågor...  
■ att minska rökningen

■ att öka möjligheterna för  
cancerpatienter att delta i 

kliniska studier 
■ att arbeta för kortare  

väntetider inom  
cancervården.
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Att fler drabbade ska få delta i forskningsstudier 
är en av de frågor Cancerfonden driver. Eva Rietz 
fick sitt bröstcancerbesked när hon väntade sitt 
första barn – nu lever hon tack vare en studie där 
en ny medicin skulle testas. 

Sommaren 2010 var Eva Rietz gravid med sitt första barn 
tillsammans med sin man Joachim. En knapp månad innan 
hon skulle föda upptäckte hon en knuta i höger bröst.

– Barnmorskan sa först att det bara var en vattencysta men 
jag kände instinktivt att hon hade fel och sökte omedelbart 
privat vård. Ultraljud och biopsi visade att Eva hade en ag-
gressiv, så kallad HER2-positiv, tumör.

– Det blev naturligtvis en svår chock att få ett sådant 
besked precis innan man ska föda sitt första barn. En total 
känslokollision, säger hon. Nio dagar efter cancerdiagnosen 
blev Eva förlöst med kejsarsnitt och dottern Klara, i dag fem 
år gammal, kom till världen. Efter förlossningen fick Eva vila 
i tre veckor i väntan på bröstoperationen.

– Både min man och jag fokuserade totalt på vår lilla dot-
ter under den perioden. Lyckan över att vara föräldrar vann 
över oron. Vi hämtade kraft ur allt det positiva. Och som 
nybliven mamma är man ju helt inställd på att överleva, det 
fanns helt enkelt inget alternativ.

Efter operationen följde cytostatikabehandling som gjorde 
att Evas immunförsvar kollapsade.

– Jag blev jättedålig. Vi tvingades vara isolerade alla tre 
under lång tid, men det var mitt i alltihop underbart att få så 
mycket tid tillsammans i början av föräldraskapet. 

”Studien blev
min livlina”

”Jag var dödsdömd och 
såg detta erbjudande 
som min enda möjlig-

het att få leva”

Eva med- 
verkade i en  

behandlings- 
studie

CANCERFONDSRAPPORTEN
Varje år publiceras Cancerfondsrappor-
ten som presenterar och granskar viktiga 
frågor inom cancerprevention, cancervård 
och cancerforskning. Syftet med rapporten 
är att påverka samhällsutvecklingen så att 
insjuknandet i cancer minskar och de som 
drabbas får bästa möjliga förutsättningar.

 Rapporten sprids till beslutsfattare 
och inom sjukvården i syfte att driva på 
förbättringar. 2015 gavs Cancerfonds-
rapporten ut för tionde gången. Störst 
uppmärksamhet fick den cancerkarta 
där vi granskade Sveriges landsting och 
regioner utifrån hur väl de lyckats inom 
cancervården. Något som bemöttes med 
både ris och ros av dem som granskades.

UNDER 2015 HAR CANCERFONDEN 
BLAND ANNAT…
■ Arbetat för att driva fram den nya EU-
lagstiftning för dataskydd och personlig 
integritet som gick igenom hösten 2015. 
Den nya lagen möjliggör att vi i Sverige 
även fortsättningsvis kan använda register-
data i forskning. Detta är en förutsättning 
för att kunna ta reda på hur vi kan före-
bygga och behandla cancer på bästa sätt.

■ Framgångsrikt, inte minst under Rosa 
Bandet-kampanjen, drivit frågan om att 
alla cancerpatienter ska ha möjlighet att 
ingå i kliniska studier. 

■ Träffat landstingspolitiker i ett flertal 
regioner runt om i landet och diskuterat 
forskningens förutsättningar.

■ Medverkat under Almedalsveckan där 
vi diskuterade cancerforskningens för-
utsättningar med ett stort antal besluts-
fattare och deltog i flera debatter och 
seminarier.

■ Genom debattartiklar lyft flera priorite-
rade frågor. Exempelvis föreslog Cancer-
fonden i Svenska dagbladet och Dagens 
samhälle läkemedelsfinansiering via 
nationell fond. I Sydsvenska dagbladet har 
vi drivit frågan om neutrala cigarettpaket 
och exponeringsförbud för tobaksvaror. • «
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INGA NYA CANCER-
BEHANDLINGAR UTAN 
KLINISK FORSKNING

Efter strålning följde en period av återhämtning för den
lilla familjen. Eva tog en försenad mammaledighet och livet 
var lugnt. Men hösten 2013 fick hon ont i ryggen. Eftersom 
Eva tidigare haft bröstcancer och tillhörde en högriskgrupp 
skickades hon direkt på en magnetkameraundersökning. Då 
upptäcktes ett diskbråck – men också metastaser på tolfte 
ryggkotan. Nu blev det cytostatika och isolering igen.

Samtidigt fick Eva frågan om att medverka i en behand-
lingsstudie där ett nytt läkemedel, bestående av en antikropp, 
Perjeta, skulle testas. Hon tackade ja på stående fot. 

– Det fanns inget alternativ. Jag var inte ett dugg rädd för 
att gå in i projektet och få nya mediciner. Inga mediciner i 
världen hade kunnat göra mig sämre, jag var dödsdömd och 
såg detta erbjudande som min enda möjlighet att få leva, sä-
ger hon. Eftersom hon hade träffat sju eller åtta olika läkare 
sedan tumören i bröstet upptäcktes kände hon ett behov av 
att få ett andra utlåtande av någon som inte varit inblandad i 
hennes sjukdomsprocess. Svärföräldrarna hjälpte henne att få 
kontakt med en läkare på Karolinska institutet i Stockholm, 
som också är en av dem som leder studien. På hans inrådan 
togs nya prover som visade att metastaserna var borta.

– Ett år efter andra diagnosen syntes inte längre några 
spår av cancern, säger Eva.

Hon känner en enorm tacksamhet över att ha fått möjlig-
het att vara med i studien, som pågår på obestämd tid och 
vars resultat hon hoppas ska hjälpa även framtida patienter.

Eva tillägger att hon känner sig trygg och omhändertagen 
genom att delta. Att hon har en del biverkningar som till ex-
empel trötthet, klåda och vallningar, står hon enkelt ut med.

– Jag är beredd att tåla vad som helst för att överleva. Och så 
fort jag undrar över något kan jag ringa min kontaktsjuksköter-
ska, som jag fått genom studien. Hon finns där i ur och skur.

Var tredje vecka åker Eva till Lund för behandling och var 
nionde vecka röntgas hon.

– Hela familjen lever numera i nioveckorsperioder. Det är 
alltid fruktansvärt ängsligt att vänta på röntgenbeskedet. ”Tänk 
om, tänk om”… Men däremellan är livet som vanligt. •

Evelyn Pesikan

Klinisk forskning sker inom sjukvår-
den och involverar patienter, uni-
versitet och företag. Det kan vara 
allt från utprövning av behand-
lingar till studier som berör motion, 
omvårdnad eller psykosocial hälsa. 

Syftet med klinisk cancerforskning är att nya 
metoder ska kunna utvärderas på ett säkert 
sätt. Utan klinisk forskning skulle vi inte ha 
dagens målstyrda läkemedel, nya metoder för 
diagnostik, strålbehandling eller avancerad 
kirurgi. Men det förutsätter att sjukvårds-
personalen har tid och möjlighet att utföra 
klinisk forskning. Den stora utmaningen för 
klinisk forskning är att den konkurrerar med 
den dagliga verksamheten i sjukvården. Men 
utan forskning stannar vården, därför föreslår 
Cancerfonden följande:

■ 20 procent av alla cancerpatienter  
ska ingå i kliniska studier 2018
I dag ingår alldeles för få patienter i kliniska 
studier. Därför behöver alla regioner/landsting 
besluta att 2018 ska 20 procent av alla cancer-
patienter ingå i kliniska studier.

■ Upprätta en strategi för klinisk 
forskning senast 2017
För att Sverige ska nå 20-procentsmålet 
måste landsting och regioner ha en plan för  
sin forskning, en klinisk forskningsstrategi, 
senast 2017.

■ Återinför forskningsbokslut
Kommuner och landsting måste inrätta en  
nationell öppen jämförelse med forskningsbok-
slut för hur klinisk forskning bedrivs från  
och med 2017.

■ Förtydliga sjukvårdens forsknings- 
ansvar i varje avtal
Landstingen måste beställa forskning på 
samma sätt som de beställer vård. Då kan 
sjukvården inte bara tillämpa forsknings- 
resultat utan också skapa dem.

■ Säkerställ sjukvårdpersonalens  
möjlighet att forska
Varje region/landsting bör aktivt arbeta för att 
underlätta och uppmuntra forskning. Exem-
pelvis genom schemalagd forskningstid samt 
lönesättning och meritering.

■ Forskningsbonus
Landsting och regioner som når målet ovan får 
en extra ersättning.

”Ett år efter andra diagnosen syntes 
inte längre några spår av cancern”

Eva är enormt 
tacksam för 
att ha fått vara 
med i studien, 
vars resultat 
hon hoppas 
ska hjälpa 
även framtida 
patienter.

«
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SPRIDER KUNSKAP OM CANCER
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Kunskap ger trygghet. 
Det gäller i många sam-
manhang i livet, men det 
blir särskilt tydligt i svåra 
och utsatta situationer. Att 
sprida kunskap om cancer 
är därför ett viktigt upp-
drag för Cancerfonden.

Via våra kommunikationskanaler vill vi 
stödja och stärka patienter och närstående 
genom att informera om cancersjukdomar, 
behandlingar och forskning. Vi sprider 
också budskapet att 30 procent av all cancer 
kan förebyggas genom en hälsosam livsstil.

CANCERFONDEN.SE
Cancerfonden ska finnas på de platser där 
cancerfrågan diskuteras, därför är den  
digitala närvaron viktig. 

Webbplatsen cancerfonden.se är en kanal 
för att driva insamling, sprida kunskap om 
cancer och bedriva politiskt påverkansarbete.  
I februari 2015 lanserade vi en ny version av 
vår webbplats. Lanseringen var finalen på ett 
utvecklingsarbete som pågått under cirka ett år.  

På den nya 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 
informationstexter samt reportage om fors-
kare, patienter och närstående.

Cancerfonden skickar också ut ett digitalt 
nyhetsbrev cirka åtta gånger per år. Nyhets-
brevet berättar om organisationen och vad 
som händer inom svensk cancerforskning.

BROSCHYRER I TRYCK OCH DIGITALT
På cancerfonden.se finns ett 90-tal olika infor-
mationstexter som beskriver cancersjukdomar,
behandlingar och livet med cancer ur ett 
psykiskt och socialt perspektiv. Under 2015 
fanns 17 av dessa texter som tryckta bro-
schyrer. Dessa distribuerades till patienter 
och närstående, främst via sjukvården.

AMBASSADÖRERNA – VÅRA BÄSTA 
VÄNNER
Sedan 2013 har Cancerfonden flera enga-
gerade ambassadörer: Magdalena Forsberg, 
skidskytt och idrottsförebild; Paul Svensson, 
stjärnkock; Pamela Andersson, chefredak-
tör och sportjournalist; Leo Razzak, social 
entreprenör, producent och talare. Ralf Ed-
ström, fotbollslegend och expertkommenta-
tor lämnade sitt uppdrag som ambassadör i 
och med årsskiftet 2015-16.

Ambassadörernas uppgift är att hjälpa 
Cancerfonden att sprida kunskap om cancer 
ur olika aspekter, till exempel hur sjukdo-
men kan förebyggas. Under 2015 deltog 
ambassadörerna i våra kampanjer, vid 
seminarier och vid sponsorträffar. •

KUNSKAPSSPRIDNING

Vi vill nå så många 
som möjligt

Magdalena Forsberg, Leo Razzak, Pamela Anders-
son och Paul Svensson är ambassadörer för 
Cancerfonden. Ralf Edström, längst till vänster, 
lämnade sitt uppdrag årsskiftet 2015/16.
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Tobias Welander, ansvarig för sociala medier på Cancerfonden:
Varför är sociala medier viktiga för Cancerfondens verksamhet?

– Med sociala medier når vi ut till en bred målgrupp. Kanalerna väcker ofta 
stort engagemang eftersom kontakten med och mellan följarna är direkt. Det är 
uppskattat. Vi får dessutom snabb återkoppling på Cancerfondens aktiviteter 
och utan tvekan är en mycket stor andel av följarna väldigt positiva till oss och 
vårt arbete. Det är förstås oerhört stimulerande för oss som jobbar här.

Plattformar för engagemang

KUNSKAPSSPRIDNING I SOCIALA MEDIER
Cancerfonden vill sprida kunskap och ge stöd till drabbade på det sätt  
som mottagarna föredrar. Det gäller förstås även de digitala kanalerna.  
Förutom via vår webbplats når vi människor via sociala medier som  
Facebook, Twitter och Instagram. 

Facebook är vår största sociala 
kanal där vi nu har 125 000 föl-
jare. Här kan vi ge mer infor-

mation om specifika cancerformer och 
behandlingar samt svara på frågor och ge 
stöd till dem som är oroliga. Besökarna 
kan även dela med sig av kunskap och 
stöd till varandra. Vi informerar också om 
våra kampanjer och hur man kan stödja 
Cancerfonden.

Twitter riktar sig främst till 
journalister, politiker och andra 
som kan påverka opinionen 

och synen på samhällsfrågor som rör 
våra budskap, exempelvis livsstil, can-
cerforskning och cancervård. Vi följer 
vad som skrivs inom cancerområdet 
och kompletterar med egna budskap när 
vi anser att vi kan bidra.

Instagram har varit en liten 
kanal men ökade kraftigt 
under slutet av 2015. Här 

låter vi i första hand personer med 
koppling till cancer dela både bilder 
och sin berättelse. Bilderna gör det 
lätt att känslomässigt sätta sig in i 
berättarens situation. Med Instagram 
vänder vi oss i större utsträckning till 
privatpersoner än med Twitter.

Via sociala medier möter vi 
människor på deras egna villkor.
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VÅR TIDNING

Redan år 1956 gav Can-
cerfonden ut sin första 
tidning. Eller, som det 
hette i programför-
klaringen: ”en mindre 
tidskrift, avsedd för 
smärre uppsatser och 

notiser, som kan vara av intresse för dem 
som stödjer föreningen och i någon mån 
vill följa dess verksamhet”. 

Tidskriften var 14 sidor och fick namnet 
Cancer. Den gavs ut under drygt 30 år och 
ersattes 1987 med Rädda Livet, som kom 
ut tätare och skickades ut bredare – till alla 
stödmedlemmar i Cancerfonden och till 
väntrum på kliniker runtom i landet.

Under 2015 ökade upplagan till 
cirka 80 000 exemplar när Rädda Livet 
började distribueras till alla nya må-
nadsgivare; som blev betydligt fler efter 
tv-galan Tillsammans mot cancer i 
oktober då tittarna uppmanades att bli 
månadsgivare.

Tre huvudsyften
Rädda Livet har tre huvudsyften. Ett 
av dem är detsamma som formulerades 
1956: att tala om hur givarnas pengar 
används. Tidningen ska berätta om – 
och levandegöra – vad forskarna gör för 
sina anslag, men även skildra cancer-
forskningens framsteg. 

Att läsa om forskarnas arbete bidrar 
även till ett annat syfte med tidningen: 
att ge läsarna hopp. Hopp om att forsk-

ningen ska hitta nya behandlingar och 
göra så att färre drabbas. Och hopp som 
kan ge mod att möta allt det svåra som 
följer med en cancerdiagnos. Rädda Livet 
ska ge stöd till såväl cancerdrabbade som 
deras närstående – genom att berätta om 
andra som är i samma situation, genom 
att sprida kunskap om cancer och ge tips 
och råd som gör det lättare att möta både 
vården och vardagen. 

En läsarundersökning som gjordes i 
slutet av 2014 visar att läsarna uppskat-
tar Rädda Livet. Den visade också att 
givarna är forskningsintresserade – 
många ville ha mer av den biten. 

Vässa och modernisera
För att lyfta fram forskningen, och vässa 
och modernisera hela tidningen till 
både form och innehåll, gjordes Rädda 
Livet om under 2015 i samarbete med 
Vi Media AB. Två nummer i ny kostym 
hann komma under året. Inte minst fick 
tidningen en tydligare struktur, med nya 
vinjetter och avdelningar som skapar 
en mix av reportage, intervjuer och 
forskning. Men också gör det enkelt att 
orientera sig i tidningen.

För att framhäva forskningen skapa-
des en särskild avdelning, ”Forskning & 
nyheter”, som skiljer sig till både form 
och papper för att vara lätt att hitta för 
forskningsintresserade läsare. I de första 
omgjorda numren fanns bland annat för-
djupande läsning om nya immunterapier, 

Sprida kunskap, ge hopp och stöd, men inte minst: berätta om vart givar-
nas pengar går. Det är tre huvudsyften med Cancerfondens tidning Rädda 
Livet, som under 2015 gjordes om till både form och innehåll, berättar 
redaktören Hanna Odelfors.

Tidningen till dig som stödjer 
CANCERFONDEN

NR 4 l 2015

»Vi bär alla den 
rädslan«KARIN THUNBERG säger Nej till cancer

¨ Provet som hittar 
farlig prostatacancer

¨ Nobelpristagaren 
tackar för stödet

¨ Många kvinnor avbryter 
behandling mot bröstcancer

¨ Vanlig värktablett 
testas mot återfall 

¨ Rekordutdelning till 
svenska cancerforskare

Författaren och journalisten skriver 
      om ryggsäcken som kan bli blytung av rädsla 
  för att cancern ska komma tillbaka.

Forskning på 
frammarsch

”Det går att 
ha ett gott liv” 

INGEMAR LEVER 
MED CANCER 
I BUKSPOTTKÖRTELN

Delta i 
forskning

STUDIEN BLEV 
EVAS HOPP 

MOT CANCERN

tips om hur 
det blir lättare att prata med 
varandra om cancern

001 OMSLAG.indd   10 2015-11-23   13:07

«
«

Rädda Livet

Hanna Odelfors planerar nästa 
nummer av Rädda Livet tillsam-
mans med Sofia Wadensjö Karén 
och Staffan Frid från Vi Media.

Tidningen 
 skickas ut  
4 ggr/år till  

månadsgivare  
och stöd- 

medlemmar

2015
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TUSENTALS VÄNDER  
SIG TILL INFORMATIONS-  
OCH STÖDLINJEN 
Cancerfondens informations- och 
stödlinje är bemannad av legitime-
rad vårdpersonal med lång erfaren-
het av cancervård. 

Hit kan patienter och närstående vända 
sig med frågor och funderingar om cancer 
och få råd och stöd i sin situation. Man 
kontaktar Informations- och stödlinjen 
via telefon eller mejl. Öppettiderna under 
2015 var helgfria vardagar mellan klockan 
9 och 16. 

– Nästan hälften av dem som ringde var 
närstående till personer med cancersjuk-
dom, och en knapp tredjedel var personer 
med egen diagnos. Övriga som tog kontakt 
var personer med symtom som de befarade 
berodde på en cancersjukdom eller vårdper-
sonal och studenter, berättar Elizabeth Jo-
hansson från Informations- och stödlinjen.

ETT KOMPLEMENT TILL VÅRDEN
Varför finns Informations- och stödlinjen 
– ger inte vården den information och det 
stöd som patienter och närstående vill ha 
och behöver? Svaret är ja, men det betyder 

där immunförsvaret triggas att attackera 
cancercellerna, och om Nobelpristagaren 
Tomas Lindahl som tackar Cancerfon-
dens givare för deras stöd till forskningen. 

Spegla vårt politiska arbete
Ett annat mål var att tidningen skulle 
spegla Cancerfondens arbete inom  
politisk påverkan.

Det första omgjorda numret innehöll 
ett tema ”Trygg vård”, där vi belyste 
behovet av att alla cancerpatienter ska ha 
en egen kontaktsjuksköterska – en av de 
intressepolitiska frågor som Cancerfon-
den driver. Temat i årets sista nummer 
handlade om att fler patienter borde 
tillfrågas om att delta i forskningsstu-
dier. Läsarna fick bland annat möta Eva 
Rietz som lever tack vare en studie där 
en ny medicin skulle testas och som du 
även kan läsa om här på sidan 13.

Vi ville även lyfta fram Cancerfondens 
givare och det fantastiska engagemanget 
bland privatpersoner och företag som 
ordnar alltifrån konserter till motions-
lopp för att samla in pengar. Pojkhockey-
laget som spelade i rosa matchtröjor och 
hundpromenaden som samlade hundra-
tals deltagare var några av de aktiviteter 
som vi berättade om förra året.  

En längre intervju 
Varje nummer innehåller ett längre por-
trätt av någon som är drabbad av cancer 
eller är närstående. Cancerfondens 
ambassadör Leo Razzak blev intervjuad 
om att hur det är att stå bredvid sin can-
cersjuke pappa och Ingemar Engström, 
som lever med bukspottkörtelcancer, 
berättade om hur han tacklar sin svåra 
sjukdom och hur det går att leva ett gott 
liv – också i dödens närhet. •

Hanna Odelfors, redaktör Rädda Livet

Det första omgjorda 
numret efter att 

vi vässat på både 
form och innehåll.

Informations- och 
stödlinjen sprider 
kunskap och ger stöd 
i svåra situationer.

«
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inte att Cancerfonden och vården konkur-
rerar med varandra. Vi ser oss snarare som 
ett komplement till vården. 
– Många tycker att vårdapparaten kan vara 
otillgänglig och svår att få kontakt med och 
hitta rätt i, och för dem är det enklare att 
kontakta Cancerfonden. De tycker också 
att det känns bra att kunna samtala med 
en part som står vid sidan av sjukvården 
och är oberoende av den. Vi som arbetar på 
Informations- och stödlinjen märker att vi 
behövs och det sporrar oss att hela tiden bli 
bättre, säger Elizabeth Johansson. 

FULL SEKRETESS 
De som kontaktar Informations- och stöd-
linjen kan vara anonyma, Cancerfonden 
för inte journal över vilka som skriver eller 
ringer. Däremot förs statistik över antalet 
samtal och mejl, och vilka frågor som är 
vanliga, för att vi på bästa sätt ska kunna 
svara upp mot behoven. Ingen information 
lämnas vidare till företag eller organisationer. 

”Vårdapparaten kan vara svår att 
hitta rätt i och då är det enklare 
att kontakta Cancerfonden”

INFORMATION AV SKIFTANDE SLAG
För omkring hälften av dem som kontaktar 
Informations- och stödlinjen är behov av 
information huvudanledningen till kontak-
ten. Vi kan svara på de flesta frågor men 
ger inte några medicinska råd, de ska alltid 
diskuteras med en läkare och journalföras. 

– Vissa av dem som tar kontakt har 
redan besökt vården och vill kontrollera om 
de förstod den information de fick, eller så 
uppstod nya frågor efter besöket som de vill 
ha svar på. Andra ska göra ett vårdbesök 
och vill förbereda sig genom att skaffa mer 
kunskap så att de exempelvis kan ställa 
frågor till läkaren, fortsätter Elizabeth 
Johansson.

– Frågorna handlar ofta om en specifik 
cancersjukdom och olika slag av behand-
lingar. De kan också gälla till exempel kost, 
sex och rehabilitering. En annan vanlig 
fråga är vilka rättigheter man har som 
patient och då kan vi hänvisa vidare. Några 
vill veta om och hur man kan få ett andra 
medicinskt utlåtande av en annan läkare 
och då berättar vi hur det går till.

KÄNSLOMÄSSIGT STÖD
Informations- och stödlinjen ger även käns-
lomässigt stöd. Till patienter såväl som till 
närstående. 

– Vi på Informations- och stödlinjen har 
stor erfarenhet av vården och har mött och 
lyssnat på många patienter och närstående 
som fått nedslående besked och har en på-
frestande situation. Vi finns för att ge stöd, 
försäkrar Elizabeth Johansson.

Under året besvarades 3 689 samtal och  
1 938 mejl. Samtalen är kostnadsfria. An-
talet telefonsamtal har ökat mycket under 
de senaste åren vilket tyder på att Informa-
tions- och stödlinjen fyller ett stort behov 
och är uppskattad. •

I vår webbutik kan du  
beställa broschy-
rer om flera olika 

cancersjukdomar, 
om behandlingar 

och hur det kan vara 
att vara patient eller 

närstående.

Har du frågor om cancer?

Ring 020-59 59 59
infostodlinjen@cancerfonden.se

Välkommen att kontakta Cancerfondens informations- och stödlinje för  
information och känslomässigt stöd. Den som kontaktar oss får vara anonym 
och samtalen är kostnadsfria.

«
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SAMLAR IN FÖR ATT RÄDDA LIV
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2015 var ett fantastiskt 
insamlingsår för Cancer-
fonden. Aldrig tidigare har 
engagemanget från privat-
personer och företag varit 
större och tillsammans 
samlade vi in otroliga  
607 miljoner kronor  
till kampen mot cancer.

TILLSAMMANS BESEGRAR VI CANCER
Sammanlagt skänkte svenska folket fler än 
1,2 miljoner gåvor under 2015. Många valde 
att bli månadsgivare eller att hedra någon 
som gått bort med en minnesgåva. Andra 
blev stödmedlemmar, skänkte gåvor, köpte 
lotter eller startade insamlingar på cancer-
fonden.se för att sprida sitt engagemang.

För Cancerfonden är det viktigt att alla 
som vill ska ha möjlighet att bidra, utifrån 
sina egna förutsättningar. Längst bak i 
denna årsberättelse finns en sammanställ-
ning över hur man kan bidra till Cancer-
fonden och svensk cancerforskning.

KAMPANJERNA SKAPAR MÖJLIGHETER
För att besegra cancer arbetar Cancerfonden 
med att sprida kunskap, väcka opinion och 
samla in pengar till forskningen. I detta 
arbete är våra kampanjer centrala verktyg 
som gör att vårt budskap når ut. Under 
2015 genomfördes flera kampanjer, men 
alla med samma långsiktiga mål om en 
framtid utan cancer.

VI SA NEJ
I början av 2015, med start på Världscancer-
dagen den 4 februari, lanserades Cancerfon-
dens nya kommunikationskoncept: Nej.  
Ett koncept för insamling, kunskaps-
spridning och opinionsbildning – för alla 
cancerformer, varje dag, året om. 

Under lanseringskampanjen genomförde 
Cancerfonden aktiviteter i sex städer, med 
bland annat givarträffar med forskningsfö-
reläsningar. För att etablera #nejtillcancer 
bad vi allmänheten att publicera bilder 
med denna text på Instagram och andra 
sociala medier.

För att stärka kännedomen om Nej ge-
nomfördes även en kampanj i juni där cancer-
forskaren och cancerpatienten Maria Shoshan 
berättade varför hon säger Nej till cancer. 

607 miljoner tack! 

INSAMLING

Lisa Johansson som lever med obotlig cancer 
medverkade i flera av Cancerfondens kampanjer.

Cancerfondens Rikslotteri 37 mkr (37 mkr)

Månadsgivande 56 mkr (38 mkr)

Postkodlotteriet 31 mkr (31 mkr)

Övrigt 8 mkr (10 mkr)

Gåvor privatpersoner 80 mkr (96 mkr)

Minnesgåvor 78 mkr (75 mkr)

Sponsring och Företag 103 mkr (87 mkr)

Testamenten 214 mkr (224 mkr)

Fördelning av insamlade medel 2015 (2014)
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ROSA BANDET
2015 genomförde Cancerfonden Rosa Bandet-
kampanjen för trettonde året i rad och insam-
lingsresultatet blev 76 miljoner kronor från 
sponsorer, vilket är 93 procent av intäkterna i 
Rosa Bandet-kampanjen.  
Sedan starten har kampanjen inbringat otroli-
ga 593 miljoner kronor och samtidigt bidragit 
till en stor kunskapsökning om bröstcancer. 
2015 firade vi tio år av designsamarbeten och 
för att uppmärksamma det lät vi tio unga 
kreatörer från landets design- och konst-
skolor tolka våra tio olika bandmönster. 
Bidragen visades på Nau Gallery i Stock-
holm. Årets band formgavs av designtrion 
Claesson Koivisto Rune.

TILLSAMMANS MOT CANCER
En av tre får en cancerdiagnos någon gång 
i livet, men alla drabbas. Under höstens 
tv-gala Tillsammans mot cancer blev det 
smärtsamt tydligt. Under galan, som även 
summerade årets Rosa Bandet-kampanj, 
fick tittarna följa flera cancerdrabbade och 
närstående som delade med sig av sina 
erfarenheter. 

Under året har antalet månadsgivare ökat med 
hela 20 procent. Alla gåvor är betydelsefulla, men 
de regelbundna gåvorna håller nere Cancerfondens 
administrativa kostnader samtidigt som forskarna 
lättare och mer långsiktigt kan planera sitt arbete. 
En stor bas av månadsgivare innebär alltså lång-
siktiga intäkter till en låg kostnad – och mer pengar 
till cancerforskningen.

Rosa bandet 2015 designades 
av arkitekttrion Claesson 

Koivisto Rune.

Arkitekttrion Claesson Koivisto Rune.

Året gav  
en ökning av  
regelbundna 

givare!
Månadsgivare

«

”En stor cirkel med en 
liten cirkel i mitten –
kanske den äldsta och 
tydligaste symbolen för 
liv och kvinnlighet?”
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Galan, som hölls på Cirkus i Stockholm och 
direktsändes på Sjuan, leddes av Tilde de 
Paula Eby och Kristin Kaspersen. Kvällens 
artister var Bo Kaspers Orkester, Lisa Nils-
son, Albin och Mattias Andreasson, Jonas 
Gardell och Benjamin Ingrosso.  
Medverkade gjorde även andra kända 
profiler som berättade om sin koppling till 
cancer. En av dem var Hans Rosling som 
drabbades av cancer som småbarnsförälder. 

När kvällen summerades stod det klart 
att galan, tillsammans med Rosa Bandet-
kampanjen, samlat in totalt 90,4 miljoner 
kronor till kampen mot cancer. 

TESTAMENTEN VIKTIGA FÖR CANCER-
FORSKNINGEN
Cancerfonden tar varje år emot tillgångar av 
olika slag som har testamenterats till oss av 
personer som vill bidra till att bekämpa cancer. 

Ett annorlunda men välkommet exempel 
är berättelsen här bredvid (sidan 25) om Alvar 
Stenlund som förutom värdepapper skänkte 
avkastningen från två värdefulla skogar. 

Alla tillgångar som inte består av kon-
tanter måste avyttras. Det kan exempelvis 
vara fastigheter, bostäder, lösöre eller aktier 
som måste säljas. Dessa avvecklingar görs på 
ett ansvarsfullt och värdigt sätt, och så att så 
mycket av tillgångarna som möjligt kommer 
cancerforskningen till godo.

Foldern Gör ditt 
testamente till  

en gåva för livet  
kan beställas på  

cancerfondens.se

«

«
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Så här går det till:
STÖD CANCERFONDEN GENOM TESTAMENTE

1. Den som funderar på att testamentera 
till förmån för Cancerfonden är välkommen 
att kontakta någon av våra jurister och ställa 
frågor om hur Cancerfonden hanterar testa-
mentsgåvor till organisationen.

2. Lagen ställer vissa krav på ett testamente 
för att det ska gälla. Därför är det bra att vända 
sig till någon kunnig, som en begravningsen-
treprenör eller jurist, när ett testamente ska 
upprättas. 

3. På Cancerfondens webbplats finns exem-
pel på hur ett testamente kan formuleras. 

När testamentet är undertecknat och 
bevittnat bör det förvaras på en säker plats, 
exempelvis i ett bankfack.

4. Vid bouppteckningen är boutredaren  
skyldig att kontrollera om det finns ett  
testamente och att kalla samtliga arvingar  
till bouppteckningen.

5. Som gåvomottagare utgår Cancerfonden, 
så långt det är möjligt, från donatorns  
uttryckliga vilja. 

 

Småländska skogar växer för livet
Alvar Stenlund i Åseda, Småland, ägde två skogsfastigheter som han skötte 
omsorgsfullt. Själv drabbad av cancer beslöt han att testamentera avkastningen 
från skogarna och övriga tillgångar till Cancerfonden. Det ger nu omkring en 
halv miljon kronor varje år till cancerforskningen. 

– Jag lärde känna Alvar redan 1981 när 
jag var med och startade ett LRF-kon-
sultkontor i Åseda. Han blev min kund 
och vi hade många livliga och hjärtliga 
diskussioner som rörde de skogsfastig-
heter han ägde i Åseda och Nybro, och 
vi kom varandra nära. Han var mycket 
intresserad av sina skogar och skötte 
dem väl, säger Alvars vän Rune Grahn.

Bildade stiftelse och skrev testamente

En dag kom Alvar Stenlund till Rune 
Grahn för att få hjälp med att upprätta 
ett testamente. Hans vilja var att bilda 
en stiftelse där skogarna och hans övriga 
tillgångar samlades, och sedan testamen-
tera stiftelsens avkastning till Cancerfon-
den. Skogsbolaget Södra, där han varit 
medlem sedan 1947, utsågs till förvaltare 
av fastigheterna.

 – Det rör sig om totalt 210 hektar 
mark med 43 000 kubikmeter skog.  

Saluvärdet är 20 miljoner kronor. Dess-
utom tillkommer nio miljoner kronor 
i värdepapper. Den årliga tillväxten i 
skogarna är omkring 1 000 kubikmeter, 
vilket innebär att stiftelsen kan avkasta 
en halv miljon kronor per år i princip 
hur länge som helst, utan att skogarna 
och stiftelsen blir mindre värda, bedömer 
Rune Grahn.

Gemenskap och resor 

Alvar Stenlund arbetade som vårdare på 
en psykiatrisk klinik, mest med svårt sjuka. 
Enligt uppgift trivdes han med jobbet och 
var bra på att ta hand om dessa patienter 
med stora behov. 

– Skogen var Alvars glädjeämne i 
många år. Han levde länge ensam, men 
träffade i 50-årsåldern en kvinna som 
han blev särbo med. De gjorde många 
resor och upplevde mycket tillsammans, 
avslutar Rune Grahn. •

Alvar  
Stenlund 

skänkte två 
skogar i sitt 
testamente
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ENGAGERADE INSAMLARE BIDRAR 
I KAMPEN MOT CANCER
Viljan att göra skillnad yttrar sig i en 
mängd olika insamlingsaktiviteter: allt 
från loppis till välgörenhetslopp och hund-
promenader. 

2015 startades drygt 750 insamlingar på 
Cancerfondens webbplats. På insamlarnas 
egen insamlingssida kan man läsa om och 
bidra till insamlingen och sedan följa hur 
det går. Cancerfonden ber alltid en initia-
tivtagare att starta en sådan insamlings-
sida, eftersom sidan fungerar som en slags 
redovisning för de insamlade pengarna. 
Alla inblandade – insamlaren, givarna och 
Cancerfonden – kan då tryggt förvissa sig 
om att pengarna går till ändamålet. 

Beloppen på insamlingarna varierar 
från några hundralappar till hundratusen-
tals kronor på bara några månader. Att 
berätta om sin insamling för så många 
som möjligt ökar chanserna att nå det satta 
insamlingsmålet. Många insamlare berät-
tar om sin insamling i sina sociala nätverk, 
exempelvis på Facebook och vissa tipsar 
själva lokala medier om sina aktiviteter. 
Cancerfonden lyfter ofta insamlare och 
deras insamlingar i sina egna kanaler.

– Många lägger ner sin själ i detta.  
De samlar inte bara in pengar, de bidrar 
även med sin tid och sina berättelser. Vi är 
så stolta och tacksamma över våra privata      
insamlare och deras insats i kampen mot 
cancer, säger Rebecca Hamner,  
tf insamlings- och marknadschef, 
på Cancerfonden. • På cykel från Kilpisjärvi i norr till 

Trelleborg i söder, med bara tält 
och det allra nödvändigaste med 
sig. Under sommaren har Amanda 
Forslind trampat genom Sverige 
för att samla in pengar till Cancer-
fonden. Amanda gjorde det för sin 
mamma som haft bröstcancer två
gånger, och för att uppmärksamma 
sjukdomen. – Jag vill cykla för dem 
som inte kan, säger Amanda. 

Cykelturen tog 34 dagar  
och samlade in 11 350 kronor.

På cykel över 
polcirkeln

Starta en
insamling

Vill du hedra någon som
drabbats- eller helt enkelt bara

stötta kampen mot cancer?
Läs mer om hur du startar

en insamling på cancerfonden.se
under fliken ”Stöd oss”.

«
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Varje år blir vi kontaktade av privatper-
soner, föreningar och skolelever som 
vill engagera sig och samla in pengar 
till Cancerfonden. En nära koppling till 
cancer är oftast drivkraften bakom  
det starka engagemanget. 

För tio år sedan fick Peder Persson i Östansjö/Vallsta i Hälsingland 
veta att han har en obotlig cancer i bukspottkörteln. Men med hjälp 
av flera olika behandlingar har han lyckats hålla cancern i schack.  
– Det var förstås ett dråpslag att få det beskedet när man bara är 
41 år och far till två barn. Det har varit några extra tuffa motgångar 
sedan dess men jag ger inte upp hoppet. Jag har startat en insam-
ling som heter Fäll ett träd för cancer! och har som skogsägare fällt 
ett träd för just det ändamålet. Nu uppmanar jag andra att bidra 
också, skogsägare eller inte, säger Peder Persson.

Hittills har insamlingen gett 120 550 kronor till  
cancerforskningen.

Privata initiativ
RUNT OM I LANDET

3 000 KILOMETER FÖR  
CANCERFORSKNINGEN
Helena Olmås korsar just nu Nya Zeeland till fots.
3 000 kilometer ska hon vandra i det vackra landet.
– Jag har tänkt på det här i tre år. Vid årsskiftet 
tänkte jag att jag måste göra det här nu annars 
kommer det aldrig bli av. Jag bokade min flygbiljett. 
Och hela vandringen görs till stöd för cancerforsk-
ningen. Målet är att samla in 50 kronor per kilometer: 
150 000 kronor totalt. 

Redan innan Helena åkte i oktober hade hon fått  
in 123 420 kronor. Följ Helenas vandring på  
www.newzealandbyhelena.com.

Laddar inför 
vandringen.

HUNDAR MOT CANCER
För tredje året i rad arrangerades En rosa hundpro-
menad mot cancer i Västerås. Konceptet är enkelt: 
alla som vill dyker upp med sina hundar och skänker 
50 kronor i anmälningsavgift som oavkortat går till 
Cancerfonden. 

Hundpromenaden fick ihop över 9 000 kronor och 
har spridit sig till flera orter i Sverige.

Fäll ett träd för cancer!

Hittills har de sålt runt 370 armband och de har även 
ordnat en loppis. Att pengarna skulle gå till just cancer-

forskning stod klart från början. ”Vi tycker det är en hemsk 
sjukdom och vill hjälpa” skriver de på sin insamling ”Nellie 
och Alva #hatacancer” på cancerfonden.se, där vem som 

helst kan gå in och skänka pengar. Armbanden kan  
beställas via flickornas Facebook-grupp ”Hata cancer”. 

Färg och mönster på armbandet kan beställaren  
själv  välja – så länge budskapet  

”hata cancer” finns med. 

Hittills har Nellie och Alva  
samlat in cirka 32 203 kronor.

Nellie och Alva gör  
armband för att samla in  
pengar till Cancerfonden 
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Många företag, stora som 
små, vill hjälpa oss att be-
segra cancer. 2015 samla-
de våra samarbetsföretag 
tillsammans in hela 103 
miljoner kronor till Cancer-
fonden. Dessutom sprider 
de kunskap om cancer.

Cancerfondens företagssamarbeten går 
ut på att företagen får associationsrätt till 
Cancerfondens varumärke och närhet till 
vår fråga, som ständigt är aktuell och berör 
många människor. Associationsrätt innebär 
att företagen får rätt att använda Cancer-
fondens grafiska identitet i sin marknads-
kommunikation samt möjlighet att skapa 
aktiviteter med fokus på insamling och 
kunskapsspridning.

Vi är mycket glada över att näringslivets 
intresse för att stödja vårt arbete växer.

ROSA BANDET SAMLAR IN MEST
De flesta företag som stödjer Cancerfonden 
gör det via Rosa Bandet-kampanjen under 
oktober. Deras insatser är oerhört viktiga 
för kampanjens resultat. Våra marknadsun-
dersökningar visar att många i Sverige vill 
bidra till Cancerfonden genom att köpa rosa 
produkter där en del av försäljningspriset 
tillfaller organisationen.

Många vill också bidra genom att köpa rosa 
band. Företagen är en förutsättning för att vi 
ska kunna erbjuda detta eftersom Cancerfon-
den inte har egna distributionskanaler. 
Huvudsponsorerna för Rosa Bandet 2015 

var Apoteket, ICA, Lindex och XL-BYGG. 
Förutom dessa bidrog ett trettiotal andra 
företag till Rosa Bandet-insamlingen. 
Tillsammans bidrog företagen och deras 
kunder med 103 miljoner kronor.

ROSA PRODUKTER
Företagen säljer dels rosa band, dels pro-
dukter ur det egna sortimentet som de har 
valt ska ingå i kampanjen. Produkterna ut-
formas i en rosa färg eller med Rosa Bandet-
symbolen. Företagen skänker sedan en viss 
andel av försäljningsintäkterna från de rosa 
produkterna till Rosa Bandet-kampanjen.

2015 fanns det fler rosa produkter än 
någonsin, 150 stycken, till exempel frukt och 
grönt hos ICA, försvarets hudsalva hos Apo-
teket, doftljus hos Lindex och rosa verktyg 
hos XL-BYGG. Förutom att sälja rosa pro-
dukter skänker vissa företag en viss procent 
av dagskassan en dag under oktober.

Både ledningar och personal på företagen 
visar stort engagemang för att genom sin 
insamling besegra cancer. Många vill gärna 
slå sitt eget insamlingsrekord från tidigare år, 
och för att lyckas bättre arrangeras till exem-
pel kundtävlingar och aktiviteter i butikerna. 

Samlar in pengar  
och sprider kunskap

INSAMLING FÖRETAG

En stor mängd rosa produkter togs fram av våra  
sponsorer 2015.

TACK
Vi vill rikta ett stort tack 

för 2015 till ledningar och 
anställda på de företag  
som stödjer oss, samt  

deras kunder.
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LUNCHPROMENADER OCH ANDRA STEG 
MOT BÄTTRE HÄLSA
Pengar till forskning är viktigt, men det 
är också kunskap. Inte minst kunskap om 
hur egna levnadsvanor påverkar risken för 
cancer. Vi är därför glada över att företagen 
hjälper till i det kunskapsspridande arbetet, 
dels mot sina kunder, dels genom interna 
evenemang. I år gick många anställda på 
lunchpromenader runt om i Sverige för att 
uppmärksamma kampanjens budskap att 
30 minuters fysisk aktivitet om dagen mins-
kar risken för cancer. 

SMÅFÖRETAGARNA BIDRAR
Småföretagare kan bidra till Cancerfondens 
arbete och visa upp sitt engagemang för en 
god sak, genom att engagera sig som Före-
tagsvän – ett digitalt marknadsföringspaket. 
Paketen säljs året om, under vissa perioder 
med kampanjtema som exempelvis Rosa 
Bandet eller julkampanjen. 

I årets Rosa Bandet-kampanj valde flera 
småföretagare att bidra med ett högre belopp,  
vilket resulterade i en rekordhög insamling. •

Samlar in pengar  
och sprider kunskap

Glada anställda på lunchpromenad 
under Rosa Bandet-kampanjen. 

Andra bidrag från 
företag 
Andra företag väljer att sälja jul- och 
gratulationskort till förmån för Can-
cerfonden och flera artister väljer att 
skänka sina royalties. Skandia Cancer-
fond bidrar genom att två procent av 
fondvärdet tillfaller Cancerfonden varje 
år och vi är även förmånstagare  
av PostkodLotteriet. 

Småföretag kan engagera sig genom att 
köpa ett av våra marknadsföringspaket.

”Vi är mycket glada över att 
näringslivets intresse för att 
stödja vårt arbete växer”

Bli FöretagsvänVälj mellan flera olika digitala paket som visar ert engagemang i kampen mot cancer för era kunder och medarbetare. 

Paketet gäller under ett år och så snart beställningen är gjord får ni tillgång till materialet. Som Företagsvän exponerar 

vi ert företagsnamn på Cancerfondens webbplats.

Företagspaket 2015Med materialet visar ni ert stöd för Cancerfonden samtidigt som ni sprider vårt viktiga budskap vidare till 

kunder, leverantörer och medarbetare. Ni får även fyra nummer av vår uppskattade tidning Rädda Livet.

Så kan ert företag stödja Cancerfonden

Banner 160 x 130 Banner engelsk text160 x 130

Banner 730 x 150

Banner engelsk text 730 x 150Stefan Bergh, Generalsekreterare

Med vänlig hälsning

för ert engagemang i kampen mot cancer.

Vi på Cancerfonden vill framföra  
ett varmt tack till

Företagsvän2015

Företagsnamn

Diplom

Tidningen  Rädda Livet

N U M M E R  E T T  2 0 1 4

Några direkta nationella riktlinjer för anhörigstöd finns inte. TEMA NÄRSTÅENDE

Inte lätt att stå bredvid

VI NÄRSTÅENDE

 PATIENTFÖRENINGAR. 
Rehab viktig fråga 2014

 FYRA FASER. Vad är en 
psykologisk kris?

 KRÖNIKA. Dödsviktigt att 
prata om döden

TVILLINGAR. Vi lämnades vind för våg. PERSONLIGT. Livet är inte särskilt rättvist. NÄRSTÅENDE. Vi fick en käftsmäll, men kom varandra närmare. 

RL_1401_07.indd   1

2014-02-11   11:36

Grundpaketetfrån 5 000 kr
Diplom

Exponering av ert företagsnamn  
på Cancerfondens webbplatsBanners att publicera  på er webbplats

 
Helårsprenumeration på 

Cancerfondens tidning Rädda Livet
 Digitalt nyhetsbrev med information 

om Cancerfondens verksamhet och 
forskningens framsteg

Kommunikationstext för fakturor
Annons i Cancerfondens tidning  

Rädda Livet, 2-spalt 114 x 80 mm,  värde 11 000 krExponering av ert företags  
logotyp på första sidan på  

Cancerfondens webbplats

Lilla marknadspaketetfrån 10 000 kr Mellan marknadspaketetfrån 20 000 kr Stora marknadspaketetfrån 50 000 kr





















































Bli Företagsvän  redan i dagRegistrera er på  cancerfonden.se/ foretagsvan eller ring  020-59 59 59 för  personlig service.

Bli Företagsvän, så är ditt företag med och 
stödjer den främsta cancerforskningen i 
Sverige. Paketen kostar från 5 000 kronor. 

Som tack för ert stöd får ni tillgång till vårt 
digitala material som visar era kunder och 
medarbetare att ni står bakom vårt arbete.  

Bli Företagsvän i dag
Besök cancerfonden.se/foretagsvan 
eller ring 020-59 59 59

– Potentialen är 
enorm, även om 
mycket forskning 
återstår.

1 av 3 får cancer. Men alla drabbas.
Nu kan ditt företag ändra på det.

Thomas Helleday, cancerforskare vid 
Karolinska Institutet, med stöd från 
Cancerfonden; 



30   CANCERFONDENS ÅRSBERÄTTELSE 2015

XL-BYGG  
är en av 2015 års 

Rosa Bandets 
huvud- 

sponsorer

XL-BYGG är en kedja av närmare 100 fristående bygghandlare över hela 
landet. Som en av huvudsponsorerna av Rosa Bandet samlade kedjan 
in nästan sex miljoner kronor till cancerforskningen under 2015.

Rosa Bandet har några få huvudspon-
sorer och XL-BYGG är en av dem. 
Bert Larsson är vd för kedjan och 
förklarar varför man har valt att stödja 
Rosa Bandet:

 – Både Cancerfonden och Rosa 
Bandet har ett tydligt och viktigt  
ändamål som berör alla människor.  
Vi tycker också att vi kompletterar 
Rosa Bandets övriga huvudsponsorer 
eftersom vi har både privatpersoner 
och företag som kunder och alltså 
delvis når en annan målgrupp.

Rosa verktyg och delar av dags-
kassan
Under Rosa Bandet-kampanjen kom-
municerade XL-BYGG sitt stöd till 
cancerforskningen både i butikerna 
och i traditionella och digitala me-
dier, och beskrev varför man är med. 
Dessutom valde företaget ut ett antal 
produkter som gavs en rosa färg där en 
del av försäljningspriset gick till  
Rosa Bandet.

– Produkterna var fogsvans, 
kantslip, tumstock och silvertejp. 
Silvertejpens namn kommer från sin 
silverfärg men den gick nu i rosa vilket 
gav en uppskattad effekt. Alla pro-
dukter fanns även i sina vanliga färger 
men det var strykande åtgång på just 
de rosafärgade, vilket var roligt att se, 

fortsätter Bert Larsson.
I XL-BYGG:s insamling ingick 

även andra delar, exempelvis försälj-
ning av rosa band samt 10 procent av 
dagskassorna under en dag av kam-
panjmånaden.

Bra resultat och nöjda kunder
2014 samlade XL-BYGG in 3,4 miljo-
ner kronor och 2015 blev det hela  
5,8 miljoner.

– Vi är väldigt nöjda, både med 
summan i sig och med ökningen från 
förra året. Många kunder mejlade 
och visade sin tacksamhet och upp-
skattning för vår insats. Vi vill att 
vårt varumärke ska förknippas med 
samhällsengagemang och socialt an-
svar och Rosa Bandet är en viktig del 
i det. Jag vill även tacka XL-BYGG:s 
kunder, det här gör vi tillsammans, 
poängterar Bert Larsson. •

Byggarna köpte 
rosa silvertejp

Ett urval av 
XL-BYGG:s rosa 
produkter som 

såldes under 
oktober 2015.

XL-BYGG:s annonskampanj 2015.
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ÅRSREDOVISNING 2015
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LEDAMÖTER
Wanja Lundby-Wedin, ordförande,  
f d ordförande i LO (6/7)

Birgitta Lindholm, vice ordförande, biolog, 
klinisk projektledare (6/7)

Christina Christoffersson,  
specialistsjuksköterska (3/7)

Ulf Edström, fil kand (7/7)

Gunilla Enblad, professor (4/7)

Elisabeth Falkemo, jur kand (7/7)

Teddy Falkenek, varumärkesdirektör (6/7)

Evert Karlsson, direktör (6/7)

Lars Kylberg, direktör (5/7)

Lina Nordquist, fil dr i fysiologi, forskare (5/7)

Henrik Ripa, ordförande  
kommunstyrelsen Lerum (7/7)

SUPPLEANT
Filippa Nyberg, verkställande direktör

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

VALBEREDNING FÖR STYRELSEN
Marianne af Malmborg, ordförande

Göran Edbom

Anders Ekbom

Yvonne Ingman

Lena Lageson

REVISORER
Fredrik Sjölander, auktoriserad revisor

Hans Löwlund, Chief Financial Officer (CFO)

REVISORSSUPPLEANTER
Anders Taaler, auktoriserad revisor

Arne Johanesson, civilekonom

CANCERFONDENS STYRELSE

FRÅN OCH MED 20 MAJ 2015

Styrelsen har haft sju sammanträden och arbetsutskottet fem sammanträden 
under 2015. Närvaro redovisas inom parentes för de ordinarie ledamöterna. 

Ledamot som markerats med * är ny från och med huvudmannamötet den 20 maj 2015.
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Wanja  
Lundby-Wedin

Cancerfondens styrelse. Gunilla Enblad saknas på bilden.
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CANCERFONDENS ORGANISATION

KANSLIETS LEDNINGSGRUPP

Stefan Bergh, 
generalsekreterare

Anna Karlsson,  
forskningsadministrativ chef

Lena Biörnstad,  
kommunikationschef

Elin Melin,  
företags- och sponsringschef

Sara Brodahl ,  
insamlings- och marknadschef

Daniel Agurén,  
administrativ chef

Ulrica Sundholm ,  
vik intressepolitisk chef

Sanna Wärn, 
ansvarig strategisk samordning

Kicki Nordström, 
assistent till generalsekreteraren

Huvudmanna-
möte

Styrelse

Kansli ForskningsnämndFinansnämnd

Ordförande
 Wanja Lundby-Wedin

Generalsekreterare 
Stefan Bergh

Ordförande 
Thomas Halvorsen

  Ordförande 
Klas Kärre
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HUVUDMANNAORGANISATIONER

■ Barncancerfonden
■ Bröstcancerföreningarnas riksorganisation, BRO
■ Cancerföreningen i Stockholm
■ Centerkvinnorna
■ Fredrika-Bremer-Förbundet 
■ ICA AB
■ ILCO Tarm- uro- och stomiförbundet
■ Konung Gustaf V:s Jubileumsfond
■ Kooperativa Förbundet, KF
■ Liberala Kvinnor 
■ Landsorganisationen i Sverige, LO 
■ Moderatkvinnorna
■ Mun- & Halscancerförbundet 
■ Pensionärernas Riksorganisation, PRO
■ Prostatacancerförbundet, PCF

■  Riksförbundet VISIR
■  Riksidrottsförbundet, RF
■  Seniorerna, 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

Huvudmannamötet är Cancerfondens högsta beslutande organ och hålls en gång 
om året. Vid mötet deltar Cancerfondens 28 huvudmän som representerar stora 
delar av organisations-Sverige. Vid huvudmannamötet lämnar en valberedning 
förslag till beslut om tillsättning av styrelseordförande, styrelseledamöter, styrelse-
suppleanter samt revisorer.
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ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN 
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 och samordnar cancer-
forskning samt främjar utvecklingen av nya 
undersöknings-, behandlings- och omvård-
nadsmetoder vid cancer. I samma syfte be-
driver och stödjer Cancerfonden upplysning 
om cancerforskningens mål och medel samt 
informerar om cancersjukdomars förebyg-
gande, symtom och behandling. Cancerfon-
dens medel används inte till sjukvård som 
stat och kommun ansvarar för. Cancerfon-
den är en ideell insamlingsorganisation utan 
statligt stöd. Vi är därför helt beroende av 
testamenten och gåvor från privatpersoner 
och företag.

Huvudmannaorganisationer/medlemmar

Cancerfonden har 28 huvudmannaorgani-
sationer. Förutom dessa finns enskilda stöd-
medlemmar. Antalet registrerade stödmed-
lemmar uppgick 2015 till 17 025 (18 404). 
Ordinarie huvudmannamöte hölls den 20 
maj 2015 i Stockholm. Resultat- och balans-
räkning fastställdes och styrelsen beviljades 
ansvarsfrihet för 2014 års förvaltning. 

Styrelsen och arbetsutskottet

Styrelsens sammansättning framgår av 
sidan 32. Styrelsen har haft sju samman- 
träden och arbetsutskottet fem samman-
träden under 2015. 

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, 
kunskapsspridning och påverkansarbete. 

De två ändamålen betyder att organisationen:
■ ger ekonomiskt stöd till högkvalitativ 
cancerforskning 
■ sprider kunskap till allmänheten om  
cancer och cancerprevention samt för dialog 
med politiska beslutsfattare i frågor som rör 
cancerforskningens villkor, cancerpreven-
tion och cancervård.

Väsentliga händelser under året

■ Årets totala verksamhetsintäkter på 609 
mkr (604) med ett resultat efter finansnetto 
på 165 mkr (103) ger Cancerfonden goda 
förutsättningar att nå det långsiktiga målet 
att dela ut 500 mkr per år till cancerforsk-
ning redan innan 2020.
■ På Världscancerdagen 4 februari 2015 
lanserade Cancerfonden det nya kommunika-
tionskonceptet Nej. Syftet med Nej är att ena 
organisationens ändamål – forskningsfinansie-
ring, kunskapsspridning och påverkansarbete 
– under ett övergripande upprop.
■ På Världscancerdagen lanserades en ny 
version av vår webbplats.
■ Cancerfondsrapporten gavs ut för tionde 
gången. Rapporten ges ut årligen med syfte att 
vara pådrivande i för cancerområdet viktiga 
och relevanta frågor.
■ Under Almedalsveckan nätverkade 
Cancerfonden och genomförde aktiviteten 
Skuggakuten, som tilldelades priset ”Hetast 
i Almedalen”. Läs mer på sidan 2.
■ Rosa Bandet-kampanjen i oktober slog 
nytt insamlingsrekord med 82 mkr (66), varav 
sponsorintäkterna uppgick till 71 mkr (50).
■ I tv-galan Tillsammans mot cancer den  
27 oktober som sändes i Sjuan var fokus att 
rekrytera månadsgivare.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Styrelsen för Cancerfonden, organisationsnummer 802005-3370, avger 
härmed årsredovisning för verksamhetsåret 1 januari – 31 december 2015, 
Cancerfondens 64:e verksamhetsår. Siffror inom parentes visar jämförbar 
siffra för 2014.
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Väsentliga händelser efter räkenskaps- 
årets utgång

■ Generalsekreterare Stefan Bergh har på 
egen begäran avslutat sin anställning och 
lämnade Cancerfonden 15 januari 2016. 
Tillförordnad generalsekreterare från 4 
januari 2016 är Sara Brodahl, tidigare in-
samlings- och marknadschef. 
■ Tv-galan Nej till Cancer arrangerades 11 
januari 2016 i TV4 och gav ett rekordstort 
tillskott av månadsgivare. Närmare 40 000 
personer angav att de ville bli nya månadsgi-
vare till Cancerfonden.

CANCERFONDENS ÄNDAMÅL I KORTHET
Genom  att finansiera den främsta cancer-
forskningen har Cancerfonden medverkat till 
att drygt 65 procent av dem som fått en cancer-
diagnos överlever i dag. När Cancerfondens 
verksamhet startade 1951 överlevde 30 procent.

Cancerfondens forskningsnämnd

Forskningsnämnden har av styrelsen utsetts 
att ansvara för anslagsutdelningen och har 
under 2015 haft två sammanträden. De nio 
prioriteringskommittéerna har haft var sitt 
sammanträde då man bedömt ansökningar 
om forskningsprojekt och forskarmånader 
för kliniskt verksamma. Kategorierna 
Planeringsgrupp och Forskarskola har 
bedömts av forskningsnämndens arbetsut-
skott. Forskningsnämndens arbetsgrupper 
har under året berett ansökningar inom 

kategorierna Senior Investigator Award, 
Junior Investigator Award, Klinisk cancer-
forskartjänst (50 %) och Postdoktortjänst. 
Dessutom har ansökningar om anordnande 
av kongress, resa (tre månader eller kortare) 
samt stipendier för vårdpersonal behand-
lats. Drygt 1 000 ansökningar behandlades 
under året. 

Forskningsfinansering

Under 2015 avsatte Cancerfondens styrelse 
449 mkr (430) till svensk cancerforskning. 
Forskningsnämndens övergripande strategi 
är att fördela pengarna i nationell konkur-
rens till de bästa projekten. Undantagsvis 
görs satsningar för specifika områden.

Projektanslagen fördelades enligt föl-
jande: 47 procent till preklinisk forskning, 
det vill säga forskning som har betydelse 
för cancerns grundläggande mekanismer 
och därmed bärighet för samtliga kliniska 
forskningsinriktningar, 33 procent till trans-
lationell forskning, vilket är benämning på 
forskning som överbryggar grundforskning 
och klinisk forskning, 11 procent till klinisk 
forskning, det vill säga forskning genom 
studier på patienter, 7 procent till epide-
miologisk forskning, det vill säga forskning 
kring sjukdomsorsaker och riskfaktorer och 
2 procent till vårdforskning.
Läs mer i bilaga 3.

Mkr
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Uppsala universitet 

Göteborgs universitet

Umeå universitet

Linköpings universitet
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vid olika lärosäten 2015
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Kunskapsspridning och påverkansarbete

Under 2015 avsattes 60 mkr (50) till  
kunskapsspridning och påverkansarbete. 
Genom arbetet med att sprida kunskap och 
påverka politiker främjar Cancerfonden 
preventiva åtgärder, tidig upptäckt av cancer 
och målsättningen att uppnå en bättre och 
jämlik cancervård.

Bland annat genomfördes följande aktiviteter:
■ Gav ut Cancerfondsrapporten för tionde 
gången. I 2015 års rapport lyfte vi särskilt 
frågan om fysisk aktivitet, e-cigaretter och 
gjorde en stor kartläggning av hur lands-
tingen uppfyller de mål som finns uppsatta 
inom cancervården – Cancerkartan.
■ Information och stöd gavs till cancer-
patienter och närstående genom Cancer-
fondens informations- och stödlinje och de 
digitala kanalerna.
■ Framgångsrikt, inte minst under Rosa 
Bandet-kampanjen, drivit frågan att cancer-
patienter ska ha möjlighet att ingå i kliniska 
studier. Vi har även träffat landstingspolitiker i 
ett flertal regioner runt om i landet och disku-
terat forskningens förutsättningar.
■ Medverkat under Almedalsveckan där vi 
diskuterade cancerprevention och cancer-
forskningens förutsättningar med ett stort 
antal beslutsfattare och deltog i flera debatter 
och seminarier.
■ Tidningen Rädda Livet gavs ut fyra gånger.
■ Sjutton broschyrer om olika cancersjuk-
domar, behandlingar och känslomässiga 
reaktioner gavs ut.

■ Cancerfondens ambassadörer Magdalena 
Forsberg, skidskytt och idrottsförebild; 
Paul Svensson, stjärnkock; Pamela Anders-
son, chefredaktör och sportjournalist; Ralf 
Edström, fotbollslegend och expertkom-
mentator; Leo Razzak, social entreprenör, 
producent och talare, stöttade på olika sätt 
Cancerfondens kunskapsspridning
Läs mer sidan 16-20.

RESULTAT OCH STÄLLNING
Verksamhetsintäkter

Cancerfondens totala verksamhetsintäkter 
uppgick under året till 609 mkr (604) vilket 
är ett nytt rekord. Satsningen på månads-
givare och företag är framgångsrikt. Insam-
lingsformen månadsgivande ökade med 48 
procent mot 2014. Företagsintäkter ökade 
med 18 procent mot 2014.

Rosa Bandet-kampanjen utmärker sig med 
en insamling om hela 82 mkr (66) i intäkter, 
varav sponsorintäkterna uppgick till 71 mkr 
(50), vilka båda är nya rekord. 

Även minnesgåvor slog nytt insamlings-
rekord och uppgick till 78 miljoner kronor 
(75) under året, en ökning med 4 procent. 

Testamentsförordnandena uppgick till 
214 mkr (224). Antalet inkomna testaments-
ärenden var 266, en ökning jämfört med 
tidigare år (250). 

Övriga gåvor, där bland annat webbin-
samlingar, månadsgivande, mindre kam-
panjer och insamlingsutskick ingår, uppgick 
till 143 mkr (149). Minskningen beror bland 
annat på att vi 2014 erhöll en stor gåva värd 

Testamenten 224
Större kampanjer 66
Minnesgåvor 75
Övriga gåvor 149
Fonder och stiftelser 15
Cancerfondens Rikslotteri 37
Postkodlotteriet 31

Medlemsavgifter 4
Övriga intäkter 3
Summa verksamhetsintäkter 604

214
82
78

143

17
37

31

4

3
609

192
66
64

100

15
36

31

4

3
511

Fördelning av intäkter                                                  2015      2014      2013
i miljoner kronor

«
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18 mkr i form av en exklusiv bil från en 
privatperson. Avkastningen från externa 
fonder och stiftelser uppgick till 17 mkr (15). 
Intäkterna från Cancerfondens Rikslotteri 
uppgick till 37 mkr (37).

Cancerfonden är förmånstagare i Svenska 
Postkodlotteriet sedan 2008. Av Postkod-
lotteriets utdelning till välgörenhetsorga-
nisationer under året intäktsfördes 31 mkr 
(31) till Cancerfonden. Medlemsavgifterna 
uppgick under 2014 till 4 mkr (4). Övriga 
intäkter uppgick till 3 mkr(3) och avser 
huvudsakligen intäkter för uthyrning av 
kontorsyta i egen fastighet och försäljning av 
olika informationsbroschyrer.

Detta i kombination med att övriga 
insamlingsformer låg på en fortsatt hög nivå  
gjorde att vi 2015 hamnade över rekordåret 
2014 på intäktssidan. 

Kostnader

Till ändamålen avsattes 509 mkr (480) 
fördelat på 449 mkr (430) till området 
forskningsfinansiering samt 60 mkr (50) till 
kunskapsspridning och påverkansarbete. 
Övriga verksamhetskostnader uppgick till 
105 (92) mkr, varav insamlingskostnader 
77 mkr (66) och administrationskostnader 
8 mkr (7). Ökade verksamhetskostnader är 
främst hänförbara till insamling i samband 
med satsningen på det nya kommunika-
tionskonceptet Nej, samt ökade kostnader 
för givarservice och digital plattform. Här-
utöver uppgick kostnader för Cancerfondens 
Rikslotteri till 20 mkr (18). Nettoresultatet 
av lotteriet uppgick för perioden till 17 mkr 
(19), beroende på att inga miljonvinster ut-
betalades under föregående års lotteri.  

Cancerfondens finansnämnd

Finansnämnden utses av styrelsen för att 
ansvara för förvaltningen av placeringstill-
gångarna. Nämnden har under året haft tio 
sammanträden. Cancerfondens ändamål är 
långsiktiga, placeringstillgångarnas främsta 
uppgift är att säkerställa Cancerfondens 
såväl beslutade som planerade forsknings-
åtaganden samt en tillfredsställande kom-
munikationsverksamhet. Finansnämnden 
arbetar efter en placeringspolicy som årligen 
revideras av styrelsen. Enligt placerings-
policyn får aktieandelen maximalt uppgå 
till 60 procent av placeringstillgångarna. 
Finansnämndens förvaltning ska präglas av 
försiktighet. Policyn tillåter inte placeringar i 
värdepapper som utgivits av tobaksbolag, och 
placeringar i bolag med betydande intressen i 
tobaksbolag ska undvikas.  

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 kärnkonventioner och OECD:s 
riktlinjer för multinationella företag. Detta 
gäller även diskretionära uppdrag. Förval-
tarna ska årligen redovisa efterlevnaden av  
de etiska riktlinjerna till finansnämnden.  
Finansnämnden arbetar med aktiv förvalt-
ning genom huvudsakligen indexportföljer, 
men även genom diskretionär portföljför-
valtning. Marknadsvärdet för placerings-
tillgångarna uppgick till 2 354 mkr (2 222) 
vid årets utgång och fördelningen på olika 
tillgångsslag framgår av diagrammet ovan. 
Avkastningen för placeringstillgångarna 
under 2015 uppgick till 5,9 procent (9,8 %) 
vilket överträffade Morningstars genomsnitt 

Administrationskostnader 1 % (1 %)

Cancerfondens Rikslotteri 3 % (3 %)

Påverkansarbete och kunskapsspridning 10 % (9 %)

Insamlingskostnader 13 % (12 %)

Forskningsfinansiering 73 % (75 %)

Fördelning av kostnader 2015 (2014)

«
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för försiktiga (0,1 %), balanserade (2,5 %) 
och flexibla blandfonder (3,0 %).

För femårsperioden 2011-2015 har mark-
nadsvärdet för placeringstillgångarna ökat 
med 33,4 procent, vilket också överträffade 
genomsnittet för alla svenska blandfonder 
exklusive de aggressiva fonderna. 

Resultatet av finansiella investeringar

Resultatet från de finansiella investeringarna 
uppgick till 170 mkr (71), varav kostnaderna 
för förvaltningen exklusive fondavgifter 
uppgick till 4,9 mkr (1,6). Jämfört med 
2015 var ränteintäkterna 5,9 mkr lägre och 
uppgick till 4,0 mkr (9,9), beroende på sjun-
kande och negativa marknadsräntor. Utdel-
ningarna var 1,2 mkr lägre och uppgick till 
7,4 mkr (8,6). Realisationsresultatet är 110,6 
mkr högre, 163,9 mkr (53,3). Per den 31 de-
cember 2015 översteg marknadsvärdet på de 
finansiella tillgångarna det bokförda värdet 
med 267 mkr (311). 

Årets resultat

Cancerfondens resultat uppgick till 165 mkr, 
vilket var betydligt bättre än för föregående 
år (103), främst beroende på de fortsatt höga 
intäkterna och det höga finansnettot. 

Kostnaderna för insamling och admi-
nistration uppgick till 14,2 procent (12,1) 
i förhållande till de totala intäkterna. Om 
kvoten överstiger 25 procent kan ide-
ella organisationer mista rätten att inneha 
90-konto enligt Svensk Insamlingskontrolls 
regler. Orsaken till den försämrade kvoten 
är främst ökade insamlingskostnader i sam-

band med satsningen på kommunikations-
konceptet Nej, samt ökade kostnader fär 
givarservice och satsningen på den digitala 
plattformen. Insamlade medel har ej ökat i 
lika stor omfattning.

FINANSIERING
Cancerfonden har haft en mycket god 
finansiell utveckling de senaste fem åren (se 
Fem år i sammandrag sidan 45). Verksam-
hetsresultatet har förbättrats med 84 mkr 
och resultatnivån de senaste fyra åren ligger 
stadigt på en högre nivå än tidigare år. Pla-
ceringstillgångarnas marknadsvärde uppgår 
per 2015-12-31 till 2 354 mkr. Cancerfondens 
starka finansiella ställning innebär att det 
inte finns några finansiella skulder i balans-
räkningen i form av lån eller leasingavtal. 

Cancerfondens uppgift är långsiktig. 
Placeringstillgångarna är ett buffertkapi-
tal vars främsta uppgift är att säkerställa 
Cancerfondens såväl bindande som planerade 
forskningsåtaganden, samt en tillfredsställande 
kommunikationsverksamhet på lång sikt. 
Anslagen kostnadsförs årsvis när avtal skrivs, 
dock har styrelsen preliminärt antagit forsk-
ningsanslagsram för kommande fyra år.   
Första året är definitivt, och kommande 

Avkastning Cancerfondens  
placeringstillgångar med jämförelser

Cancerfonden Svenska blandfonder
defensiva (Morningstar)

2015
2011-15

5,9 %
33,4 %

0,1 %
18,9 %

Kassa och bank 15 % (19 %)

Svenska aktier 15 % (20 %)

Utländska aktier 10 % (21 %)

Räntebärande papper 60 % (40 %)

Fördelning placeringstillgångar 2015 (2014)

«
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tre år är preliminära där definitiva anslag 
beslutas årsvis. 

För 2016 har styrelsen beslutat att dela ut 
454 mkr, och en preliminär anslagsram om 
1 535 mkr har antagits, det vill säga totalt 
kommer Cancerfonden preliminärt under 
åren 2016-2019 att dela ut 1 989 mkr. Årets 
resultat bidrar till att vi har ett starkt eget 
kapital, det egna kapitalet uppgår nu till 
1 908 mkr. Cancerfonden skulle därmed 
kunna fullfölja alla sina åtaganden avseende 
forskningsfinansieringen de kommande 
fyra åren. Buffertkapitalet ska dessutom 
överbrygga påfrestningar i verksamheten 
och ogynnsamma värdeförändringar på 
fondförmögenheten.

Med den preliminära anslagsram som nu 
är fastslagen kommer Cancerfonden redan 
2018 nå sitt långsiktiga mål att kunna dela 
ut över 500 mkr till forskning. 

Storleken på kapitalet utgör också 
grunden för den årliga budgetprocessen där 
anslagsnivån för nästkommande verksam-
hetsår fastställs. Om nivån på verksamhets-
resultatet blir bestående, och buffertkapitalet 
inte drabbas av stora värdeminskningar, bör 
forskningsanslagen framöver kunna höjas i 
en inte oväsentligt högre takt än de senaste 
fem åren. •

Varje år granskar Cancerfondens  
auktoriserade revisorer bokslut,  

årsredovisning och den  
interna kontrollen.
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Tkr Not 2015 2014

VERKSAMHETSINTÄKTER
Medlemsavgifter 3 560 3 685

Gåvor 1 566 046 560 828

Nettoomsättning 1 355 339

Cancerfondens Rikslotteri 37 416 37 479

Övriga intäkter 2 1 936 1 938

Summa verksamhetsintäkter 609 313 604 269

Verksamhetskostnader 3, 8, 9,10 & 16

Forskningsfinansiering 4 -449 135 -429 896

Kunskapsspridning och påverkansarbete 5 -59 742 -49 948

Insamlingskostnader -76 779 -66 177

Cancerfondens Rikslotteri -20 287 -18 370

Administrationskostnader -8 724 -7 462

Summa verksamhetskostnader -614 667 -571 853

Verksamhetsresultat -5 354 32 416

Resultat från finansiella investeringar

Resultat från finansiella anläggningstillgångar 6 175 274 71 851

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 52 526

Övriga räntekostnader och liknande resultatposter 7 -4 942 -1 568

Summa resultat från finansiella investeringar 170 384 70 809

Årets resultat 165 030 103 225

Resultaträkning
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Balansräkning

Tkr Not 2015-12-31 2014-12-31

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

     - Aktiverade utgifter, system 8 6 799 5 117

Materiella anläggningstillgångar

     - Byggnad 9 54 112 54 278

     - Inventarier 10 991 1 206

Finansiella anläggningstillgångar

     - Aktier och aktiefonder 11 554 172 691 570

     - Obligationer och andra  
        räntebärande värdepapper

11 1 296 580 865 951 

Summa anläggningstillgångar 1 912 654 1 618 122

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

     - Kundfordringar 12 850 8 597

     - Övriga fordringar 11 030 13 343

     - Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 12 67 629 43 297

Kortfristiga placeringar 13 22 244 39 998

Kassa och bank 17 331 589 453 483

Summa omsättningstillgångar 445 342 558 718

Summa tillgångar 2 357 996 2 176 840

Eget kapital och skulder
Eget kapital 14

     - Långsiktig forskningsreserv 968 800 896 600

     - Balanserat kapital 773 740 742 715

     - Årets resultat 165 030 103 225

Summa eget kapital 1 907 570 1 742 540

Kortfristiga skulder

     - Leverantörsskulder 7 646 7 206

     - Beviljade icke utbetalda FoU-anslag 430 379 416 874

     - Övriga skulder 1 012 967

     - Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 15 11 389 9 253

Summa kortfristiga skulder 450 426 434 300

Summa eget kapital och skulder 2 357 996 2 176 840

- Ställda säkerheter Inga Inga

- Ansvarsförbindelser Inga Inga
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Kassaflödesanalys

Tkr Not 2015 2014

Den löpande verksamheten

Årets resultat efter finansnetto 6, 7 165 030 103 225

Avskrivningar 5 124 3 775

Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital

170 154 107 000 

Ökning(-)/Minskning(+) av kundfordringar -4 253 -1 021

Ökning(-)/Minskning(+) av fordringar -22 460 3 309

Ökning(+)/Minskning(-) av leverantörsskulder 440 -3 835

Ökning(+)/Minskning(-) av skulder 16 473 20 093

Kassaflöde från den löpande verksamheten  160 354 125 546

Investeringsverksamheten

Förvärv av immateriella/materiella 
anläggningstillgångar

-6 425 -5 989 

Placeringar i finansiella anläggningstillgångar -613 103 -777 703

Avyttring av finansiella anläggningstillgångar 519 628 609 865

Ökning/minskning av kortfristiga  
finansiella placeringar

-182 348 -24 188 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -282 248 -198 015

Ökning(+)/Minskning(-) av likvida medel -121 894 -72 469

Likvida medel vid årets början 453 483 525 952

Likvida medel vid årets slut 17 331 589 453 483
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Fem år i sammandrag

Tkr 2015 2014 2013 2012 2011

Verksamhetsintäkter

Gåvor inklusive lotteri 603 462 598 307 504 785 503 770 442 699

Medlemsavgifter och övriga intäkter 5 851 5 962 6 647 6 995 7 054

Summa verksamhetsintäkter 609 313 604 269 511 432 510 765 449 753

Verksamhetskostnader

Forskningsfinansiering -449 135 -429 896 -412 151 -403 591 -393 814

Kunskapsspridning och påverkansarbete -59 742 -49 948 -44 122 -39 813 -40 432

Insamlingskostnader -76 779 -66 177 -57 170 -68 725 -72 379

Lotterier -20 287 -18 370 -19 195 -21 595 -20 939

Administrationskostnader -8 724 -7 462 -8 950 -10 992 -11 890

Summa verksamhetskostnader -614 667 -571 853 -541 588 -544 716 -539 454

Verksamhetsresultat -5 354 32 416 -30 156 -33 951 -89 701

Resultat från finansiella investeringar 170 384 70 809 98 650 64 086 63 009

Årets resultat 165 030 103 225 68 494 30 135 -26 692

Eget kapital 1 907 570 1 742 540 1 639 315 1 570 822 1 540 688
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Redovisningsprinciper

 ALLMÄNNA REDOVISNINGSPRINCIPER 
Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovis-
ningslagen, BFNAR 2012:1 (K3) och FRIIs Styrande 
riktlinjer för årsredovisning. Avskrivningar av fastighet 
sker enligt så kallad komponentavskrivning. Fastig-
hetens anskaffningsvärde har fördelats på dessa kom-
ponenter. Komponenterna skrivs av separat över deras 
nyttjandeperiod. 

VERKSAMHETSINTÄKTER 
Intäktsredovisning 

Intäkter redovisas till verkligt värde av vad som erhållits 
eller kommer att erhållas. Gåvor i form av kontanter re-
dovisas till nominellt belopp. Gåvor som utgörs av annat 
än kontanta medel värderas till marknadsvärdet vid gåvo-
tillfället. För fastigheter används aktuellt taxeringsvärde 
eller marknadsvärde. Intäkter i form av gåvor intäktsförs 
när gåvan sakrättsligt är genomförd. Cancerfonden har 
inga intäkter som klassificeras som bidrag.

Gåva

Som insamlade medel räknas mottagna gåvor från 
allmänhet och företag samt sponsring. Till gåvor räknas 
även intäkter från testamenten och donationer, avkast-
ning från stiftelser samt medel insamlade via galor och 
andra aktiviteter anordnade av organisationen. Med 
gåva avses tillgång som lämnats utan krav på ekono-
misk motprestation. 

Medlemsavgifter 

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

Övriga intäkter 

Övriga intäkter inkluderar mindre försäljningsintäkter, 
främst avseende informationsmaterial samt hyresin-
täkter 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 administ-
rationskostnader efter medelantal anställda. 

Ändamålskostnader 

Kostnader som har direkt syfte att uppfylla Cancerfon-

dens stadgar klassificeras som ändamålskostnader. Hit 
räknas posterna Forskningsfinansiering samt Kun-
skapsspridning och påverkansarbete i resultaträkningen. 
Kostnader för administration, som uppstår som en di-
rektföljd av en aktivitet eller ett projekt inom ändamå-
let, räknas också som ändamålskostnader. Den adminis-
trativa hanteringen vid beviljande av forskningsanslag 
är ett exempel på en sådan kostnad. Ändamålskostna-
derna inkluderar inte bara anslag till forskning utan 
också kostnader för informationsspridning, löner och 
sociala avgifter, utrustning och andra kostnader direkt 
hänförliga 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 
kostnader 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. 

Personalkostnader

Ersättningar till anställda i form av löner, sociala avgif-
ter och liknande kostnadsförs i takt med att de anställda 
utför tjänster. Pensionsförpliktelser klassificeras som 
avgiftsbestämda och redovisas som kostnad det år pen-
sionen tjänas in.

Avsättningar

En avsättning redovisas när Cancerfonden har ett legalt 
eller informellt åtagande som en följd av inträffade 
händelser och där Cancerfonden förväntar sig att en 
utbetalning kommer att krävas för att reglera åtaganden 
samt att en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan gö-
ras. Avsättningen värderas till den bästa uppskattningen 
av det belopp som kommer att behöva erläggas.
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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 vär-
depapper som doneras till Cancerfonden, värderas till 
verkligt 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 anläggningstill-
gång. 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. Portföljmetoden 
tillämpas, det vill säga nedskrivningar görs inte för en-
skilda 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 värde-
ras till anskaffningsvärdet. 

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 när systemet tas i bruk, värderas 
till anskaffningsvärde och skrivs av linjärt över bedömd 
nyttjandeperiod, som uppgår till 3 eller 5 år. 

Materiella anläggningstillgångar 

Materiella anläggningstillgångar värderas till anskaff-
ningsvärde och minskas med avskrivningar enligt K3. 
Avskrivningar av fastighet sker enligt så kallad kom-
ponentavskrivning. Fastighetens anskaffningsvärde 
har fördelats på dessa komponenter. Komponenterna 
skrivs av separat över deras nyttjandeperiod. Följande 
avskrivningstid på komponenter tillämpas: byggnads- 
och markinventarier 5 år, stomme 100 år, yttertak 50 år, 
fasad 50 år, fönster 50 år, våtutrymmen 40 år, innertak 
inklusive atrium 50 år, elinstallationer 50 år, rörinstalla-
tioner, stammar (VVS) 50 år, hiss 40 år, ventilation och 
styr 30 år, kylanläggning 30 år, övrigt 25 år och hyres-
gästanpassningar 5 år. 
 
Kassaflödesanalys 

Kassaflödesanalysen upprättas enligt den indirekta 
metoden, det vill säga den utgår från verksamhetsre-
sultatet. Det redovisade kassaflödet omfattar endast 
transaktioner som medför in- eller utbetalningar. Som 
likvida medel klassificeras endast kassa- och banktill-
godohavanden. •
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Noter

NOT 1. GÅVOR (INSAMLADE MEDEL)

2015 2014

Gåvor från allmänheten 201 170 203 583

Testamentsförordnanden från allmänheten 214 080 223 800

Företag 103 027 87 061

Andra organisationer (Postkodlotteriet) 31 000 31 000

Externa stiftelser och fonder 16 769 15 384

Försäljning och övriga intäkter 355 339

Summa gåvor 566 401 561 167

NOT 2. ÖVRIGA INTÄKTER

2015 2014

Fastighetsintäkter 1 936 1 938

Summa övriga intäkter 1 936 1 938

NOT 3. ANSTÄLLDA OCH PERSONALKOSTNADER

Löner och andra ersättningar 2015 2014

Styrelse  382 401

Generalsekreterare 1 249 1 222

Arvoden 3 719 3 215

Övriga anställda 25 960 24 712

Summa löner och andra ersättningar 31 310 29 550

Sociala kostnader 14 371 13 523

(varav pensionskostnader) (3 672) (3 571)

Summa 45 681 43 073

Av pensionskostnaderna avser 353 tkr (368 tkr) Cancerfondens 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 2015 2014

Kvinnor 45 44

Män 11 12

Summa 56 56

Könsfördelning inom Cancerfondens styrelse och ledning

I styrelsen är fördelningen av ledamöter 6 kvinnor och 5 män, suppleant är 1 kvinna.
Ledningsgruppen består av 7 kvinnor och 2 män.

Tkr
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NOT 4. FORSKNINGSFINANSIERING

2015 2014

Forskningsanslag, bidrag och stipendier i Sverige 433 490 415 510

Nordisk verksamhet (Nordiska Cancerunionen, NCU) 2 106 0

Internationell verksamhet (UICC och EORTC) 1 014 1 025

Forskningsadministration 12 525 13 361

Summa 449 135 429 896

NOT 5. KUNSKAPSSPRIDNING OCH PÅVERKANSARBETE

2015 2014

Informationskampanjer och -material 59 454 48 665

Internationellt samarbete (UICC +  Nordiska Cancerunionen, NCU) 288 1 283

Summa 59 742 49 948

NOT 7. ÖVRIGA RÄNTEKOSTNADER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER

2015 2014

Förvaltningskostnader 4 937 1 566

Räntekostnader och övriga finansiella kostnader 5 2

Summa 4 942 1 568

NOT 8. AKTIVERADE UTGIFTER, SYSTEM

2015-12-31 2014-12-31

Ackumulerat anskaffningsvärde vid årets början 24 642 20 445

Årets förvärv 5 433 4 197

Ackumulerat anskaffningsvärde vid årets slut 30 075 24 642

Ackumulerade avskrivningar vid årets början -19 525 -17 081

Årets avskrivningar -3 751 -2 444

Ackumulerade avskrivningar vid årets slut -23 276 -19 525

Utgående restvärde enligt plan 6 799 5 117

NOT 6. RESULTAT FRÅN FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

2015 2014

Ränteintäkter 3 986 9 915

Utdelningar 7 373 8 631

Realisationsresultat vid avyttring av värdepapper 163 915 53 305

Summa 175 274 71 851
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NOT 9. BYGGNAD

2015-12-31 2014-12-31

Tomträtten Österbotten 6, Stockholm

Ackumulerat anskaffningsvärde vid årets början 77 566 76 712

Årets förvärv 761 854

Utrangeringar under året -2 000 -

Ackumulerat anskaffningsvärde vid årets slut 76 327 77 566

Ackumulerade avskrivningar vid årets början -23 288 -22 415

Årets avskrivningar -927 -873

Utrangeringar under året 2 000 -

Ackumulerade avskrivningar vid årets slut -22 215 -23 288

Utgående restvärde enligt plan 54 112 54 278

Fastigheten har inte åsatts något taxeringsvärde 

NOT 10. INVENTARIER

2015-12-31 2014-12-31

Ackumulerat anskaffningsvärde vid årets början 11 091 10 154

Förvärv under året 230 937

Utrangeringar under året 0 0

Ackumulerat anskaffningsvärde vid årets slut 11 321 11 091

Ackumulerade avskrivningar vid årets början -9 885 -9 428

Årets avskrivningar -445 -457

Årets utrangeringar 0 0

Ackumulerade avskrivningar vid årets slut -10 330 -9 885

Utgående restvärde enligt plan 991 1 206
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NOT 11. FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

2015-12-31 2014-12-31

Ackumulerat anskaffningsvärde vid årets början 1 557 521 1 389 683

Förvärv under året 613 103 777 703

Försäljningar under året -519 628 -609 865

Ackumulerat anskaffningsvärde vid årets slut 1 650 996 1 557 521

Redovisat värde vid årets slut                           1 650 996 1 557 521

Aktier och aktiefonder

Svenska aktier och aktiefonder 340 280 349 978

Utländska aktier och aktiefonder 213 892 341 592

Summa aktier och aktiefonder 554 172 691 570

Obligationer och andra räntebärande värdepapper 

Svenska obligationer och andra räntebärande värdepapper 1 296 580 844 827

Utländska obligationer och andra räntebärande värdepapper - 21 124

Summa obligationer och andra räntebärande värdepapper 1 296 580 865 951

Summa finansiella anläggningstillgångar 1 850 752 1 557 521

Marknadsvärde 2 117 713 1 893 535

För specifikation av värdepappersinnehav se bilaga 1.

NOT 12. FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER

2015-12-31 2014-12-31

Upplupna ränteintäkter 357 826

Övriga poster 67 272 42 471

Summa 67 629 43 297

NOT 13. KORTFRISTIGA PLACERINGAR

2015-12-31 2014-12-31

Statsskuldväxlar och likviditetsfonder 709 25 008

Fastigheter under försäljning 21 535 14 990

Summa kortfristiga placeringar 22 244 39 998

Marknadsvärde för statsskuldväxlar och likviditetsfonder 708 25 008

För specifikation av värdepappersinnehav se bilaga 1.
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NOT 15. UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER

2015-12-31 2014-12-31

Personalrelaterade kostnader 3 417 3 218

Övriga poster 7 972 6 035

Summa upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 11 389 9 253

NOT 16. ARVODE OCH KOSTNADSERSÄTTNING TILL REVISORER

2015-12-31 2014-12-31

Revisionsarvode, KPMG AB 381 354

Revisionsarvode, DNV GL 34

Arvode för revisionsnära konsulttjänster, KPMG AB

Arvode för skattekonsultationer, KPMG AB

Arvode för övriga uppdrag, KPMG AB

Summa arvode och kostnadsersättning till revisorer 415 354

NOT 17. LIKVIDA MEDEL

2015-12-31 2014-12-31

Kassamedel 15 9

Banktillgodohavanden 73 148 97 445

Kortfristiga placeringar, jämställda med likvida medel 258 426 356 029

Summa likvida medel 331 589 453 483

NOT 14. EGET KAPITAL

Långsiktig
forskningsreserv

Balanserat
kapital

Årets
resultat

Totalt

Ingående balans 2015-01-01 896 600 742 715 103 225 1 742 540

Föregående års resultat 103 225 -103 225 0

Omfördelning av ändamålsbestämda medel 72 200 -72 200 0

Årets resultat 165 030 165 030

Utgående balans 2015-12-31 968 800 773 740 165 030 1 907 570

Långsiktig forskningsreserv består av:

Forskningsbeviljningsram för år 2016 450 000

Forskningsbeviljningsram för år 2017 481 000

Rekommenderade anslag för år 2018-2020 37 800

Summa långsiktig forskningsreserv 968 800
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Vi som företräder Cancerfonden

Vår revisionsberättelse har avgivits den 14 april 2016.

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

RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN  
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för 
Cancerfonden-Riksföreningen mot cancer för år 2015.  

Styrelsens och generalsekreterarens ansvar för 
årsredovisningen 

Det är styrelsen och generalsekreteraren som har 
ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en 
rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den 
interna kontroll som styrelsen och generalsekreteraren 
bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovis-
ning 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. Granskningen har utförts 
enligt god revisionssed. För den auktoriserade revisorn 
innebär detta att han eller hon utfört revisionen enligt 
International Standards on Auditing och god revisions-
sed i Sverige. Dessa standarder kräver att den aukto-
riserade revisorn 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 in-
hämta revisionsbevis om belopp och annan information 
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 
riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna 
kontrollen som är relevanta för hur föreningen upprät-
tar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte 
att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsen-
liga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte 
att göra ett uttalande om effektiviteten i föreningens 
interna kontroll. En revision innefattar också en utvär-
dering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinci-
per som har använts och av rimligheten i styrelsens och 
generalsekreterarens uppskattningar i redovisningen, 
liksom en utvärdering av den övergripande presentatio-
nen 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 upprättats 
i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla 

väsentliga avseenden rättvisande bild av Cancerfonden-
Riksföreningen mot cancers finansiella ställning per 
den 31 december 2015 och av dess finansiella resultat 
och kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen. 
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisning-
ens 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 generalsekretera-
rens förvaltning för Cancerfonden-Riksföreningen mot 
cancer för år 2015.

Styrelsens och generalsekreterarens ansvar

Det är styrelsen och generalsekreteraren som har ansva-
ret 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 
ersättningsskyldighet.

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

Uttalande

Vi tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens 
ledamöter och generalsekreteraren ansvarsfrihet för 
räkenskapsåret.

             

Stockholm den 14 april 2016
 

Fredrik Sjölander
Auktoriserad revisor, KPMG AB

Hans Löwlund
Fötroendevald revisor
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Tkr  Volym
2015-12-31

 Bokfört värde 
2015-12-31

 Marknadsvärde 

Svenska aktier och aktieinstrument 

Bank och finans 

Hoist Finance AB 380 000 22 068 33 630

Data 

IAR B Systems Group AB 89 952 9 734 13 493

Fastighet och bygg 

Anders J Ahlström B 196 000 11 485 14 847

D Carnegie & Co AB 631 597 27 237 42 475

 Handel 

Cloetta B 400 000 7 866 11 200

Mekonomen B 37 229 6 649 6 441

MQ Holding AB 139 030 2 454 6 868

Investmentbolag 

Kinnevik B 18 800 5 228 4 926

Kemi & Läkemedel 

Bactiguard B 346 297 8 002 3 879

Tjänsteföretag 

Capio 100 000 5 005 5 750

SAS Preferensaktie 21 600 10 800 11 426

Verkstadsindustri 

Atlas Copco B 13 000 2 048 2 539

Autoliv inc 5 300 2 424 5 687

Volvo B 34 685 3 066 2 744

 Summa svenska aktier 124 066 165 905

Svenska aktiefonder 

Robur Nordenfond 1 428 135 134

Robur Småbolagsfond Norden 1 462 173 175

Robur Sverigefonden 1 650 625 602

Robur Technology 309 59 56

SHB Svenska Småbolag 133 159 167

SHB Sverige Index Criteria 1 158 396 157 214 249 936

SHB Sverigefond 49 76 78

Skandia Cancerfond 133 570 15 231 20 818

Xactomx indexfond 247 000 42 542 38 656

 Summa svenska aktiefonder 216 214 310 622

 Summa svenska aktier och aktiefonder 340 280 476 527

Bilaga 1. Värdepapper
Specifikation till not 11 och 13
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Utländska aktier 

American Intl Group 14 100 4 416 7 388

Continental AG 2 400 4 418 4 952

ISS AS 29 400 7 054 8 999

JP Morgan Chase & Co 9 700 5 233 5 416

Lassila & Tikanoja OYJ 27 614 2 564 4 597

Sabre Corp SHS 28 007 3 542 6 624

The Walt Disney Co 6 004 3 948 5 335

Unilever 14 500 3 796 5 343

Vardia Insurance Group ASA 1 422 312 1 854 2 215

Summa utländska aktier 36 825 50 869

Utländska aktiefonder 

Ishares S&P 500 Index Fund 10 259 15 699 17 771

Länsförsäkringar Europa Aktiv 28 11 11

SHB Global Index Criteria 1 384 393 161 208 264 557

SHB Global Tema 390 138 141

SHB Rysslandsfond 250 11 11

Summa utländska aktiefonder 177 067 282 491

 Summa utländska aktier och aktiefonder 213 892 333 360

 Total summa aktier och aktiefonder 554 172 809 887

Svenska obligationer och andra räntebärande värdepapper

Excalibur 16 489 200 102 195 600

FRN Balder 190312 5 000 000 5 000 4 929

FRN Billerudkorsnäs 180327 4 000 000 4 140 4 141

FRN Electrolux 160608 20 000 000 19 930 20 053

FRN Elekta 200326 2 000 000 1 970 1 980

FRN Getinge 180521 10 000 000 10 000 10 067

FRN Hexagon 191126 3 000 000 3 018 3 012

FRN Intrum 190515 3 000 000 2 875 3 034

FRN Investor 170626 10 000 000 10 000 10 108

FRN Lifco 180403 3 000 000 2 987 2 999

FRN Loomis 171127 3 000 000 3 000 2 998

FRN MTG 180319 1 000 000 1 007 1 008

FRN NCC 180830 3 000 000 2 980 3 055

FRN Nibe 2020-05-28 3 000 000 2 972 2 979

FRN Sandvik 2020-01-14 3 000 000 2 857 2 996

 Volym
2015-12-31

 Bokfört värde 
2015-12-31

 Marknadsvärde 
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FRN Scania 181203 8 000 000 7 842 7 841

FRN Skanska 190408 5 000 000 5 000 5 001

FRN Volvo Treasury 161208 14 000 000 14 000 14 352

Hufvudstaden 3 % 180122 5 000 000 5 043 5 366

Nordea Stratega 10 1 281 181 181

Robur Räntefond Flexibel 570 147 147

SEB AIO 20160607 nr 1122S 2 500 000 2 500 2 475

SHB Kortränta Criteria 6 116 490 626 203 638 195

SHB Lux Långräntefond 0 1 1

SHB Långränta Criteria 1 186 512 128 276 131 501

SHB Räntestrategi Criteria (A2) 2 193 710 225 000 223 912

Swedbank 3 % 221205 500 000 4 547 4 772

Volvo Treasury 2,5 % 160112 5 000 000 5 002 5 123

 Summa svenska obligationer och andra räntebärande värdepapper 1 296 580 1 307 826

Total summa obligationer och andra räntebärande värdepapper 1 296 580 1 307 826

 Summa finansiella anläggningstillgångar 1 850 752 2 117 713

 Kortfristiga placeringar  2015-12-31 2015-12-31

 Volym  Bokfört värde  Marknadsvärde 

Nordea Sekura 1 129 325 325

Robur Företagsobligationsfond 2 860 384 383

 Summa kortfristiga placeringar  709 708

 Volym
2015-12-31

 Bokfört värde 
2015-12-31

 Marknadsvärde 
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ANSLAG 2015 FÖRDELADE PÅ ANSLAGSKATEGORIER Belopp i tkr

Forskningsprojekt

Forskningsprojekt 382 800

Forskningsprojekt - vård 2 000

Summa forskningsprojekt 384 800

Forskartjänster

Postdoktortjänst 10 554

Young Investigator Award 12 823

Senior Investigator Award 7 720

Klinisk cancerforskartjänst (50 %) 3 501

Forskarmånader för kliniskt verksamma 6 873

Summa forskartjänster 41 471

Övriga forskningsanslag

Forskarskola 1 600

Kongress - anordnande av 300

Planeringsgrupp 2 745

Resa - Tre månader eller kortare tid 726

Summa övriga forskningsanslag 5 371

Vårdutveckling

Stipendium typ 2 931

Vårdutvecklingsprojekt -600

Summa vårdutveckling 331

Övriga anslag

Resurskompensation 2 500

Återbetalda anslag -983

Summa övriga anslag 1 517

Övrigt

Internationell verksamhet (UICC/ICRETT, EORTC, NCU) 3 120

Summa övrigt 3 120

TOTALT 436 610

Bilaga 2. Forskning och vårdutveckling
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Achour, Adnane, 800 000, Karolinska institutet
Adami, Hans-Olov, 800 000, Karolinska institutet

Agace, William, 500 000, Lunds universitet
Ahlström, Håkan, 800 000, Uppsala universitet
Akusjärvi, Göran, 1 250 000, Uppsala universitet
Akyürek, Levent, 600 000, Göteborgs universitet
Albertsson, Per, 500 000, Göteborgs universitet
Alvarado-Kristensson, Maria, 600 000, Lunds universitet
Andersson, Anna, 600 000, Lunds universitet
Andersson, Göran, 500 000, Karolinska institutet
Andersson, John, 500 000, Karolinska institutet
Andersson, Tommy, 1 250 000, Lunds universitet
Andréasson, Claes, 500 000, Stockholms universitet
Angenete, Eva, 500 000, Göteborgs universitet
Antti, Henrik, 800 000, Umeå universitet
Arnberg, Niklas, 500 000, Umeå universitet
Arnér, Elias, 1 250 000, Karolinska institutet
Arnqvist, Anna, 600 000, 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

Baecklund, Eva, 500 000, Uppsala universitet
Bartek, Jiri, 800 000, Karolinska institutet

Bellodi, Cristian, 600 000, Lunds universitet
Belting, Mattias, 1 000 000, Lunds universitet
Benson, Mikael, 600 000, Linköpings 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, 600 000, Karolinska institutet
Bergö, Martin, 1 500 000, Göteborgs universitet
Bernhardt, Peter, 800 000, Göteborgs universitet
Betsholtz, Christer, 2 250 000, Uppsala universitet
Bill-Axelson, Anna, 600 000, Uppsala universitet
Bjartell, Anders, 1 500 000, Lunds universitet
Björkhem Bergman, Linda, 600 000, Karolinska institutet
Björkholm, Magnus, 500 000, Karolinska institutet
Björklund, Peyman, 600 000, Uppsala universitet
Björklund, Stefan, 500 000, Umeå universitet
Björkström, Niklas, 600 000, Karolinska institutet
Björnstedt, Mikael, 800 000, Karolinska institutet
Blom, Anna, 1 000 000, Lunds universitet
Blomgren, Klas, 600 000, Karolinska institutet
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
Brodin, Petter, 600 000, Karolinska institutet
Brun, Eva, 300 000, Lunds universitet
Brune, Mats, 500 000, Göteborgs universitet
Bryceson, Yenan, 800 000, Karolinska institutet
Bryder, David, 1 250 000, Lunds universitet
Börjeson, Sussanne, 400 000, Linköpings universitet
Börjeson, Sussanne, 600 000, Linköpings universitet

Cammenga, Jörg, 600 000, Linköpings universitet
Cao, Yihai, 2 000 000, Karolinska institutet

Cardell, Susanna, 800 000, Göteborgs universitet
Carén, Helena, 600 000, Göteborgs universitet
Carlsson Tedgren, Åsa, 600 000, Linköpings 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
Chen, Changyan, 600 000, Göteborgs universitet
Chugunova, Elena, 600 000, Uppsala universitet
Claesson-Welsh, Lena, 2 000 000, Uppsala universitet
Cohn, Marita, 500 000, Lunds universitet
Coquet, Jonathan, 600 000, Karolinska institutet
Crosetto, Nicola, 600 000, Karolinska institutet
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 Boniface, Jana Marit, 600 000, Karolinska institutet
Del Chiaro, Marco, 600 000, Karolinska institutet
Dickman, Paul, 800 000, Karolinska institutet
Dillner, Joakim, 1 750 000, Karolinska institutet
Dimberg, Anna, 600 000, Uppsala universitet
Dobra, Katalin, 600 000, Karolinska institutet
Dumanski, Jan, 1 000 000, Uppsala universitet

Edwards, Katarina, 600 000, Uppsala universitet
Egevad, Lars, 600 000, Karolinska institutet

Ek, Sara, 500 000, Lunds universitet
Eklund, Martin, 600 000, Karolinska institutet
Ekström Smedby, Karin, 800 000, Karolinska institutet
Ekström, Tomas, 500 000, Karolinska institutet
Ekwall, Karl, 1 500 000, Karolinska institutet
Elias, Per, 600 000, Göteborgs universitet
Enblad, Gunilla, 600 000, Uppsala universitet
Enblom, Anna, 600 000, Linköpings universitet
Engström, Ylva, 800 000, Stockholms universitet
Eriksson, Ulf, 800 000, Karolinska institutet
Erlandsson Harris, Helena, 500 000, Karolinska institutet
Ernberg, Ingemar, 1 000 000, Karolinska institutet
Ernfors, Patrik, 1 500 000, 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
Fang, Fang, 600 000, Karolinska institutet
Farnebo (f d Hammarsund), Marianne, 800 000,  
Karolinska institutet
Ferby, Ingvar, 600 000, Ludwiginstitutet, Uppsala
Fernandes, Aristi, 500 000, Karolinska institutet
Fernandez-Capetillo, Oscar, 800 000, Karolinska institutet
Fernö, Mårten, 1 000 000, Lunds universitet
Feychting, Maria, 600 000, Karolinska institutet
Finizia, Caterina, 800 000, Göteborgs universitet
Fioretos, Thoas, 1 000 000, Lunds universitet

Bilaga 3. Forskningsprojekt
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Forsberg Nilsson, Karin, 500 000, Uppsala universitet
Forssell-Aronsson, Eva, 1 250 000, Göteborgs universitet
Foukakis, Theodoros, 600 000, Karolinska institutet
Fredlund, Erik, 500 000, Karolinska institutet
Friberg, Lena, 600 000, Uppsala universitet
Friedman, Ran, 600 000, Linnéuniversitetet
Frisan, Teresa, 600 000, Karolinska institutet
Frisén, Jonas, 1 500 000, Karolinska institutet
Fuxe, Jonas, 1 000 000, Karolinska institutet

Gabrielsson, Susanne, 500 000, Karolinska institutet
Gedda, Lars, 400 000, Uppsala universitet

Genove, Guillem, 500 000, Karolinska institutet
Girnita, Leonard, 600 000, Karolinska institutet
Gisselsson Nord, David, 1 250 000, Lunds universitet
Giwercman, Aleksander, 500 000, Lunds universitet
Glimelius, Bengt, 2 000 000, Uppsala universitet
Graf, Wilhelm, 500 000, Uppsala universitet
Grandér, Dan, 800 000, Karolinska institutet
Grantham, Julie, 600 000, Göteborgs universitet
Green, Henrik, 500 000, Linköpings universitet
Grundström, Thomas, 1 000 000, Umeå universitet
Gräslund, Torbjörn, 600 000, Kungl tekniska högskolan
Gröbner, Gerhard, 600 000, Umeå universitet
Grönberg, Henrik, 2 000 000, Karolinska institutet
Gullberg, Urban, 600 000, Lunds universitet
Gunhaga, Lena, 600 000, Umeå 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, 1 000 000, Karolinska institutet

Hallberg, Bengt, 800 000, Göteborgs universitet
Hammarsten, Ola, 600 000, Göteborgs universitet
Hammarström, Lennart, 500 000, Karolinska institutet
Hansson, Gunnar C, 1 000 000, Göteborgs universitet
Hansson, Johan, 800 000, Karolinska institutet
Hansson, Markus, 600 000, Lunds universitet
Harris, Robert, 500 000, Karolinska institutet
Hassan, Moustapha, 500 000, Karolinska institutet
Hedenfalk, Ingrid, 600 000, Lunds universitet
Hedman, Håkan, 500 000, Umeå universitet
Heldin, Paraskevi, 500 000, Ludwiginstitutet, Uppsala
Hellbom, Maria, 400 000, Lunds universitet
Helleday, Thomas, 2 250 000, Karolinska institutet
Hellstrand, Kristoffer, 1 000 000, Göteborgs universitet
Hellström, Mats, 800 000, Uppsala universitet
Hellström, Mikael, 600 000, Göteborgs universitet
Hellström-Lindberg, Eva, 1 750 000, Karolinska institutet
Helou, Khalil, 600 000, Göteborgs universitet
Henter, Jan-Inge, 600 000, Karolinska institutet
Hermanson, Ola, 1 000 000, Karolinska institutet
Heuchel, Rainer, 600 000, Karolinska institutet
Hirschberg, Angelica Lindén, 600 000, Karolinska institutet
Holmberg, Johan, 500 000, Karolinska institutet
Holmberg, Lars, 900 000, Uppsala universitet
Holmfeldt, Linda, 500 000, Uppsala universitet
Holmgren, Arne, 1 500 000, Karolinska institutet
Holmgren, Lars, 1 750 000, Karolinska institutet
Hugosson, Jonas, 800 000, Göteborgs universitet
Hultcrantz, Rolf, 800 000, Karolinska institutet
Hultgren Hörnquist, Elisabeth, 500 000, Örebro universitet
Humphreys, Keith, 600 000, Karolinska institutet

Hägglund, Hans, 500 000, Uppsala universitet
Högbom, Martin, 600 000, Stockholms universitet
Höglund, Mattias, 800 000, Lunds universitet
Höglund, Petter, 600 000, Karolinska institutet
Höög, Christer, 1 500 000, Karolinska institutet

Ibanez, Carlos, 1 500 000, 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

Jakobsson, Johan, 800 000, Lunds universitet
Jakobsson, Lars, 500 000, Karolinska institutet

Jemth, Per, 600 000, Uppsala universitet
Jernberg Wiklund, Helena, 800 000, Uppsala universitet
Jernström, Helena, 800 000, Lunds universitet
Jirström, Karin, 500 000, Lunds universitet
Johansson Lindbom, Bengt, 500 000, Lunds universitet
Johansson, Bertil, 1 500 000, Lunds universitet
Johansson, Erik, 1 000 000, Umeå universitet
Johansson, Karin, 800 000, Lunds universitet
Johansson, Martin Eugén, 600 000, 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, 600 000, 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, 600 000, Linköpings universitet

Kaipe (f d Karlsson), Helen, 600 000, Karolinska institutet
Kanduri, Chandrasekhar, 1 250 000, Göteborgs universitet

Kanduri, Meena, 500 000, Göteborgs universitet
Karlsson, Anna, 1 000 000, Karolinska institutet
Karlsson, Göran, 500 000, Lunds universitet
Karlsson, Mikael, 500 000, Karolinska institutet
Karlsson, Stefan, 1 750 000, Lunds universitet
Kiessling, Rolf, 1 500 000, Karolinska institutet
Kjölhede, Preben, 300 000, Linköpings universitet
Klein, Eva, 700 000, Karolinska institutet
Klein, Georg, 800 000, Karolinska institutet
Knutsson, Linda, 600 000, Lunds universitet
Kogner, Per, 500 000, Karolinska institutet
Kohwi-Shigematsu, Terumi, 600 000, Karolinska institutet
Kreuger, Johan, 600 000, Uppsala universitet
Kärre, Klas, 1 500 000, Karolinska institutet

Lagergren, Jesper, 1 750 000, Karolinska institutet
Lagergren, Pernilla, 800 000, Karolinska institutet

Lain, Sonia, 1 000 000, Karolinska institutet
Lambe, Mats, 600 000, Karolinska institutet
Lambert, Paul, 600 000, Karolinska institutet
Lampic, Claudia, 800 000, Karolinska institutet
Landberg, Göran, 1 500 000, Göteborgs universitet
Landström, Marene, 1 000 000, Umeå universitet
Langel, Ulo, 500 000, Stockholms universitet
Langius-Eklöf, Ann, 600 000, Karolinska institutet
Larsson Lekholm, Erik, 800 000, Göteborgs universitet
Larsson, Catharina, 1 250 000, Karolinska institutet
Larsson, Christer, 1 000 000, Lunds universitet
Larsson, Elna-Marie, 500 000, Uppsala universitet
Larsson, Jan, 600 000, Umeå universitet
Larsson, Jonas, 800 000, Lunds universitet
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Larsson, Lars-Gunnar, 1 250 000, Karolinska institutet
Larsson, Ola, 600 000, Karolinska institutet
Larsson, Olle, 1 500 000, Karolinska institutet
Larsson, Rolf, 800 000, Uppsala universitet
Laurell, Göran, 600 000, Uppsala universitet
Le Blanc, Katarina, 1 250 000, Karolinska institutet
Leandersson, Karin, 600 000, Lunds universitet
Leandersson, Tomas, 800 000, Lunds universitet
Leeb-Lundberg, Fredrik, 500 000, Lunds universitet
Lehmann, Sören, 800 000, Karolinska institutet
Lehti, Kaisa, 1 000 000, Karolinska institutet
Lehtinen, Matti, 600 000, Karolinska institutet
Lehtiö, Janne, 800 000, Karolinska institutet
Lendahl, Urban, 1 500 000, Karolinska institutet
Lennartsson, Andreas, 600 000, Karolinska institutet
Lennartsson, Johan, 500 000, Ludwiginstitutet, Uppsala
Lewensohn, Rolf, 1 500 000, Karolinska institutet
Li, Jin-ping, 600 000, Uppsala universitet
Liao Persson, Jenny, 600 000, Lunds universitet
Liedberg, Fredrik, 800 000, Lunds universitet
Lilja, Hans, 1 500 000, Lunds universitet
Lindahl, Per, 800 000, Göteborgs universitet
Lindblad-Toh, Kerstin, 1 000 000, Uppsala universitet
Lindblom, Annika, 1 000 000, Karolinska institutet
Lindegren, Sture, 600 000, Göteborgs universitet
Linden, Sara, 600 000, Göteborgs universitet
Linder, Stig, 1 000 000, Karolinska institutet
Lindh, Magnus, 500 000, Göteborgs universitet
Lindkvist (f d Petersson), Karin, 800 000, Lunds universitet
Lindqvist, Arne, 500 000, Karolinska institutet
Linnarsson, Sten, 600 000, Karolinska institutet
Liu, Beidong, 500 000, Göteborgs universitet
Liu, Kui, 1 500 000, Göteborgs universitet
Ljungberg, Maria, 500 000, Göteborgs universitet
Ljunggren, Hans-Gustaf, 1 250 000, Karolinska institutet
Ljungman, Gustaf, 500 000, Uppsala universitet
Los, Marek, 500 000, Linköpings universitet
Loskog, Angelica, 800 000, Uppsala universitet
Ludvigsson, Jonas, 600 000, Karolinska institutet
Lui, Weng-Onn, 600 000, Karolinska institutet
Lundberg Giwercman, Yvonne, 800 000, Lunds universitet
Lundeberg, Joakim, 600 000, Kungl Tekniska Högskolan
Lundholm, Kent, 800 000, Göteborgs universitet
Lundqvist, Andreas, 800 000, 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, 800 000, Karolinska institutet
Malmström, Per-Uno, 600 000, Uppsala universitet
Maly Sundgren, Pia, 500 000, Lunds universitet
Mani, Katrin, 600 000, Lunds universitet
Manjer, Jonas, 600 000, Lunds universitet
Mannervik, Mattias, 800 000, Stockholms universitet
Martinsson, Tommy, 800 000, Göteborgs universitet
Martling, Anna, 600 000, Karolinska institutet
Massoumi, Ramin, 800 000, Lunds universitet
Masucci, Maria Grazia, 2 000 000, Karolinska institutet
Mattsson, Jonas, 500 000, Karolinska institutet
McInerney, Gerald, 600 000, Karolinska institutet
Melin, Beatrice, 1 250 000, Umeå universitet
Mertens, Fredrik, 1 250 000, Lunds universitet
Micke, Patrick, 800 000, Uppsala universitet

Miharada, Kenichi, 500 000, Lunds universitet
Mincheva-Nilsson, Lucia, 500 000, Umeå universitet
Mitelman, Felix, 500 000, Lunds universitet
Miyazono, Kohei, 600 000, Ludwiginstitutet, Uppsala
Mjösberg, Jenny, 500 000, Karolinska institutet
Moustakas, Aristidis, 1 000 000, Uppsala universitet
Muhr, Jonas, 600 000, Karolinska institutet
Månsson, Robert, 600 000, Karolinska institutet
Mårtensson-Bopp, Inga-Lill, 500 000, Göteborgs universitet

Nahi, Hareth, 500 000, Karolinska institutet
Naredi, Peter, 600 000, Göteborgs universitet

Nelander, Sven, 1 000 000, Uppsala universitet
Nestor, Marika, 800 000, Uppsala universitet
Nilbert, Mef, 1 500 000, Lunds universitet
Nilsson, Björn, 600 000, Lunds universitet
Nilsson, Gunnar, 800 000, Karolinska institutet
Nilsson, Jonas, 1 000 000, Göteborgs universitet
Nilsson, Magnus, 600 000, Karolinska institutet
Nilsson, Mats, 600 000, Stockholms universitet
Nilsson, Mikael, 600 000, Göteborgs universitet
Nilsson, Ola, 600 000, Göteborgs universitet
Nilsson, Roland, 500 000, Karolinska institutet
Nilsson, Sten, 1 500 000, Karolinska institutet
Nistér, Monica, 1 000 000, Karolinska institutet
Nordin, Karin, 1 200 000, Uppsala universitet
Nordling, Margareta, 500 000, Göteborgs universitet
Nordlund, Pär, 1 750 000, Karolinska institutet
Ny, Tor, 500 000, Umeå universitet
Nygren, Peter, 600 000, Uppsala universitet
Nylander, Karin, 800 000, Umeå universitet
Nyqvist, Daniel, 500 000, Karolinska institutet

Ohlsson, Rolf, 2 000 000, Karolinska institutet
Okret, Sam, 1 000 000, Karolinska institutet

Olsson, Anna-Karin, 600 000, Uppsala universitet
Olsson, Håkan, 1 500 000, Lunds universitet
Orlova, Anna, 600 000, Uppsala universitet

Palm, Stig, 500 000, Göteborgs universitet
Palmer, Ruth, 1 000 000, Göteborgs universitet

Palmgren, Juni, 600 000, Karolinska institutet
Palmqvist, Lars, 800 000, Göteborgs universitet
Palmqvist, Richard, 1 000 000, Umeå universitet
Panaretakis, Theocharis, 500 000, Karolinska institutet
Pan-Hammarström, Qiang, 1 250 000, Karolinska institutet
Paulsson, Kajsa, 500 000, Lunds universitet
Pawitan, Yudi, 600 000, Karolinska institutet
Pejler, Gunnar, 800 000, Uppsala universitet
Percipalle, Piergiorgio, 800 000, Karolinska institutet
Pettersson, Sven, 500 000, Karolinska institutet
Petzold, Katja, 600 000, Karolinska institutet
Pietras, Kristian, 1 000 000, Lunds universitet
Pilon, Marc, 600 000, Göteborgs universitet
Pivarcsi, Andor, 500 000, Karolinska institutet
Poellinger, Lorenz, 1 000 000, Karolinska institutet
Ponten, Fredrik, 500 000, Uppsala universitet
Påhlman, Sven, 1 500 000, Lunds universitet

Qian, Hong, 500 000, Karolinska institutet
Quiding-Järbrink, Marianne, 800 000, Göteborgs universitet

Raghavan, Sukanya, 500 000, Göteborgs universitet
Reilly, Marie, 600 000, Karolinska institutet

Riesbeck, Kristian, 500 000, Lunds universitet
Ringdén, Olle, 1 000 000, Karolinska institutet
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Ringvall, Maria, 500 000, Uppsala universitet
Rolny, Charlotte, 800 000, Karolinska institutet
Ronne, Hans, 600 000, Sveriges lantbruksuniversitet
Rosén, Anders, 800 000, Linköpings universitet
Rosenquist Brandell, Richard, 1 250 000, Uppsala universitet
Rovira, Carlos, 600 000, Lunds universitet
Rubin, Kristofer, 1 000 000, Lunds universitet
Rydén, Lisa, 500 000, Lunds universitet
Rönnstrand, Lars, 800 000, 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, 800 000, Karolinska institutet
Scheding, Stefan, 600 000, Lunds universitet
Schulte, Gunnar, 800 000, Karolinska institutet
Schwartz, Stefan, 1 000 000, Lunds universitet
Schwartz, Yuri, 500 000, Umeå universitet
Schüler, Herwig, 500 000, 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, 800 000, Uppsala universitet
Sjögren, Camilla, 1 250 000, Karolinska institutet
Sjölander, Anita, 800 000, Lunds universitet
Skogseid, Britt, 1 000 000, Uppsala universitet
Smith, Edvard, 1 000 000, Karolinska institutet
Soussi, Thierry, 500 000, Karolinska institutet
Sparén, Pär, 800 000, Karolinska institutet
Staaf, Johan, 600 000, Lunds universitet
Stattin, Pär, 600 000, Umeå universitet
Steineck, Gunnar, 800 000, Göteborgs universitet
Stenerlöw, Bo, 600 000, Uppsala universitet
Stenman, Göran, 1 500 000, Göteborgs universitet
Stenmark, Pål, 600 000, Stockholms universitet
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, 600 000, Lunds universitet
Stål, Olle, 1 250 000, Linköpings universitet
Sun, Xiao-Feng, 1 000 000, Linköpings universitet
Sundfeldt, Karin, 800 000, Göteborgs universitet
Sunnerhagen, Maria, 1 000 000, 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, 1 000 000, Karolinska institutet
Söderberg-Nauclér, Cecilia, 600 000, Karolinska institutet
Söderkvist, Peter, 400 000, Linköpings universitet
Sörensen, Jens, 600 000, Uppsala universitet

Taipale, Jussi, 2 000 000, Karolinska institutet
ten Dijke, Peter, 500 000, Ludwiginstitutet, Uppsala

Teneberg, Susann, 600 000, Göteborgs universitet

Tennvall, Jan, 800 000, Lunds universitet
Thor, Stefan, 1 250 000, Linköpings universitet
Tiensuu Janson, Eva, 600 000, Uppsala universitet
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
Tötterman, Thomas, 800 000, Uppsala universitet

Uhlén, Per, 500 000, Karolinska institutet
Uhrbom, Lene, 1 000 000, Uppsala universitet

Uv, Anne, 500 000, Göteborgs universitet

Wadelius, Claes, 600 000, Uppsala universitet
Wahlin, Björn, 600 000, Karolinska institutet

Wai, Sun Nyunt, 600 000, Umeå universitet
Walfridsson, Julian, 500 000, Karolinska institutet
Van Guelpen, Bethany, 600 000, Umeå universitet
Welsh, Michael, 600 000, Uppsala universitet
Wengstrom, Yvonne, 500 000, Karolinska institutet
Wermeling, Fredrik, 500 000, Karolinska institutet
Westerberg, Lisa, 600 000, Karolinska institutet
Westerdahl, Elisabeth, 600 000, Örebro universitet
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
Wikström, Pernilla, 600 000, Umeå universitet
Wilhelm, Margareta, 500 000, Karolinska institutet
Williams, Cecilia, 600 000, Kungl Tekniska Högskolan
Wiman, Klas, 1 250 000, Karolinska institutet
Winqvist, Ola, 800 000, Karolinska institutet
Visa, Neus, 600 000, Stockholms universitet
Wolk, Alicja, 1 250 000, Karolinska institutet
von Essen, Louise, 800 000, Uppsala universitet
von Heijne, Gunnar, 1 000 000, Stockholms universitet
von Hofsten, Jonas, 600 000, Umeå universitet
Woods, Niels-Bjarne, 500 000, Lunds universitet
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
Zhivotovsky, Boris, 1 000 000, Karolinska institutet

Zhu, Changlian, 600 000, Göteborgs universitet
Zubarev, Roman, 600 000, Karolinska institutet

Åman, Pierre, 800 000, Göteborgs universitet
Årestedt, Kristofer, 600 000, Linnéuniversitetet

Åström, Stefan, 1 000 000, 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



CANCERFONDENS ÅRSBERÄTTELSE 2015   63

SENIOR INVESTIGATOR AWARD
Bill-Axelson, Anna, Uppsala universitet
Bryceson, Yenan, Karolinska institutet
Moustakas, Aristidis, Uppsala universitet
Nilsson, Jonas, Göteborgs universitet
Paulsson, Kajsa, Lunds universitet
Uhrbom, Lene, Uppsala universitet
Wikström, Pernilla, Umeå universitet

YOUNG INVESTIGATOR AWARD
Bellodi, Cristian, Lunds universitet
Björklund, Peyman, Uppsala universitet
Farnebo (f.d. Hammarsund), Marianne,  
Karolinska institutet
Järås, Marcus, Lunds universitet
Jönsson, Göran, Lunds universitet
Karlsson, Göran, Lunds universitet
Kasper, Maria, Karolinska institutet
Lindkvist (f d Petersson), Karin, Lunds universitet
Månsson, Robert, Karolinska institutet
Nelander, Sven, Uppsala universitet
Panaretakis, Theocharis, Karolinska institutet
Rolny, Charlotte, Karolinska institutet
Saal, Lao, Lunds universitet
Swartling, Fredrik, Uppsala universitet
Wilhelm, Margareta, Karolinska institutet

KLINISK CANCERFORSKARTJÄNST
Akre, Olof, Karolinska institutet
Ekström Smedby, Karin, Karolinska institutet
Liedberg, Fredrik, Lunds universitet
Manjer, Jonas, Lunds universitet
Rydén, Lisa, Lunds universitet
Scheding, Stefan, Lunds universitet
Zackrisson, Sophia, Lunds universitet

FORSKARMÅNADER FÖR KLINISKT VERKSAMMA
Albertsson, Per, Göteborgs universitet
Andersson, Per-Ola, Göteborgs universitet
Bajalica Lagercrantz, Svetlana, Karolinska institutet
Barbany, Gisela, Karolinska institutet
Bergenmar, Maria, Karolinska institutet
Björkhem Bergman, Linda, Karolinska institutet
Bratt, Ola, Lunds universitet
Brorson, Håkan, Lunds universitet
Brun, Eva, Lunds universitet

Dahlstrand, Hanna, Karolinska institutet
Del Chiaro, Marco, Karolinska institutet
Drott, Kristina, Lunds universitet
Eriksson, Hanna, Karolinska institutet
Foukakis, Theodoros, Karolinska institutet
Hansson (f d Henriksson), Lotta, Karolinska institutet
Hansson, Markus, Lunds universitet
Jerkeman, Mats, Lunds universitet
Johansson, Karin, Lunds universitet
Li, Chunde, Karolinska institutet
Lindblad, Mats, Karolinska institutet
Lundin, Jeanette, Karolinska institutet
Nilsson, Magnus, Karolinska institutet
Planck, Maria, Lunds universitet
Sundfeldt, Karin, Göteborgs universitet
Ullén, Anders, Karolinska institutet
Zedenius, Jan, Karolinska institutet
Øra, Ingrid, Lunds universitet

POSTDOKTORTJÄNST
Alikhani, Nyosha, Karolinska institutet
Askmyr (f d Johansson), Maria, Lunds universitet
Aurelius, Johan, Göteborgs universitet
Bexell, Daniel, Lunds universitet
Caramuta, Stefano, Karolinska institutet
Heindryckx, Femke, Uppsala universitet
Hultcrantz, Malin, Karolinska institutet
Jaensson Gyllenbäck, Elin, Lunds universitet
Jiang, Yiwen, Karolinska institutet
Keszei, Marton, Karolinska institutet
Laia, Caja Puigsubira, Uppsala universitet
Larsson, Chatarina, Uppsala universitet
Marco, Gerling, Karolinska institutet
Nakamura, Masaki, Karolinska institutet
Somasundaram, Rajesh, Linköpings universitet
Wikman, Anna, Uppsala universitet

ANORDNANDE AV KONGRESS
Ernberg, Ingemar, Karolinska institutet
Ingvar, Christian, Lunds universitet
Loskog, Angelica, Uppsala universitet
Nyholm, Tufve, Umeå universitet
Tingberg, Anders, Lunds universitet

PLANERINGSGRUPP
Ahlberg, Karin, Göteborgs universitet

Bilaga 4. Tjänster, planeringsgrupper, 
stipendier med mera
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Ahnesjö, Anders, Uppsala universitet
Bergh, Jonas, Karolinska institutet
Björk-Eriksson, Thomas, Göteborgs universitet
Borgquist, Signe, Lunds universitet
Cohn Cedermark, Gabriella, Karolinska institutet
Enblad, Gunilla, Uppsala universitet
Eriksson, Mikael, Lunds universitet
Hansson, Johan, Karolinska institutet
Hellström-Lindberg, Eva, Karolinska institutet
Henriksson, Roger, Umeå universitet
Höglund, Martin, Uppsala universitet
Jönsson, Claes, Göteborgs universitet
Kristoffersson, Ulf, Lunds universitet
Martling, Anna, Karolinska institutet
Nilsson, Mikael, Göteborgs universitet
Nilsson-Ehle, Herman, Göteborgs universitet
Pan-Hammarström, Qiang, Karolinska institutet
Rosenquist Brandell, Richard, Uppsala universitet
Strand, Sven-Erik, Lunds universitet
Westermark, Bengt, Uppsala universitet
Åvall Lundqvist, Elisabeth, Karolinska institutet

RESEBIDRAG
Ahlgren, Sara, Uppsala universitet
Alikhani, Nyosha, Karolinska institutet
Altai, Mohamed, Uppsala universitet
Andersson, Patrik, Karolinska institutet
Belikov, Sergey, Karolinska institutet
Berge, Ulrich, Karolinska institutet
Bjarnadottir, Olöf, Lunds universitet
Brorson, Håkan, Lunds universitet
Buchli, Christian, Karolinska institutet
Cancer, Matko, Uppsala universitet
Caramuta, Stefano, Karolinska institutet
Cedervall, Jessica, Uppsala universitet
Chaves Guerrero, Patricia, Lunds universitet
Chen, Lingjing, Karolinska institutet
Costa, Tânia, Karolinska institutet
de Maré, Sofia, Lunds universitet
Del Bel Belluz, Lisa, Karolinska institutet
Dimitriou, Marios, Karolinska institutet
El Malla, Hanan, Göteborgs universitet
Emma, Gordon, Uppsala universitet
Eriksson, Hanna, Karolinska institutet
Erkers, Tom, Karolinska institutet
Foukakis, Theodoros, Karolinska institutet
Fransson, Susanne, Göteborgs universitet
Friman, Tomas, Karolinska institutet
Ganna, Oliynyk, Karolinska institutet
Honarvar, Hadis, Uppsala universitet
Hultin, Emilie, Karolinska institutet

Hultquist, Anne, Lunds universitet
Höglund, Petter, Karolinska institutet
Jaensson Gyllenbäck, Elin, Lunds universitet
Jervaeus, Anna, Karolinska institutet
Kamdar, Radhika, Karolinska institutet
Karlsson, Christin, Göteborgs universitet
Landázuri, Natalia, Karolinska institutet
Levan, Kristina, Göteborgs universitet
Ljungberg, Michael, Lunds universitet
Lotfi, Kourosh, Linköpings universitet
Mansouri, Larry, Uppsala universitet
Masia, Miriam, Karolinska institutet
Mehic, Merima, Ludwiginstitutet, Uppsala
Nilbert, Mef, Lunds universitet
Nitzsche, Anja, Uppsala universitet
Pavlova, Tatiana, Karolinska institutet
Puumalainen, Marjo-Riitta, Karolinska institutet
Rak, Justyna, Lunds universitet
Reithmeier, Anja, Karolinska institutet
Rosenquist Brandell, Richard, Uppsala universitet
Roy, Ananya, Uppsala universitet
Ruusala, Aino, Ludwiginstitutet, Uppsala
Sainz Jaspeado, Miguel, Uppsala universitet
Samén, Erik, Karolinska institutet
Saraste, Deborah, Karolinska institutet
Saupe, Falk, Uppsala universitet
Selivanova, Galina, Karolinska institutet
Sharon, Lim, Karolinska institutet
Somasundaram, Rajesh, Linköpings universitet
Spiegelberg, Diana, Uppsala universitet
Stantic, Marina, Karolinska institutet
Sun, Jianmin, Lunds universitet
Susanto, Evelyn, Karolinska institutet
Sutton, Lesley Ann, Uppsala universitet
Sällberg Chen, Margaret, Karolinska institutet
Wasik, Agata Magdalena, Karolinska institutet
Xie, Yuan, Uppsala universitet
Yu, Di, Uppsala universitet
Zhang, Yanyu, Uppsala universitet
Zhao, Miao, Karolinska institutet
Zhuang, Ting, Karolinska institutet

STIPENDIER FÖR VÅRDPERSONAL
Adolfsson, Kerstin, Enköping
Amini-lari, Masomeh, Uppsala
Andersson, Anna, Jönköping
Andersson, Christina, Täby
Andrén, Lena, Täby
Angel, Marija, Ljungby
Arvidsson, Emeli, Göteborg
Arvidsson, Gunnel, Hässleholm
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Bergendorf, Monica, Lund
Bergkrantz, Lovisa, Enskededalen
Berglind, Sara, Hisings-Backa
Bergström, Ann-Mari, Hässleholm
Bergström, Charlotta, Stockholm
Björkhem, Martina, Karlshamn
Bäckstäde, Malin, Visby
Carlsson, Åsa, Lidköping
Cederholm, Emilia, Malmö
Dahlback, Ulrica, Västerås
Ekstrand, Anette, Lund
Eliasson, Sten, Enskededalen
Emanuelsson, Johanna, Göteborg
Emmoth Andersson, Lena, Linköping
Erlandsson, Louise, Ljungby
Etim, Ini, Göteborg
Ewards, Sanna, Göteborg
Fransson, Elisabeth, Enskededalen
Fridlund Hansson, Christina, Jönköping
Fälling, Carina, Täby
Gavelin, Åsa, Ludvika
Gullner, Åsa, Göteborg
Haglund, Maria, Karlskrona
Halldin, Cecilia, Karlstad
Hallin, Annika, Lund
Hallsten-Larsson, Marica, Västerås
Hammarström, Karin, Stockholm
Hedberg, Karolin, Linköping
Hedberg, Sofie, Falun
Ingvarsson, Anita, Göteborg
Jangsell, Pia, Lund
Jogefält, Anna, Västerås
Johansson, Anna, Göteborg
Johansson, Malin, Göteborg
Jonsson, Ewa, Falun
Karlsson, Camilla, Ludvika
Kaur, Manjit, Strängnäs
Kjellsdotter, Marie, Enskededalen
Klingblom, Maria, Täby
Koopmans, Jet, Uppsala
Krook, Madelaine, Solna
Kårbro, Barbro, Visby
Larsson, Frida, Stockholm
Larsson, Gunilla, Lidköping
Lidberg, Carina, Kristianstad
Lind, Anna-Karin, Malmö
Lindeborg, Vicki, Falun
Lindgren, Egert, Ystad
Lundin, Eva, Solna
Löf, Ellinor, Karlstad
Magnusson, Sophie, Täby

Major Sundqvist, Charlott, Linköping
Mjörnberg, Maria, Stockholm
Mossberg, Lisa, Lund
Nejman, Viveca, Göteborg
Nilsson, Karin, Hässleholm
Nordstedt, Ann-Chatrine, Enskededalen
Nuse, Carina, Stockholm
Nykvist, Maria, Stockholm
Olin, Maria, Stockholm
Oscarson, Catarina, Falun
O’Sullivan, Anna, Stockholm
Ousi, Zahra, Solna
Pedersen, Ann-Sofie, Göteborg
Persson, Mattias, Göteborg
Petersson, Anna, Ljungby
Pettersson, Linda, Solna
Porbaba, Masomeh, Hässleholm
Prieto Vergara, Sofia, Malmö
Rados, Elisabeth, Västerås
Rasmusson, Else-Marie, Lund
Simon, Karin, Stockholm
Sjöberg, Monica, Västerås
Skördåker, Anna, Solna
Snöbohm, Christina, Stockholm
Sorkine, Alexia, Lund
Spjuth Ahlbom, Christina, Enskededalen
Stahl, Matilda, Stockholm
Steffensen, Yvonne, Malmö
Strandberg, Ann-Sofie, Lund
Sundin Gullberg, Carin, Uppsala
Thunström, Ulrika, Stockholm
Thörne, Josefin, Strängnäs
Tönnberg, Maria, Göteborg
Wallin, Ulrika, Kristianstad
Vanoni, Abhinava, Stockholm
Wennerlund, Susanne, Linköping
Werner, Charlotte, Stockholm
Wickström, Lena, Linköping
Vigren, Annelie, Göteborg
Wihlborg, Christel, Ystad
Vinberg Antonsson, Laila, Ystad
Wouda, Karina, Uppsala
Zettersköld, Annika, Kristianstad
Åhman, Janethe, Falun
Åkerström, Ann-Christin, Göteborg
Åkesson, Maritha, Alingsås
Öhrström, Emmy, Visby

FORSKARSKOLA
Axelson, Håkan, Lunds universitet
Grandér, Dan, Karolinska institutet
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Bilaga 5. Styrande organ med mera

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

Suppleant

Filippa Nyberg, verkställande direktör

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

VALBEREDNING FÖR STYRELSEN
Marianne af Malmborg, ordförande
Göran Edbom
Anders Ekbom
Yvonne Ingman
Lena Lageson

REVISORER
Fredrik Sjölander, auktoriserad revisor
Hans Löwlund, Chief Financial Officer (CFO)

REVISORSSUPPLEANTER
Anders Taaler, auktoriserad revisor
Arne Johanesson, civilekonom

KANSLIETS LEDNINGSGRUPP
Stefan Bergh, generalsekreterare
Lena Biörnstad, avdelningschef Kommunikation
Sara Brodahl, avdelningschef Insamling och marknad
Elin Melin, avdelningschef Företag och sponsring
Ulrica Sundholm, vikarierande avdelningschef  
Intresse politik
Daniel Agurén, avdelningschef Administration
Anna Karlsson, avdelningschef Forskningsadministration
Sanna Wärn, ansvarig Strategisk samordning
Kicki Nordström, assistent till generalsekreteraren

FORSKNINGSNÄMNDEN
Klas Kärre, ordförande

FINANSNÄMNDEN
Thomas Halvorsen, ordförande
Dan Andersson
Marie Giertz
William af Sandeberg
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CANCERFONDENS FORSKNINGSNÄMND
1/4 2015 - 31/3 2016

Ordinarie Ledamöter

Klas Kärre ordf (Karolinska institutet)
Sund, Malin vice ordf (Umeå universitet)
Arsenian Henriksson, Marie (Karolinska institutet) 
Dabrosin, Charlotta (Linköpings universitet)
Edström, Ulf (styrelsens representant)
Fernö, Mårten (Lunds universitet) 
Fioretos, Thoas (Lunds universitet)
Forssell Aronsson Eva (Göteborgs universitet)
Hallberg, Bengt (Göteborgs universitet)
Lagergren, Pernilla (Karolinska institutet) 
Lendahl, Urban (Karolinska institutet)
Lindholm, Birgitta (styrelsens representant)
Lundeberg, Joakim (Kungliga tekniska högskolan)
Manjer, Jonas (Lunds universitet)
Nilsson, Sten (Karolinska institutet)
Palmqvist, Rickard (Umeå universitet) 
Severinsson, Eva (Stockholms universitet)
Sigvardsson, Mikael (Linköpings universitet)
Sjöblom, Tobias (Uppsala universitet)
Sjögren, Camilla (Karolinska institutet)
Skogseid, Britt (Uppsala universitet) 

AuA Forskningsnämndens arbetsutskott 

Sjöblom, Tobias (Uppsala universitet) Pk A1
Palmqvist, Richard (Umeå universitet) Pk A2
Lundeberg, Joakim (Kungliga tekniska högskolan) Pk B1
Hallberg, Bengt (Göteborgs universitet) Pk B2
Severinson, Eva (Stockholms universitet) Pk C
Skogseid, Britt (Uppsala universitet) Pk D
Forssell-Aronsson, Eva (Göteborgs universitet) Pk E
Manjer, Jonas (Lunds universitet) Pk F
Lagergren, Pernilla (Karolinska institutet) Pk G

Forskningsnämndens vetenskapliga sekretariat 2015

Kärre, Klas, Forskningsnämndens ordförande, Karolinska institutet, Professor
Karlsson, Anna, Vetenskaplig sekreterare, Karolinska institutet, Professor
Brandberg, Yvonne, Biträdande vetenskaplig sekreterare, Karolinska institutet, Professor
Wieslander, Lars, Biträdande vetenskaplig sekreterare, Stockholms universitet, Professor
Zedenius, Jan, Biträdande vetenskaplig sekreterare, Karolinska institutet, Docent

Valberedning för forskningsnämnden 2015-2016

Kristoffer Hellstrand, ordförande (Göteborgs universitet)
Urban Lendahl (Karolinska institutet)
Charlotta Dabrosin (Linköpings universitet)

Personliga Suppleanter

Börjeson, Sussanne (Linköpings universitet)
Jernberg-Wiklund, Helena (Uppsala universitet) 
Blomgren, Klas (Karolinska institutet)
Karlsson, Evert (styrelsens representant)
Gustafsson, Claes (Göteborgs universitet) 
Nygren, Peter (Uppsala universitet)
Martling, Anna (Karolinska institutet)
Stenman, Göran (Göteborgs universitet)
Wikström, Pernilla (Umeå universitet)
Agace, William (Lunds universitet) 
Nordquist, Lina (styrelsens representant) 
Uhrbom, Lene (Uppsala universitet) 
Grandér, Dan (Karolinska institutet)
Gisselsson Nord, David (Lunds universitet) 
Bergmark, Karin (Göteborgs universitet) 
Björk Eriksson, Thomas (Göteborgs universitet)
Landström, Marene (Umeå universitet)
Åman, Pierre (Göteborgs universitet)
Essand, Magnus (Uppsala universitet)
Pietras, Kristian (Lunds universitet)
Andersson, Gerhard (Linköpings universitet)
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FORSKNINGSNÄMNDENS 
PRIORITERINGSKOMMITTÉER 
2015
Mandattid  
2015-04-01 – 2016-03-31

Pk A 1 Cellbiologi, genetik, 
translationell forskning  

Sjöblom, Tobias (Uu) ordf 
Wikström, Pernilla (Umu) vice ordf
Blomqvist, Anders (Liu)
Farnebo, Marianne (Ki)
Forsberg-Nilsson, Karin (Uu)
Gisselsson Nord, David (Lu)
Grandien, Alf (Ki)
Nilsson, Mikael (Gu)

Pk A 2 Patologi, translationell 
forskning

Palmqvist, Richard (Umu) ordf
Blomgren, Klas (Ki)  vice ordf
Fernö, Mårten (Lu)
Landström Marene (Umu)
Pietras, Kristian (Lu)
Selivanova, Galina (Ki)
Söderberg-Nauclér, Cecilia (Ki)
Uhrbom, Lene (Uu)

Pk B 1 Genreglering, biokemi, 
strukturbiologi

Lundeberg, Joakim (Kth), ordf 
Ringnér, Markus (Lu) vice ordf 
Antti, Henrik (Umu)
Arnér, Elias (Ki) 
Blom, Anna (Lu)
Dantuma, Nico (Ki)
Ekwall, Karl (Ki)
Pilon, Marc (Gu)

Pk B 2 Modellorganismer 
utvecklingsbiologi, systembiologi

Hallberg, Bengt (Gu) ordf 
Mårtensson Bopp, Inga-Lill (Gu)  
vice ordf
Jönsson, Göran (Lu)
Naredi, Peter (Gu)
Simon, Andras (Ki)
Thor, Stefan (Liu)
Tuck, Simon (Umu)
Welsh, Michael (UU)

Pk C Immunologi, mikrobiologi  
och celltransplantation

Severinson, Eva (Su) ordf  
Cardell, Susanna (Gu) vice ordf 
Agace, William (Lu)
Dalianis, Tina (Ki)
Ernberg, Ingemar (Ki)
Grundström, Thomas (Umu)
Heyman, Birgitta (Uu)
Teneberg, Susann (Gu)

Pk D Klinisk cancerforskning, 
farmakologi   

Skogseid, Britt (Uu) ordf  
Hansson, Johan (Ki) vice ordf 
Green, Henrik (Liu)
Karlsson, Mats (Uu)
Liedberg, Fredrik (Lu)
Melin, Beatrice (Umu)
Stål, Olle (Liu)
Sund, Malin (Umu)

Pk E Klinisk cancerforskning, 
radiologi, strålningsbiologi   

Forssell-Aronsson, Eva (Gu) ordf 
Martling, Anna (Ki), vice ordf 
Ahlström, Håkan (Uu)
Björnstedt, Mikael (Ki)
Hammarsten, Ola (Gu)  
Karlsson, Mikael (Umu)
Åhlström Riklund Katrine (Umu)

Pk F Klinisk cancerforskning, 
epidemiologi, biostatistik   

Manjer, Jonas (Lu) ordf 
Nyström, Lennarth (Umu) vice ordf  
Frisch, Morten (Köpenhamn)
Jernström, Helena (Lu)
Lagergren, Jesper (Ki)
Nelander, Sven (Uu)
Strömberg, Ulf (Lu)
Törnberg, Sven (Ki)
   
Pk G Klinisk cancerforskning, 
vårdvetenskap    

Lagergren, Pernilla (Ki) ordf 
Bergmark, Karin (Gu) vice ordf 

Andersson, Gerhard (Liu)
Loge, Jon-Håvard (Oslo)
Rasmussen Holritz, Birgit (Umu)
Rydén, Lisa (Lu)
Tydén, Tanja (Uu)

FORSKNINGSNÄMNDENS 
SAKKUNNIGGRUPPER
Ledamöter i bedömningsgrupper  
2015-04-01 – 2016-03-31

Bedömning av postdoktortjänster  

Maria Shoshan ordf (Ki)
Håkan Axelson (Lu)
Anders Bergh (Uu) 
Martin Bergö (Gu)
Maria Sunnerhagen (Lu)
Peter Naredi (Gu)

Bedömning av ansökningar om Young 
Investigator Award

Ruth Palmer ordf (Umu) 
Louise von Essen (Uu) 
Thoas Fioretos (Lu) 
Annika Lindblom (Ki)
Bengt Westermark (Uu)

Bedömning av ansökningar om Senior 
Investigator Award

Kristoffer Hellstrand, ordf (Gu) 
Lena Claesson-Welsh (Uu) 
Karin Ekström Smedby (Kï)
Visa Neus (Su) 
Arne Östman (Ki)

Bedömning av Klinisk Cancer- 
forskar tjänst (50 %)  

Stig Linder, ordf (Ki)
Gunilla Enblad (Uu)
Richard Palmqvist  (Uu)



■ BLI MÅNADSGIVARE
Som månadsgivare ger du cancerforskningen de 
allra bästa förutsättningarna. Dina regelbundna  
gåvor håller nere våra administrativa kostnader 
samtidigt som forskarna lättare och mer lång- 
siktigt kan planera sitt arbete. 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 betalkort eller via din internetbank. 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 minnesgåva. 
När du skänker en minnesgåva får de anhöriga ett 
vackert minnesblad med en personlig hälsning.  
På cancerfonden.se skänker du enkelt din minnes-
gåva eller engagerar familj och vänner genom att 
starta en minnesinsamling. Du kan även ringa in 
din minnesgåva på 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 kapi-
talvinstskatt. Som testamentstagare tar vi ansvar för att 
testamentet 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 tidningen Rädda Livet och kan 
där följa Cancerfondens verksamhet och  
forskningens framsteg.

■ KÖP LOTTER I VÅRT RIKSLOTTERI
Cancerfondens Rikslotteri är ett skraplotteri där 
hela överskottet går till Cancerfonden. Lotterna 
köper du på vår webbplats, cancerfonden.se.

■ STARTA EN INSAMLING
Privatpersoner kan samla in pengar till Cancer-
fonden och genomföra olika insamlingsaktiviteter.  
De insamlade pengarna redovisar man på sin egen  
insamlingssida på cancerfonden.se. Där finns också 
tips på hur man kan gå tillväga för att driva sin insam-
ling och information om vilka riktlinjer som gäller när 
man samlar in pengar till förmån för Cancerfonden.

■ BLI SAMARBETSPARTNER TILL 
CANCERFONDEN
Som företag kan ni göra stor skillnad i vår gemen-
samma kamp mot cancer – i dag och i framtiden. 
Samarbetspartner till Cancerfonden arbetar aktivt 
med samhällsengagemang i en fråga som berör 
många. Detta ger unika möjligheter att öka värdet 
på ert varumärke och att få fler lojala kunder och 
medarbetare. Samarbetet ger er som företag en 
plattform att bygga er egen marknadsföring och 
kommunikation på, både internt och externt.

■ BLI FÖRETAGSVÄN
Välj mellan olika marknadsföringspaket, som 
gäller i ett år, från 5 000 kr. 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. 

■ 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. Som 
förmånstagare får Cancerfonden ta emot medel 
som går till vår verksamhet.

■ FONDSPARA
Skandia Cancerfonden skänker årligen 2 procent 
av fondens värde till Cancerfonden. Genom ett 
sparande i Skandia Cancerfonden stödjer du vår 
verksamhet samtidigt som du ger dig själv ett 
långsiktigt sparande med möjlighet till betydande 
avkastning.

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
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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. Cancerfonden är en  
betydande finansiär av svensk cancerforskning. Varje år 
finansierar vi cirka 475 forskningsprojekt.

Cancerfonden 101 55 Stockholm  |  Besök: David Bagares gata 5  
Telefon 020-59 59 59  |  Plusgiro 90 1986-0  |  Bankgiro 901-9514   
cancerfonden.se

Årsberättelse


