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Fastställd av styrelsen 2016-09-20

Cancerfonden samlar in pengar och vår insamlingspolicy syftar till att värna den enskilde 
givaren och ska säkerställa att insamlingsarbetet genomförs på ett seriöst sätt.

Cancerfondens vision är att besegra cancer. För att nå dit arbetar organisationen med
forskningsfinansiering samt påverkansarbete och kunskapsspridning. Cancerfonden är en 
ideell insamlingsorganisation utan statligt stöd. Verksamheten är helt beroende av gåvor och 
testamenten från privatpersoner och företag. Cancerfonden bedriver även ett lotteri. 

Cancerfonden har 90-konto och följer Svensk Insamlingskontrolls anvisningar. De granskar 
landets insamlande organisationer och har kravet att högst 25 procent av de totala intäkterna 
går till insamlingskostnader och administration.

Cancerfonden är medlem i Frivilligorganisationernas Insamlingsråd (FRII) tillsammans med 
cirka 130 andra organisationer. FRII verkar för etisk och professionell insamling och arbetar 
för ett gynnsamt klimat för frivilligarbete och för insamling bland allmänheten i Sverige. 
FRIIs uppdrag är att öka förutsättningarna för medlemmarna att samla in medel på ett 
förtroendeingivande sätt. Cancerfonden följer FRIIs kvalitetskod och riktlinjer.

Ändamålsbestämda gåvor – öronmärkning av gåvor:
Cancerfonden öronmärker som regel inte några gåvor direkt till specifika cancerformer, 
forskningsprojekt eller tjänster. Det är forskningsnämnden i Cancerfonden som efter 
ansökningar från svenska forskargrupper och enskilda forskare, i nationell konkurrens, 
beviljar anslag till utsedda mottagare. Bedömningen av vilka forskningsprojekt som ska 
tilldelas anslag följer en noga utarbetad process. Cancerfondens forskningsnämnd har som 
strategi att finansiera de bästa projekten oavsett inriktning. Det avgörande vid bedömningen är 
kvalitet, vilket betyder att alla projekt konkurrerar med varandra oberoende av 
forskningsområde.

Privatpersoner:
 Man ska alltid kunna känna sig trygg när man lämnar personuppgifter till 

Cancerfonden. Vi har en integritetspolicy för att beskriva hur vi säkerställer att 
personuppgifter behandlas i enlighet med den svenska personuppgiftslagstiftningen 
(PuL – 1998:204) 

 Cancerfondens givarregister personnummersätts löpande och månatliga aviseringar 
görs mot SPAR för att säkerställa en god adresskvalitet.

 En givare har alltid möjlighet att ändra eller avsluta sitt/sina engagemang gentemot 
Cancerfonden. 

 Gåvor i form av värdepapper, bostadsrätter och fastigheter avyttras snarast.

Företagssamarbeten:
 Cancerfonden ingår alltid skriftliga avtal vid företagssamarbeten.
 Cancerfonden samarbetar inte med företag som har intressen eller tillverkning inom 

tobaksindustrin.
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 De företag Cancerfonden samarbetar med ska ha ett varumärke och värderingar som är 
positiva för Cancerfonden att associeras med. Företagen ska vilja bidra till insamling 
och hjälpa till med kunskapsspridning. 
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