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Cancerfondens 
inriktningsmål
> Fler botas eller kan leva ett långt liv med god livskvalitet

> God, effektiv och jämlik cancervård

> Minska cancerfallen genom hälsosamma levnadsvanor 

> Rökfritt Sverige

> Dela ut en miljard årligen till forskning



Det här är  
Cancerfonden

Cancerfonden är en fristående, ideell orga-
nisation utan statligt stöd. Vårt arbete är helt 
beroende av testamenten och gåvor från 
privatpersoner och företag. 

Forskningsfinansiering
Vi är en av de största finansiärerna av 
svensk cancerforskning. Sedan 1951 har vi 
bidragit med drygt 11 miljarder kronor till de 
främsta forskningsprojekten i Sverige. 
Många av de förbättringar vi ser i dag, 
såsom effektivare diagnostik- och behand-
lingsmetoder, 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
Minst en tredjedel av all cancer kan före-
byggas genom livsstilsförändringar. En vik-
tig uppgift är därför att höja kunskapen om 
att hälsosamma levnadsvanor kan minska 
risken att drabbas. 

Genom kunskapsspridning vill vi också 
stärka patienter och närstående. De flesta 
mår bättre, känner sig tryggare och kan lätt-
are navigera inom sjukvården om de har 
kunskap om cancer och hur den behandlas.

Påverkansarbete
Varje år får över 60 000 personer i Sverige 
cancer. För att ge dem bättre villkor – och för 
att färre ska drabbas och fler ska överleva – 
arbetar vi med påverkansarbete och opini-
onsbildning. Vi pekar ut brister och behov 
samt visar på möjliga lösningar, i syfte att 
bidra till förbättringar inom cancerpreven-
tion, cancervård och cancerforskning.

Cancerfondens vision är att besegra 
cancer. Genom att finansiera den  
främsta forskningen, sprida kunskap  
om cancer och påverka beslutsfattare, 
arbetar vi för att färre ska drabbas och 
fler ska överleva cancer.
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DET HÄR ÄR CANCERFONDEN

Cancerfonden grundas med syfte att stärka svensk  
cancerforskning samt informera om cancersjukdomar  
och behandling.

Personer kontaktade Cancerlinjen 2019.

2019 togs beslut om att avsätta den största summan 
 någonsin till svensk cancerforskning.

Heltidsanställda på Cancerfonden.

Andelen gåvor av samtliga intäkter. Utdelat sedan starten till svensk cancerforskning.

1951

770 mkr

96 %

8554

72

11 mdkr
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Viktiga händelser 
under 2019

FINANSIERING
1  | Rekordinsamling

Cancerfonden samlade under 2019 in 
mer pengar än någonsin, totalt 862 
miljoner kronor (de totala intäkterna 
uppgick till 864 miljoner kronor) vilket  
är det högsta belopp som Cancerfon-
den någonsin har samlat in under ett 
enskilt år. Totalt ökade vår insamling 
med drygt 11 procent jämfört med året 
innan. Rosa Bandet-kampanjen 
bidrog med hela 94 miljoner kronor, 
vilket är det bästa resultatet sedan 
starten 2003. Mer än 800 000 per-
soner har visat sitt stöd till drabbade 
och närstående genom att bära det 
rosa bandet eller det nya rosa arm-
band som också såldes under kam-
panjen.

FORSKNING
2  | Rekordutdelning till forskning

Under 2019 fattade Cancerfonden 
beslut om att dela ut 770 miljoner 
kronor till svensk cancerforskning,  
vilket är den största summan i  
Cancerfondens historia. Beloppet gör 
det möjligt att finansiera ytterligare 
208 högkvalitativa forskningsprojekt 
samt 22 forskartjänster på åtta olika 
lärosäten runt om i Sverige under tre 
till sex år. Under 2019 finansierade 
Cancerfonden totalt över 500 hög-
kvalitativa forskningsprojekt.

PREVENTION
3  | Turné om kost och cancer

Under året genomfördes med stor 
framgång en seminarieturné om kost 
och cancer. Ett kunskapsseminarium 
med forskare och experter som reder 
ut sambandet mellan kost och cancer 
och vad det finns stöd för i forskningen 
idag. 

PÅVERKAN
4  | Ny tobakslag träder i kraft

Rökning är den enskilt största påverk-
bara orsaken till cancer. Cancerfon-
den har därför arbetat för en tuffare 
tobakslagstiftning, något som infördes 
under 2019. Fler miljöer är nu rökfria 
och det krävs tillstånd för att få sälja 
tobak.

ÅRET I KORTHET

RÅD OCH STÖD
5  | Tillsammans mot cancer

Vi finns på plats när drabbade behöver 
råd och stöd. Under 2019 startade vi 
Facebook-gruppen Cancerfonden  
– Tillsammans där patienter och när-
stående kan nätverka och utbyta 
erfarenheter av att drabbas av cancer. 
Facebook-gruppen är ett viktigt kom-
plement till de övriga stödfunktioner 
som vi erbjuder, som till exempel  
Cancerlinjen.

  
ORGANISATION 
6  | Vår gemensamma Kulturresa 

Under året har vi arbetat med att ytter-
ligare förankra och vidareutveckla 
betydelsen av vår gemensamma kul-
turvision. 2019 var också året då vi gick 
till ett aktivitetsbaserat kontor som ger 
oss förutsättningar att jobba målstyrt 
och utifrån behov och aktivitet. Att att-
rahera medarbetare med rätt kompen-
tens och värderingar är avgörande för 
att nå kommande insamlingsmål. 
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94

500

48%

miljoner kronor samlades in  
under 2019 års Rosa Bandet- 
kampanj.

högkvalitativa forskningsprojekt 
finansieras.

ökade trafiken till våra  
informationssidor om cancer  
på webben.

1 2
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ÅRET I KORTHET
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Tillsammans når 
vi vår vision att 
besegra cancer

Precis som inom andra branscher och 
sektorer ställer den hastiga utvecklingen 
inom digitalisering nya krav på vår insam-
ling. Cancerfonden arbetar därför intensivt 
med att tillgodose nya drivkrafter, behov 
och beteenden hos våra givare.

Äntligen installerad i vårt nya aktivitets-
baserade kontor – byggt för att skapa förut-
sättningar för att jobba målstyrt och utifrån 
medarbetarnas behov – vill jag lyfta några 
av de guldkorn som jag och mina medarbe-
tare delade under året.

Cancerfonden avslutade 2010-talet med 
att 2019 samla in mer pengar än någonsin, 
totalt 862 miljoner kronor. Kopplat till det 
fina insamlingsresultatet beslutade Cancer-
fonden under året att dela ut rekordsum-
man 770 miljoner kronor till svensk cancer-
forskning.

Det fantastiska resultatet avspeglar enga-
gemanget för vår fråga och det förtroende 
vi åtnjuter hos såväl privatpersoner som 
företag. Ett förtroende som vi ständigt måste 
visa att vi förtjänar. Rosa Bandet-kampanjen 

Efter ett intensivt 2019 då vi tillsammans 
genomfört stora förändringar inom så 
gott som alla delar av organisationen 
träder Cancerfonden in i ett nytt decen-
nium förhoppningsvis väl rustade inför 
de utmaningar som vi möter i en snabbt 
föränderlig omvärld.

GENERALSEKRETERAREN HAR ORDET
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GENERALSEKRETERAREN HAR ORDET

bidrog också till det fina resultatet med hela 
94 miljoner kronor, även det den största 
summan någonsin.

Oerhört tacksam är jag också över det 
testamente på hela 105 miljoner kronor som 
under året tillföll Cancerfonden. Det och 
andra givarinitiativ påminner mig dagligen 
om det ansvar som vilar på Cancerfonden. 
Ett ansvar, inte bara mot de som insjuknar 
eller drabbas av cancer i sin närhet, utan 
mot alla de som delar vår vision om att 
besegra cancer.

Cancerfonden brukar hävda att dagens 
forskning är framtidens vård. Men den 
bästa cancerbehandlingen är den som inte 
behövs – minst en tredjedel av all cancer 
kan förebyggas med hälsosammare lev-
nadsvanor. För att vi snabbare ska nå vår 
vision att besegra cancer ökar vi därför 
insatserna inom preventionsområdet. 

Under 2019 intensifierade vi en förflytt-
ning med det uttalade målet att bli den 
ledande folkhälsoaktören med inriktning 
mot cancer. Detta genom att ständigt 
påverka folkhälsopolitiken och sprida kun-
skap om hur hälsosamma levnadsvanor 
minskar risken för cancer.

Glädjande nog märker vi ett politiskt upp-
vaknande inom folkhälsopolitiken. Diskus-
sionen är i dag betydligt mer konstruktiv 
och framåtsyftande än för bara några år 
sedan, men mycket arbete återstår. Reger-
ingen måste sätta väsentligt högre mål för 

folkhälsoarbetet. Bland annat är det hög tid 
för att ta fram en nationell handlingsplan för 
hälsosamma levnadsvanor.

Jag vill peka på två framgångar för 
Cancerfondens påverkansarbete från det 
gångna året. I september 2019 kom det 
glädjande beskedet att vaccin mot HPV, 
kommer att ingå i barn-vaccinationspro-
grammet även för pojkar. Vaccination mot 
HPV minskar risken för livmoderhalscancer 
med cirka 70 procent, men skyddar också 
för flera cancerdiagnoser som drabbar män.

Ytterligare en politisk framgång var den 
nya tobakslagen som trädde i kraft den 1 juli 
2019. Lagen innebär att många miljöer, som 
till exempel uteserveringar, busshållplatser 
och lekplatser, blir rökfria. För handeln inne-
bär lagen ett krav på tillstånd för de butiker 
som vill sälja tobak.

Ett viktigt verktyg i Cancerfondens 
påverkansarbete är Cancerfondsrapporten. 
Inför 2019 valde vi att förnya rapporten 
genom att dela upp den i tre delar. 

I vårdfrågan har vi visat hur stora skillna-
der det fortfarande är mellan den cance-
vård som erbjuds i olika regioner. Inom pre-
vention lyfte vi särskilt frågan om övervikt. 
Med nuvarande utveckling har snart sex av 
tio vuxna i Sverige förhöjd risk för att 
insjukna i cancer på grund av sin vikt.

I Cancerfondsrapporten visar vi att till-
växttakten för cancerforskning i Sverige är 
betydligt lägre än i många andra länder. 

Utvecklingen oroar oss och motiverar oss 
att fortsätta driva på i forskningsfrågan.

Om ett år fyller Cancerfonden 70 år. 
Genom att finansiera den främsta cancer-
forskningen har vi genom åren medverkat 
till att närmare 70 procent av dem som får 
en cancerdiagnos i dag överlever. När 
 Cancerfonden startade i början av 50-talet 
var motsvarande siffra 30 procent. Men 
även om allt fler överlever sin cancer, över-
lever inte alla. 

Cancer slår skoningslöst och så gör även 
det nya Coronaviruset, Covid–19. Detta tidi-
gare inte kända virus, har på några få 
månader hunnit sprida död, förödelse och 
stort mänskligt lidande. I Sverige är sjukvår-
den under stor press och svåra priorite-
ringar måste göras, vilket självklart också 
påverkar cancervården. Till detta kan adde-
ras den djupa ekonomiska kris, sannolikt 
med svåra psykosociala följder, som nu 
drabbar vårt samhälle. Vi lever sannerligen i 
en tid med stora utmaningar. Vi kommer att 
ta oss igenom Coronakrisen, men sällan har 
det varit så tydligt att det förutsätter att vi gör 
det tillsammans. Precis som det är tillsam-
mans vi når vår vision om att besegra cancer. 
Dagen då de flesta som drabbas av cancer 
blir botade och där de som inte blir det, 
ändå kan leva ett långt liv med livskvalitet.

Ulrika Årehed Kågström
Generalsekreterare Cancerfonden
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Så här arbetar 
Cancerfonden

STRATEGI

FINANSIERING

VI SAMLAR IN PENGAR 
 FÖR ATT RÄDDA LIV

FORSKNING

VI FINANSIERAR  FRAM-
STÅENDE FORSKNING

PREVENTION

VI SPRIDER KUNSKAP 
OM HUR CANCER KAN 
FÖREBYGGAS
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ORGANISATION

VI SÖKER DEM SOM 
 VILL BESEGRA CANCER

Cancerfonden är en fristående ideell
organisation utan statligt stöd. Vårt
arbete är helt beroende av det starka
engagemang som privatpersoner och
företag visar i form av testamenten,
gåvor samt alla de insamlingar som
genomförs runt om i landet.

STRATEGI

Dagens forskning är morgondagens vård.  
I dag överlever två av tre som drabbas av 
cancer och forskningen gör det möjligt att 
hela tiden hitta nya metoder i form av bättre 
behandlingar och nya mediciner för de som 
drabbas av cancer.

Varje år får över 60 000 personer i  
Sverige ett cancerbesked. För att ge dem 
bättre villkor – och för att färre ska drabbas 
och fler ska överleva – arbetar vi med 
påverkansarbete genom direkt kontakt med 
beslutsfattare men också genom opinions-
bildning.

PÅVERKAN

VI DRIVER  
CANCERFRÅGAN

RÅD OCH STÖD

VI ERBJUDER STÖD  
OCH INFORMATION 
OM CANCER

Minst en tredjedel av all cancer kan före-
byggas. Detta förutsätter såväl övergripande 
insatser på samhällsnivå som insatser på 
individnivå. Viktiga uppgifter för Cancerfon-
den är därför att verka för en kraftfull folk-
hälsopolitik, men också att sprida kunskap 
om hur var och en, genom kloka livsstilsval, 
kan minska risken att drabbas.

Cancerbeskedet kan förändra vardagen 
både för den som är sjuk och för dem som 
står nära. Vi finns tillgängliga när människor 
behöver råd och stöd.

För Cancerfonden är det viktigt att skapa 
en hållbar organisation med kompetenta 
och engagerade medarbetare.
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Vi samlar in pengar  
för att rädda liv

STRATEGI | FINANSIERING

Cancerfonden är en av de största
finansiärerna av svensk cancerforskning. 
Sedan starten 1951 har vi samlat in hela 
13 miljarder kronor tack vare testamen-
ten och gåvor från privatpersoner och 
företag. Vår vision är att besegra cancer 
och för att uppnå detta har vi som mål 
att på sikt dela ut en miljard kronor om 
året till svensk cancerforskning. 

En av höjdpunkterna på insamlingsåret är 
TV-galan, Tillsammans mot cancer, som i 
januari arrangeras tillsammans med TV4. 
Förutom att samla in pengar till cancer-
forskning i Sverige är syftet att uppmärk-
samma de stora forskningsframsteg som 
görs och att tacka alla våra givare.

Den TV-sända galan har en bred publik 
och vi ser hur den bidrar till det stora enga-
gemanget i cancerfrågan. De senaste 
årens TV-galor har också inneburit en 
ökning av antalet månadsgivare. Detta är 
viktigt då regelbundna gåvor håller nere 
våra insamlingskostnader.

Insamling via digitala kanaler
Precis som inom andra områden ställer den 
snabba utvecklingen inom digitalisering 
nya krav på vår insamling. Cancerfonden 
arbetar löpande med att skapa nya intres-
santa erbjudanden för att kunna tillgodose 
drivkrafter och behov hos våra givare. Vår 
ambition är att givarna alltid ska uppleva 
vår webbplats och våra aktiviteter i sociala 
medier som relevanta och tillgängliga.

Vid ingången av 2020 var totalt 22 000 
insamlingar registrerade på vår webb  
cancerfonden.se/insamlingar.

Mätt i kronor är testamenten den enskilt 
största insamlingsformen. Flera av dem 
som upprättar testamente till förmån för 
cancerforskningen är även regelbundna 
givare. Under 2019 tog vi emot gåvor 
genom testamente till ett värde av 337 
miljoner kronor.

Viktiga företagspartners
En allt större andel av insamlingen sker via 
våra företagssamarbeten. Med Svenska 
Postkodlotteriet har Cancerfonden ett 
mångårigt samarbete. 2019 bidrog Postkod-
lotteriet med nära 24 miljoner kronor till 
Cancerfonden. I vår största insamlingskam-
panj, Rosa Bandet, är ICA tillsammans med 
Lindex, XXL och Apotek Hjärtat våra huvud-
partners. De är också alla återförsäljare av 
vårt designade rosa band, samt det arm-
band som i 2019 års kampanj såldes i 
begränsad upplaga.

Rosa Bandet-kampanjen, som genomförs 
varje år i oktober, har vuxit till något av en 
folkrörelse och engagerar såväl privatper-
soner som företag. Som företag kan man 
bidra på flera sätt, ett är att sälja rosa pro-
dukter. Det innebär att delar ur företagets 
ordinarie sortiment, under oktober, märks 
med Rosa Bandet-symbolen och att en del 
av intäkterna tillfaller Cancerfonden. 

Under Rosa Bandet-kampanjen 2019 
samlades hela 94 miljoner kronor in till 
svensk cancerforskning. Resultatet är det 
bästa sedan starten av Cancerfondens 
Rosa Bandet-kampanj 2003.

Företag kan bli Företagsvän. Det 

ger dem möjlighet att under ett års 

tid visa upp sitt engagemang för 

cancerfrågan såväl internt som 

externt. Vi har tagit fram digitalt 

material som våra företagsvänner 

får använda på webben och i soci-

ala medier.
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Öka pulsen!

Löpbandet är en app som kombinerar insamling med  
träning. Med hjälp av appen uppmuntras privatpersoner  
att träna och kanske tillsammans i kompisgänget eller på 
arbetsplatsen bidra med att samla in pengar. Samtidigt  
ökar vi kunskapen om sambandet mellan cancer och  
fysisk aktivitet. Genom att röra på sig 2,5 timmar i veckan  
så att pulsen höjs kan man minska risken för cancer.

STRATEGI | FINANSIERING

2019 2018 2017

Intäkter, tkr

Privata gåvor 683 186 597 862 627 636

Företagssamarbeten 142 130 140 323 146 106

Lotterier 33 143 31 940 33 324

Övriga intäkter 5 342 5 237 5 445

Totala intäkter 863 801 775 363 812 511

11CANCERFONDEN ÅRSBERÄTTELSE 2019

864
Totala intäkter 2019 (mkr)
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STRATEGI | FINANSIERING

Inför 2019 års kampanj var det parfymkreatören och entreprenören 
Ben Gorham som designade årets rosa band. Det är formgivet som  
ett slitstarkt rep för att symbolisera hoppet som binder oss samman  
i kampen mot cancer.

– Jag är stolt över att få bidra till Cancerfondens Rosa Bandet- 
kampanj, en kampanj som har berört mig personligen. För mig är 
hoppet viktigt och att påminna om bandets natur som binder 
oss samman och tillåter oss att blicka framåt, sade Ben 
Gorham när Rosa Bandet presenterades.

Ben Gorham var först med att formge ett armband 
för Rosa Bandet-kampanjen – i begränsad upplaga. 
Tillverkat med likadan tråd och i samma färger som 
bandet var det ett komplement för dem som även 
ville bära ett band runt sin handled.

Ett slitstarkt  
rosa band

937
miljoner kronor har engage-
rade givare bidragit med 
under våra Rosa Bandet- 
kampanjer sedan 2003.
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STRATEGI | FINANSIERING

Det var med enorm tacksamhet vi i maj 2019 
tog emot 105 miljoner kronor genom en testa-
mentsgåva. En så stor gåva gör skillnad på 
vägen mot vår vision att besegra cancer  
– men alla gåvor är välkomna!

Under 2019 tog vi emot totalt 337 miljoner 
kronor i testamentsgåvor. Det motsvarar 
knappt hälften av alla privata gåvor.

Vi är glada och stolta över alla de insamlingar som bidrar till att finansiera svensk  
cancerforskning. Exempelvis är det många som använder sig av Facebook donations  
i samband med att man fyller år. 

Under Rosa Bandet-kampanjen såldes rosa 
produkter av ICA, Lindex, Apotek Hjärtat, 
XXL, SATS och Interflora. 

De senare var ny samarbetspartner för 
2019. På deras webb såldes bland annat rosa 
buketter och där kunde beställaren välja att  
lägga till ett rosa band istället för choklad 
eller en nalle.

Med ett testamente bestämmer du vem som 
ska ärva dig när du går bort och testamentet 
underlättar för dem som blir kvar.

Det behöver inte vara krångligt att skriva, 
men det finns särskilda formkrav för att testa-
mentet ska vara giltigt. På vår webb finns 
information om vad du ska tänka på:  
cancerfonden.se/testamente

105 miljoner i enskild 
testamentsgåva

Kampanjer som berör

Interflora  
– ny samarbetspartner

Så skriver du ett  
giltigt testamente

337
miljoner kronor i testaments-
gåvor togs emot under 2019. 

Vår starka och engagerande film bidrog till det fina insamlingsresultatet i Rosa Bandet.
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Vi finansierar  
framstående forskning

STRATEGI | FORSKNING

Cancerfonden har stor betydelse för 
cancerforskningen i Sverige. Den rollen 
har vi enbart tack vare våra givares 
engagemang. När de insamlade medlen 
ökar, ökar också vår möjlighet att finan-
siera forskning.

Sedan 1951 har Cancerfonden delat ut 11 
miljarder kronor till svensk cancerforskning. 
Överlevnaden i cancer har mer än fördubb-
lats under samma tid. Under 2019 beslöts 
att dela ut 770 miljoner kronor vilket är den 
största satsningen hittills. Om vi jämför med 
åren 2009–2014 då forskningsanslagen 
ökade med 14 procent, har anslagen under 
de senaste fem åren ökat med hela 79 pro-
cent. Vi närmar oss målet att kunna bidra 
med en miljard kronor årligen till cancer-
forskning!

Högsta projektanslaget hittills
Ungefär 90 procent av de pengar vi delar ut 
går till projektanslag. Dessa delas ut till pro-
jekt under tre år och kan förlängas ytterli-
gare om de visar goda resultat. Vi stödjer 
forskare i alla faser av karriären och vi kan 
vara väldigt uthålliga och lojala. Forskar-
grupper som levererar intressanta och krea-
tiva förslag kan vi stödja länge. Det finns 
exempel på forskningsgrupper som vi har 
finansierat i upp till trettio år.

Vi har länge strävat efter att kunna ge 
bättre förutsättningar för forskning och har 
därför successivt ökat anslagsnivåerna. 
2019 låg minimi- och maxnivå på 600 000 
respektive 2 500 000 kronor per år. År 2019 
var första året då genomsnittsanslaget 
översteg en miljon kronor.

I takt med att projektanslagens storlek 
har ökat, har vi också kunnat ökat antalet 
forskartjänster som vi finansierar. Vi försöker 
avsätta tio procent av våra totala medel till 
att finansiera lön till både yngre och etable-
rade forskare under sex år. Målet är att 
stötta cancerforskare under karriären till 
dess han eller hon får en sluttjänst på ett 

universitet. Vi har tidigare finansierat ett tio-
tal tjänster om året, men de senaste åren 
har vi kunnat dubblera detta och finansie-
rade 22 tjänster under 2019.

2019 var andra året som vi erbjöd ett ut- 
ökat forskningsanslag åt forskare med en 
distinkt men kostnadskrävande ansats för 
att ge projektet en extra skjuts eller fördjup-
ning. Vi fick in 77 ansökningar varav 16 
beviljades med i genomsnitt två miljoner 
kronor extra om året, utöver vad de fick i 
ordinarie projektanslag. Det innebär att 
vissa forskare har ett totalt stöd med mer än 
fem miljoner kronor årligen under en treårs-
period. Totalt omfattar satsningen 90 miljo-
ner kronor, fördelat på tre år. Det här är ett 
nytt sätt för oss att försöka ge full finansie-
ring till vissa särskilt utvalda projekt under 
en kort period.

Stor bredd i forskningen
Vi har en bred och öppen utlysning av forsk-
ningsfinansieringen och tar varje år emot 
ungefär 500 ansökningar. Varje ansökan 
gås igenom av vår forskningsnämnd och 
granskas av någon av våra nio prioriterings-
kommittéer. De projekt som bedöms vara 
allra bäst väljs ut av kommittéerna och får 

En miljon kronor räcker till att 

finansiera en anställd och drifts-

medel för ytterligare en forskare. 

En forskargrupp består ofta av 

fem–sex personer så vårt stöd  

är en viktig förutsättning för  

cancerforskningen.
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finansiering. 2019 beviljades 42 procent av 
ansökningarna, vilket är en hög siffra. Det 
innebär att vi har möjlighet att skapa en stor 
bredd i forskningen och att vi kan finansiera 
forskning i många olika cancersjukdomar, 
inom olika forskningsformer och på univer-
sitet i hela landet, och ändå lägga ribban 
högt för att garantera hög kvalitet.

Forskning är i hög grad internationell och 
det präglar också de projekt som vi finan-
sierar. Vi kan se på de forskningsrapporter 
vi får in att många av projekten bygger på 
internationellt samarbete. Inom klinisk forsk-
ning är det ofta en förutsättning för att få 
fram tillräckligt stora patientmaterial. Forsk-
ningsprojekten samverkar framför allt med 
forskare från USA, Italien, Finland och Kina.

Vill utveckla preventionsforskning
På olika sätt stimulerar vi områden som är 
underbeforskade. Efter särskilda satsningar 
på lung- och bukspottkörtelcancer samt 
vårdvetenskap finansierade vi under 2019  
tre fellowships för forskning kring äggstocks- 
cancer. Vi undersökte också utvecklings-
möjligheterna inom forskning om strål- 
behandling. Då minst en tredjedel av all can-
cer är livsstilsrelaterad är forskningen kring 
prevention och folkhälsa ett område som vi 
över tid kommer lägga mer resurser på.

Vi upplever att många forskare som vi 
skulle kunna stödja inte ser sig själva som 
cancerforskare, specifikt. Därför ser vi på 
möjligheterna att aktivt söka upp forskare 
på universitet och högskolor för att upp-
mana dem att ansöka om projektmedel. Vi 
vill hitta dem som arbetar med intressanta 
metoder inom cancerpreventionsforskning.

Tack vare forskningens framsteg – och alla 

som bidragit till att göra detta möjligt – över- 

lever i dag två av tre som får cancer.  På 1950-

talet var det en av tre. Vi har kommit långt, 

men vi är inte framme än. Var med och bidra 

till nya genombrott som för forskningen 

framåt, så att färre drabbas och fler överlever!

2/3
Färre ärenden om oredlighet
Under 2019 har forskningsnämnden hand-
lagt två ärenden där forskare utreds av sina 
universitet på grund av misstänkt oredlighet 
inom forskning. Under utredningen har vi 
stoppat utbetalningen av anslagen. 
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Malin Sund är kirurg med stort intresse för 
tumörbiologi. Hennes forskning handlar om 
att lyckas kategorisera bukspottkörtelcancer i 
ett tidigare skede. Tidigare diagnoser betyder 
behandling som botar fler.

– Vår forskning är inriktad på att hitta nya 
biomarkörer som signalerar närvaron av can-
cer i bukspottkörteln, säger Malin Sund, pro-
fessor i kirurgi och överläkare vid Norrlands 
universitetssjukhus i Umeå.

Hur hittar man den bästa behandlingen av 
bröstcancer? Det försöker Jonas Bergh ta 
reda på genom ett intensivt växelspel mellan 
labb och klinik. Lösningen är individanpassad 
behandling – för den enskilda tumören.

– Kan man förstå mekanismerna bakom 
tumören, är det också möjligt att välja rätt 
behandling för olika individuella patienter, 
säger Jonas Bergh, professor i onkologi, över-
läkare vid Karolinska universitetssjukhuset.

På Institutionen för onkologi-patologi läg-
ger han och medarbetarna grunden för ett 
paradigmskifte i behandlingen av cancer. 
Varje tumör studeras individuellt – det gäller 
även dottertumörer som ofta har genomgått 

Kopplingen mellan klinik och labb utvecklar vården

STRATEGI | FORSKNING

Malin Sund är bekymrad över att överlev-
naden vid bukspottkörtelcancer inte har för-
bättrats nämnvärt på 30 år, och att dödlighe-
ten fortfarande är mycket hög.

– Detta beror till stor del på att de flesta 
patienter, 70 procent, har en spridd sjukdom 
när diagnosen ställs. Vi måste hitta bättre 
metoder så att vi kan ställa diagnos tidigare i 
förloppet, säger Malin Sund.

Hennes forskargrupp har byggt upp kliniska 
databaser och biobanker under många år, vil-
ket gör det möjligt att ”spåra sjukdomen” 
genom att jämföra lagrade blodprover från 
cancerpatienter med prover från friska perso-
ner. De vill veta vad som fanns i blodet ett par 
år innan tumören började bildas.

– Då vår forskning är inriktad på att hitta 
nya biomarkörer som signalerar närvaron av 
cancer i bukspottkörteln, kan det bli möjligt 
att ställa en tidigare diagnos och därmed 
bota fler, säger Malin Sund. 

mutationer och fått andra egenskaper. Anato-
miskt definierade tumördiagnoser och tillhö-
rande behandlingar måste relateras till biolo-
giska egenskaper i första hand. På 
institutionen tar man sig an varje tumör enligt 
en omfattande analys på molekyl- och cell-
nivå – allt med en tydlig klinisk koppling.

Under alla år som forskningsledare har han 
aldrig förlorat sitt kliniska fokus.

– Jag är fantastiskt privilegierad som fortfa-
rande jobbar som doktor, med egna patien-
ter, säger Jonas Bergh och förklarar att det är 
de kliniska uppgifterna som hjälper gruppen 
att bibehålla fokus i en värld full av forsk-
ningsmöjligheter.

”Vår forskning är inriktad på 
att hitta nya biomarkörer 
som signalerar närvaron av 
cancer i bukspottkörteln”

Liv kan räddas 
med tidigare 
diagnos
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Marika Nestor är docent i medicinsk strål-
ningsvetenskap vid Rudbecklaboratoriet i 
Uppsala. Tillsammans med kollegorna forskar 
hon för att utveckla cancervårdens möjlighe-
ter inom strålterapin.

Marika Nestor och hennes kolleger driver 
akademiska projekt med ett antal forskar-
grupper i och utanför Sverige. Dessutom sam-
arbetar de med olika företag, där man ser om 
läkemedel eller produkter kan användas eller 
optimeras inom ramarna för gruppens forsk-
ning.

Trots gruppens framgångar, känner sig 
Marika Nestor ibland begränsad av det nuva-
rande universitetssystemet i Sverige.

– Mitt största hinder är bristen på karriärvä-
gar för unga forskare. Jag har ingen trygg 
anställning, och min forskargrupp kan jag 
bara ha kvar så länge jag kan få fram medel 
till min egen lön, mina doktoranders lön och 
allt material. Det gör att jag under vissa peri-
oder måste lägga stora delar av min tid på att 
söka pengar – tid som jag istället hade kunnat 
lägga på att driva forskningen framåt, avslu-
tar Marika Nestor.

Under tv-galan Tillsammans mot cancer i 
TV4 i januari 2019 tilldelades Ruth Palmer 
utmärkelsen Årets cancerforskare. Ruth  
Palmer är professor i molekylär cellbiologi  
vid Sahlgrenska akademin och arbetar  
med att hitta nya behandlingsmetoder för 
neuroblastom. 

Varje år får cirka 20 barn i Sverige, de 
flesta under två år, neuroblastom. Under 
behandlingen kombineras cytostatikabe-
handling, operation, strålbehandling,  
stamcellstransplantation och höga doser 
A-vitamin. Ruth Palmer har gjort en serie 
avgörande upptäckter kring proteinet ALK, 
anaplastisk lymfom kinas, och forskningen 
kan resultera i effektivare och skonsammare 
för barnet. 

I sitt direktsända tal tackade Ruth Palmer 
alla Cancerfondens givare: 

– Tack vare er kan vi och andra forskar-
grupper i Sverige fortsätta vårt arbete mot att 
förbättra behandlingen mot cancer. 

Fjärde pristagaren 
Utmärkelsen ”Årets cancerforskare” delas 
2019 ut för fjärde gången för att lyfta fram 
forskarnas envisa kamp mot cancer. Tidigare 
personer som utsetts är: 
2016 – Professor Thomas Helleday 
2017 – Professor Lena Claesson-Welsh 
2018 – Professor Fredrik Mertens

Driver forskningen framåt

Ruth Palmer är  
Årets cancerforskare 2019 
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Fördelning av forskningsanslag 
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Vi sprider kunskap om  
hur cancer kan förebyggas
Minst en tredjedel av all cancer går att 
förebygga genom hälsosamma levnads-
vanor. För att vi snabbare ska nå vår 
vision att besegra cancer, att färre drab-
bas och fler överlever, har vi ökat insat-
serna inom preventionsområdet. Genom 
att påverka folkhälsopolitiken och sprida 
kunskap om att hälsosamma levnads- 
vanor minskar risken för cancer vill vi  
bli den ledande folkhälosaktören med 
inriktning mot cancer.

Potentialen i en förbättrad folkhälsa är stor. 
Vi vet att det går att minska risken för can-
cer på individnivå, och förebygga cancer 
på gruppnivå, genom att inte röka, minska 
exponering i solen, avstå från eller mini-
mera sitt alkoholintag, bibehålla en hälso-
sam vikt, förbättra matvanorna och vara 
mer fysiskt aktiv.

Genom kunskapsspridning vill vi öka 
medvetenheten om kopplingen mellan lev-
nadsvanor och cancer så att alla har möj-
ligheten att göra egna val för att minska ris-
ken att drabbas.

Budskapet förmedlar vi i olika kanaler 
som mässor, seminarier, i media och digitalt 
via vår webbplats och andra sociala kana-
ler. För att skapa extra kraft i frågan sam- 
arbetar vi även med andra folkhälsoaktörer.

Våra medarbetare har sakkunskap om 
folkhälsa, tobak, alkohol, kost och fysisk 
aktivitet, men också bred erfarenhet av att 
arbeta med olika typer av samverkanspro-
jekt inom den ideella sektorn. 

Kunskap om påverkbara orsaker
Många samband är välkända. De flesta 
känner till att rökning är den enskilt största 
påverkbara orsaken till cancer. Det är ett 
resultat av att vi och andra under många år 
har informerat om riskerna. Arbetet har gett 
effekt. Antalet personer som röker minskar 
stadigt.

Sambandet mellan ohälsosamma sol- 
vanor och ökad risk för hudcancer är också 
välkänt, men där krävs fortsatta insatser för 
att påverka normen och vårt beteende i 

solen. Under åren 2008 till 2018 ökade 
andelen som diagnostiserades med någon 
form av hudcancer med 75 procent. I dag 
får närmare 12 000 personer om året 
någon av diagnoserna skivepitelcancer 
eller malignt melanom.

Däremot är kunskapen låg om kopp-
lingen mellan cancer och andra levnads- 
vanor som kost, fysisk inaktivitet, alkohol 
och övervikt. Övervikt och alkohol är de 
största påverkbara riskfaktorerna för cancer 
efter rökning, men kunskapen hos befolk-
ningen är klart lägre om dessa samband. 
Mer än hälften av landets vuxna befolkning 
beräknas i dag ha övervikt eller fetma, och 
2 000 cancerfall per år kan kopplas till 
övervikt. Övervikt och fetma är en växande 
folkhälsoutmaning som på sikt riskerar att 
gå om rökning som den största påverkbara 
riskfaktorn för cancer.

Viktiga samarbeten sprider kunskap
En viktig del i vårt preventiva arbete är att 
samarbeta med andra organisationer för att 
stärka budskapen, men också för att nå mål- 
grupper som vi har svårt att nå på egen hand.

Tillsammans med Generation Pep och 
barnhälsovården i tre regioner startade vi 
under 2019 ett metodutvecklingsprojekt 
med boken Sagasagor – Fiffiga kroppen 
och finurliga knoppen. Målsättningen är att 
skapa ett arbetsverktyg för samtal kring häl-
sosam mat och fysisk aktivitet inom barn-
hälsovården. Tillsammans med Generation 
Pep sprider vi också kunskap om hur ohäl-
san ökar bland barn i Sverige: Var femte tio-
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årig pojke och flicka har i dag övervikt. I juni 
var vi tillsammans på plats under Järva-
veckan i Stockholm för att prata med ung-
domar om betydelsen av fysisk aktivitet, 
men också fånga upp deras tankar kring 
vad som behövs för att dagens unga ska 
röra på sig mer.

Vi har också initierat ett samarbete med 
SATS och Karolinska institutet som tillsam-
mans genomfört ett pilotprojekt om träning 
efter cancerbehandling. Målet är att 

utveckla, genomföra och utvärdera en håll-
bar vårdmodell för att ta hand om de kro-
niska och sena effekterna av cancer och 
dess behandling. Bästa praxis av träning tas 
tillvara med specialutbildade tränare på 
utvalda SATS-anläggningar.

Under 2019 arrangerade vi tillsammans 
med Dietisternas riksförbund en seminarie-
turné om kost och cancer. Vi besökte fem 
svenska orter och träffade då mer än tusen 
personer.

1/3
av alla cancerfall skulle kunna 
förebyggas med hälsosamma 
levnadsvanor.

Organisationen En Frisk Generation ordnar träning och rörelse för barn i olika åldrar på Höglundaskolan i Jordbro utanför Stockholm.
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Konsult- och revisionsfirman EY har på uppdrag av Cancerfonden tagit fram rapporten ”Hur förebyg-
ger vi framtidens cancer idag?”.

Rapporten utgår från tre scenarier: ett ökningsalternativ där andelen med övervikt eller fetma fort-
sätter att öka, ett där vi lyckas bromsa dagens utveckling och ett scenario där vi lyckas minska ande-
len med övervikt och fetma.

Ökningsscenariot skulle innebära att mer än 10 000 personer fler kommer att få en cancerdiagnos 
fram till 2045 jämfört med om vi lyckas behålla dagens andel. Rapporten visar också effekten av att 
vända trenden: Lyckas vi halvera andelen med övervikt och fetma under de kommande 25 åren, 
minskar antalet personer som insjuknar med mer än 23 000 personer.

Vi måste vända trenden 

8,68
miljarder kronor är skillnaden  
i samhällskostnad mellan  
fortsatt viktökning och trend-
brottet viktminskning. 
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Beräknat antal insjuknade
2016–2045

 10 773 Ytterligare insjuknande

 

23 255 Färre insjuknande

Källa: EY

Insjuknandekurvan relaterad till övervikt och fetma för de 13 cancerdiagnoserna. 
Fortsatt ökande trend, respektive minskande trend, av övervikt och fetma.

Organisationen En Frisk Generation ordnar träning och rörelse för barn i 
olika åldrar på Höglundaskolan i Jordbro utanför Stockholm.
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Tvärtemot vad många kanske tror är Sverige inget föregångs-
land när det gäller hälsosamma matvanor. Faktum är att vi  
har störst andel personer som har en ohälsosam kost i hela  
Norden och 15-åringar i Sverige ligger över EU-genomsnittet 
för övervikt och fetma.

17 procent av ungdomars totala energiintag kommer i form 
av tomma kalorier som sötade drycker, godis och glass. Kon-
sumtionen av sötade drycker har mer än fyrdubblats sedan 
1960-talet, framförallt bland yngre, där hälften dricker sötade 
drycker flera gånger i veckan.

Ohälsosam kost i Sverige

Fysisk aktivitet kan kopplas till flera cancer-
diagnoser och är, tillsammans med en hälso-
sam kost, viktig för att minska cancerrisken.

Dagens samhälle, med mindre fysiskt 
ansträngande arbeten och mer stillasittande 
fritid, slår hårt mot folkhälsan och konditio-
nen hos befolkningen i Sverige har försämrats 
kraftigt. Alldeles för få når upp till WHO:s 
rekommendation om 150 minuter medelinten-
siv aktivitet och två till tre muskelstärkande 
pass i veckan.

Den allmänna kunskapen om kopplingen 
mellan cancer och fysisk aktivitet är låg och 
behöver öka.

Träning är bra för hälsan
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Vi driver cancerfrågan
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Vårt mål är att färre ska drabbas och fler 
ska överleva cancer eller leva ett gott liv 
trots sjukdom. Därför driver vi cancer- 
frågan gentemot politik och förvaltning 
genom påverkan, nätverkande och opini-
onsbildning. I vårt intressepolitiska  
program prioriterar vi tre områden:  
prevention, vård och forskning.

I september kom det glädjande beskedet 
att vaccin mot HPV kommer att ingå i barn-
vaccinationsprogrammet även för pojkar. 
Vaccination mot HPV minskar risken för  
livmoderhalscancer med cirka 70 procent, 
men skyddar också för flera cancerdiagno-
ser som drabbar män. 

Ytterligare en politisk framgång var den 
nya tobakslagen som trädde i kraft den  
1 juli. Lagen innebär att många utomhusmil-
jöer, som till exempel uteserveringar, buss-
hållplatser och lekplatser, blir rökfria. För 
handeln innebär lagen ett krav på tillstånd 
för de butiker som vill sälja tobak. En åtgärd 
som dessvärre inte omfattas av den nya 
lagen är exponeringsförbud, vilket gör att 
barn och unga kommer att fortsätta att 
exponeras för tobak i butiker.

Tre Cancerfondsrapporter
Cancerfondsrapporten är vårt viktigaste 
verktyg för att driva på i politiska frågor. 
Inför 2019 valde vi att förnya rapporten 
genom att dela upp den i tre delar. I febru-
ari släppte vi en rapport om cancervård, i 
juni en om prevention och slutligen i 
november en om forskning.

De tre rapporterna har gett oss bättre 
möjlighet att nå ut med fler och mer mål-
gruppsanpassade budskap, samtidigt som 
vi har gjort oss relevanta under en längre 
tid. Av den utvärdering som har genomförts 
ser vi att vi kunnat fokusera bättre och blivit 
bättre på att sätta agendan.

I vårdfrågan har vi visat hur stora skillna-
der det fortfarande är mellan den cancer-
vård som erbjuds i olika regioner. Cancer-
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fondsrapporten – Cancervård komplette- 
rades med regionala delrapporter som 
också de fick god medial uppmärksamhet. 
Med dessa rapporter som bas, uppvaktade 
vi politiker och tjänstemän runt om i landet 
med krav på kortare väntetider och en trygg 
och jämlik cancervård.

Cancerfondsrapporten – Prevention 
handlade om att minst en tredjedel av alla 
cancerfall skulle kunna förebyggas med 
hälsosamma levnadsvanor. Vi lyfte särskilt 
frågan om övervikt, med krav på att våra 
politiker agerar. Med nuvarande utveckling 
har snart sex av tio vuxna i Sverige förhöjd 
risk för att insjukna i cancer på grund av sin 
vikt. Under Almedalsveckan lyfte vi rappor-
ten när vi deltog i seminarier, och det var 
många som också refererade till den. I okto-
ber arrangerade vi ett välbesökt riksdagsse-
minarium om kopplingen mellan övervikt 
och fetma och cancer, där vi ytterligare för-
djupade våra relationer med beslutsfattare 
och andra aktörer inom området.

I Cancerfondsrapporten – Forskning kon-
staterar vi att forskningen i Sverige får allt 
mindre resurser och att Sverige sjunker i 
ranking jämfört med andra länder. Forsk-
ningen håller fortfarande hög nivå i interna-
tionella jämförelser, men antalet påbörjade 
kliniska läkemedelsprövningar mer än halv-
erades mellan 2004 och 2018. Dessutom är 
tillväxttakten för cancerforskning i Sverige 
betydligt lägre än i många andra länder. 
Utvecklingen oroar oss och motiverar oss 
att fortsätta driva på i forskningsfrågan.

Internationell samverkan
Vi deltar i en rad internationella nätverk, 
inte minst för att driva på och stödja aktörer 
i preventionsfrågorna. Vi samverkar till 
exempel med våra nordiska systerorganisa-
tioner inom ramen för Nordic Cancer 
Union, bland annat finansierar vi gemen-
samt nordisk forskning.

Under året har vi också deltagit i olika 
FN-sammanhang. I oktober var general- 
sekreterare Ulrika Årehed Kågström på 
plats i New York för att uppmärksamma 
cancer som en av de icke smittsamma sjuk-
domarna. Ulrika Årehed Kågström sitter 
också i styrelsen för UICC, The Union for 
International Cancer Control. Genom UICC 
kan vi stödja och skärpa det globala påver-
kansarbetet.

Under 2019 lanserade vi tre Cancerfondsrapporter med olika tema

Cancervård

Trots politiska löften är de flesta regioner i Sverige inte i närheten av att  

ge behandling i rimlig tid till cancerpatienter och det finns dessutom stora  

skillnader mellan regionerna.

Prevention

Regeringens politik för bättre folkhälsa är passiv och ineffektiv. Ingen myndig-

het har ett tydligt uppdrag och det saknas samordning för arbetet i kommuner 

och regioner.

Forskning

Sedan början av 2000-talet har de relativa investeringarna i forskning 

och utveckling, mätt som andel av BNP, minskat. 2001 investerades medel 

 motsvarande 3,9 procent av BNP i forskning och utveckling. 2017 var mot-

svarande andel 3,3 procent.

Rökning är den enskilt största påverkbara 
orsaken till cancer. Att inte röka är därför det 
bästa sättet att minska sin risk att få cancer. 
Sedan den 1 juli 2019 är uteserveringar,  
busshållplatser och lekplatser rökfria.
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Tiden mellan diagnos och behandling kan vara kritisk för 
överlevnad och livskvalitet. Under åren 2015–2019 sat-
sade regeringen därför närmare 2,5 miljarder kronor för 
att uppmuntra regionerna att förbättra sina processer.

För att få ta del av stödet var regionerna tvungna att 
genomföra så kallade standardiserade vårdförlopp. 
Dessa vårdförlopp beskriver de beredningar och 
behandlingar som ska göras, och hur lång tid de får ta, 
inom de olika cancerdiagnoserna. I dag omfattas 31 
olika cancerdiagnoser inom samtliga 21 regioner av 
vårdförloppen. Men vad har det egentligen lett till?  
Svaret är att det är svårt att veta säkert.

För vissa diagnoser kan man se vissa förbättringar, 
och flera kliniker runt om i landet har lyckats ändrat sina 
processer så att ledtiderna har blivit påtagligt kortare. 
Men för andra diagnoser har det än så länge inte inne-
burit några skillnader alls.

Detta visar tydligt på behovet av ett bredare grepp på 
sjukvårdens permanenta problem med svag och spretig 
IT-struktur, omoderna arbetsprocesser, ineffektiv natio-
nell styrning och dålig kompetens försörjning. Ansvaret 
för det ligger inte i vården, utan på politikerna.

Lång väntan 
på snabbare 
vård
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Sverige är inte jämlikt. Cancerfondsrap-
porten – Cancervård visar att skillnaderna 
i hälsa mellan olika socioekonomiska 
grupper är stora och ökande. Samman-
lagt skulle cirka 2 900 liv per år räddas 
om alla socioekonomiska grupper hade 
samma mönster av insjuknande och 
 dödlighet i cancer som de med efter-
gymnasial utbildning.

Trots förbättrad medicinsk teknologi 
och kompetens, och trots ökad insikt om 

värdet av förebyggande hälsoåtgärder, 
har samhället inte lyckats överbrygga 
klyftorna mellan de socioekonomiska 
grupperna. Det finns strukturella problem 
både i det förebyggande hälsoarbetet och 
i själva vårdmötet som återspeglas i den 
dystra statistiken. 

Det skiljer ett halvt decennium i livs-
längd mellan olika socioekonomiska 
grupper. Det är många år, och det 
drabbar en stor del av befolkningen. 

Under våren 2019 presenterade vi vårt intresse-
politiska program, som mycket väl knyter an 
till de hållbarhetsfrågor som FN:s Agenda 
2030 tar upp.

Genom ett utökat fokus på hållbarhet ska-
par vi förutsättningar för en positiv utveckling 
i Sverige, samtidigt som vi bidrar och tar 
ansvar för en positiv utveckling globalt. Med 
Agenda 2030 vidgas fokus från överlevnad till 
att människor så långt det är möjligt ska leva 
hållbara, långa och friska liv. Detta passar väl 
in i vårt arbete för en mer prioriterad cancer-
prevention, en god och jämlik cancervård 
samt bättre förutsättningar för cancerforsk-
ningen.

Vidgade hälsoklyftor ökar dödligheten 
Cancerfrågan  
– en hållbarhetsfråga  

Återstående medellivslängd vid 30 års ålder efter kön och utbildnings-
nivå. Endast personer födda i Sverige ingår i statistiken.

För att färre ska drabbas och fler ska 
överleva cancer, behöver vi korta vänte-
tiderna och tillsammans arbeta vidare för 
att se till att alla har möjlighet till en trygg 
och jämlik cancervård.

I samband med Cancerfondsrapporten 
– Cancervård gav vi ut sex regionala rap-
porter. Med dessa som underlag har vi 
sökt upp regionpolitiker för att peka på 
cancervårdens brister och lanserat 15 för-
slag som lindrar problemen.

Beslut för en bättre  
cancervård – det här kan  
du som politiker göra

Förbättra jämlikheten
•  Sätt mål, mät och följ upp

•  Säkerställ att vården har verktyg för att 
bedriva jämlik vård

• Utgå från personen

Korta väntetiderna
• Efterfråga kontinuerlig uppföljning

• Säkra tid för kvalitetsutveckling

• Synliggör flaskhalsarna

•  Koordinatorfunktionen bör hanteras av  
administrativ personal

• Mät samma saker och jämför er med andra

Samla högspecialiserad vård
• Säkra en bred och saklig dialog

Satsa på personalen
•  Kartlägg dagens och morgondagens 

behov

• Skapa attraktiva arbetsplatser

• Fördela arbetsuppgifter optimalt

• Betala utbildningstid

• Höj ambitionen för digitalisering

• Lyft blicken utanför regiongränsen

Rapporterna och förslagen finns på  
cancerfonden.se/cancerfondsrapporten/
cancervard.
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Vi erbjuder stöd och  
information om cancer
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En viktig roll för Cancerfonden är att 
erbjuda stöd och information om cancer. 
Vi vänder oss framför allt till patienter 
och närstående, men naturligtvis också 
till personer som är oroliga eller har all-
männa frågor om cancer. Vi lämnar inte 
medicinska råd, men är tillgängliga på ett 
sätt som sjukvården inte alltid kan vara.

Vi erbjuder en rad olika kanaler för dem 
som vill ha stöd eller information från oss. 
Vår webbplats är innehållsrik med allt ifrån 
information om symptom och diagnoser till 
behandlingar och hur det kan vara att leva 
med cancer. Mycket information görs också 
tillgänglig på olika plattformar i sociala 
medier. 

Cancerlinjen ger information
Cancerlinjen är öppen varje vardag och  
tar emot frågor och funderingar via telefon 
eller mejl. I samband med större event och  
kampanjer, då det kan väckas många frå-
gor, finns Cancerlinjen också tillgänglig via 
chatt.

Många som insjuknar i cancer, eller 
drabbas av cancer i sin närhet, behöver 
någon som lyssnar. De har frågor och fun-
deringar som sjukvården inte alltid hinner 
med. Cancerlinjen kan också vara ett alter-
nativ för patienter och närstående som inte 
känner sig bekväma med att ställa obe-
kväma eller intima frågor till sin läkare. Då 
kan kontakten med oss vara trygg eftersom 
man alltid har rätt att vara anonym när man 
talar med oss.

Alla som jobbar på Cancerlinjen är legiti-
merad sjukvårdspersonal med erfarenhet 
av arbete inom cancervården, vilket gör att 
de har rätt kompetens för att besvara frågor 
och ge stöd vid oro. Medarbetarna har 
också möjlighet till kompetensutveckling, 
utbildning och handledning i arbetet. Under 
2019 har vi bemannat Cancerlinjen med sex 
personer och tillsammans har de tagit emot 
totalt 8 554 personliga telefonsamtal, mejl 
eller chatt-kontakter.

Under året har Cancerlinjen lanserat  
den slutna stödgruppen Cancerfonden – 
Tillsammans på Facebook. I den gruppen 
kan de med cancerdiagnos och deras när-
stående berätta om sina egna erfarenheter 
och ge stöd till andra som drabbats. Can-
cerlinjen modererar gruppen, besvarar kon-
kreta frågor och kommer med klargörande 
besked i vissa diskussioner. 

Stöd till patientorganisationer
En annan viktig stödfunktion grundar sig på 
vårt omfattande samarbete med ett tjugotal 
patientföreningar. Dessa föreningar arbetar 
ideellt och utgör viktiga samarbetspartners 
för Cancerfonden. Alla arbetar vi för att lyfta 
och öka medvetenheten kring cancerfrågan 
för patienter, närstående och samhället i 
stort. Ideella organisationer verksamma 
inom cancerområdet kan ansöka om orga-
nisationsstöd eller etableringsstöd från oss. 
Utöver vårt ekonomiska stöd arrangerar vi 
kostnadsfria nätverksträffar och utbild-
ningar. De erbjuds också stödpersonsutbild-
ning som ökar deras möjligheter att stödja 
personer som är drabbade av cancer. 
Under 2019 delade vi ut 7 770 000 kronor i 
organisationsstöd och 100 000 kronor i 
etableringsstöd. 

Information som efterfrågas av vården
Vår kompetens inom området har gjort att 
vårt informationsmaterial också är efterfrå-
gat inom sjukvården. Vi erbjuder idag infor-
mationsbroschyrer om sjukdomar, behand-
lingar samt olika psykosociala frågor. Dessa 
broschyrer kan beställas kostnadsfritt från 
vår webbplats, och det är framför allt inom 
vården som man utnyttjar denna möjlighet.
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48%
Under 2019 har trafiken till våra informations-
sidor på webbplatsen, Om cancer, ökat 
 kraftigt. Från 1,9 miljoner besökare 2018 till 
2,8 miljoner besökare 2019, vilket innebär 
en ökning med 48 procent. 
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I Sverige har flickor erbjudits HPV-vaccin 
sedan 2012, men beslut om att även inkludera 
pojkar i vaccinationsprogrammet har dröjt allt 
för länge. Detta trots att 120 cancerfall per år 
skulle kunna förhindras genom att även vac-
cinera pojkar.

Det här har varit en fråga som Cancerfon-
den drivit under många år, och därför var det 
mycket glädjande när regeringen under hös-
ten 2019, äntligen meddelade att HPV-vaccin 
kommer att ingå i barnvaccinationsprogram-
met också för pojkar.

Ytterligare ett viktigt steg i arbetet för att 
besegra cancer!

Under 2019 gjordes en större uppdate-
ring av vårt intressepolitiska program vil-
ket bland annat innebar att två helt nya 
områden lyftes in: hållbarhetsfrågor 
genom Agenda 2030 och åtgärder för 
att säkra tillgången till effektiv antibiotika 
inom cancervården.

Det intressepolitiska programmet sam-
lar alla våra förslag till åtgärder kring de 
allvarligaste bristerna inom cancervård, 
cancerprevention och cancerforskning. 
Programmet fastställdes av styrelsen i  
mitten av februari och utgör grunden för 
det påverkansarbete som  
vi bedriver.

Läs programmet i sin helt på cancer-
fonden.se/politik.

HPV-vaccin för pojkar

Uppdaterat
intressepolitiskt 
program
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En del i vårt stödjande arbete består av att sprida kunskap. Därför erbjuder vi de företag som vi 
samarbetar med grundläggande föreläsningar om cancer och prevention. Dessutom ger vi råd 
och stöd då en anställd och kollega som har insjuknat i cancer.

Vi besöker också dem som arbetar inom sjukvården och håller fördjupande föreläsningar.

Vårdpersonal som jobbar inom cancerområ-
det kan ansöka om stipendier – och från och 
med 2020 gör man det genom vårt nya 
ansökningssystem Fenix.

Syftet med stipendierna är att öka kompe-
tensen hos vårdpersonal, höja cancervårdens 
kvalitet och förbättra omhändertagandet av 
cancerpatienter. Stipendierna kan bland 
annat gälla studiebesök, auskultering/hospi-
tering vid onkologisk verksamhet, kurser samt 
deltagande i kongresser/konferenser med 
cancersamband.

Boka föreläsning om cancer

Våra stipendier  
för vårdpersonal

I patientföreningarna möts människor som har 
eller har haft cancer och närstående till cancer-
sjuka. Föreningarna arbetar ideellt med stödsam-
tal, temadagar, öppet hus och andra aktiviteter.  
Vi stöttar dem ekonomiskt, men också med kom-
petensutveckling.

Blodcancerförbundet

Bröstcancerförbundet

Cancerkompisar 

Carpa Net – Patientförening för personer med  
hormonproducerande tumörer

Cancerföreningen PALEMA

Gynsam – Gyncancerföreningarnas Nationella 
Samarbetsorganisation

ILCO Tarm- uro- och stomiförbundet

Lungcancerföreningen

Mag- och tarmförbundet

Melanomföreningen

Mun- & Halscancerförbundet 

Njurcancerföreningen

Nätverket mot gynekologisk cancer

Prostatacancerförbundet

Sarkomföreningen

Svenska hjärntumörföreningen

Svenska Sköldkörtelföreningen

Svenska Ödemförbundet

Ung Cancer

Vi stödjer  
patientföreningarna
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Vi söker dem som  
vill besegra cancer
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Vi arbetar målmedvetet med att utveckla 
och rekrytera ny kompetens. I takt med 
att teknik och givarnas beteende föränd-
ras så förstärker vi vår organisation 
genom en långsiktig satsning för att  
bli digitalt marknadsledande.

Under året flyttade vi äntligen tillbaka till 
våra lokaler på David Bagares gata i Stock-
holm. Efter ombyggnad har vi en bra fysisk 
arbetsmiljö som möjliggör ett aktivitetsba-
serat arbetssätt. Vi har nu en stor variation 
av arbetsplatser när det gäller möblering, 
men också när det gäller funktion: många 
fler samarbetsytor, men också fler lugna, 
tysta rum. I våra nya lokaler har vi bättre 
möjligheter att jobba koncentrerat, kreativt 
och tillsammans.

För att hitta nya insamlingsformer och 
utveckla vårt folkhälsoarbete, måste vi  
hela tiden arbeta för att öka vår kreativitet. 
Därför är det glädjande att vi redan ser hur 
förändrade arbetsytor gör att medarbetarna 
hittar nya sätt att arbeta tillsammans.

Rekrytering av ny kompetens
2018 inledde vi ett fördjupat arbete för att 
utveckla organisationen. Vi har rekryterat 

åtta nya enhetschefer med sakkunskaper 
som vi tidigare saknade. Detta har möjlig-
gjort att vi nu kunnat påbörja resan mot ett 
mer effektivt teambaserat arbetssätt och 
med ett mer operativt ledarskap.

Även i år har vi genomfört ett antal strate-
giska rekryteringar inom prioriterade verk-
samhetsområden. Prevention har länge 
varit ett område som vi velat utveckla och 
under 2019 har vi förstärkt området med 
enhetschef, projektledare för fysisk aktivitet 
och en intressepolitiskt sakkunnig inom  
prevention.

Under året har vi också gjort insatser för 
att utvecklas digitalt och därmed effektivi-
sera och skapa nya möjligheter till insam-
ling. Vi har stärkt organisationen genom att 
rekrytera in kompetenser i form av digitala 
redaktörer, webbansvarig, digital strateg 
och innehållsansvarig för webbplatsen.  
Det gör att vi nu har såväl kompetens som 

Johanna Faijersson, enhetschef Content Meron Abraham, produktägare Webb
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arbetssätt för att kunna arbeta med de data 
som vi har tillgång till. Förändringen av det 
sätt som vi arbetar med våra digitala kana-
ler har gett gott resultat när det gäller struk-
tur, innehåll och utseende – främst tack  
vare sökmotoroptimering och ombyggnad 
av webbplats. Framför allt har detta genere-
rat mer trafik till sajt och mer engagemang i 
våra egna kanaler vilket ökar givarvilja, kun-
skapsspridning och effekten av vår opini-
onsbildning. 

Organisation
Vi har under 2019 haft ett stort fokus på att 
stötta cheferna och att skapa goda arbets-
former. Nästa fas är att säkerställa att vi har 
rätt kompetens i ett brett perspektiv. Det gör 
vi genom fortsatt rekrytering av nyckelkom-
petens, men också genom vidareutbildning 
av befintliga medarbetare. 

Kulturvisionen
Vi har kommit långt i vår gemensamma kul-
turvison. Den kulturvision som vi antog 2017 
har vi utvecklat för att kunna definiera de 
beteenden som vi behöver se mer av för att 
kunna jobba mer hållbart och effektivt.

Vi mäter och utvärderar kulturresan, och 
visar temperaturen i realtid på vårt intranät. 
Tillsammans identifierar vi svaga och starka 
områden och genomför insatser med mät-
ningarna som grund. Resultatet har bland 
annat lett till ökad respekt för varandras kom-
petens. Mätningarna visar en positiv utveck-
ling när det gäller tilliten till varandra, vilket 
innebär en ökad trygghet och minskad stress 
i jobbet.

David Holm Gatica, enhetschef Press och PR Gazal Casselborg, avdelningschef Verksamhet med enhetscheferna 
Ulrica Sundholm, Vård och stöd och Elin Ramfalk, Prevention
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Vi fortsätter att utveckla vårt arbetsgivarvaru-
märke både i form av personella resurser och 
uttalade målsättningar att bli en attraktiv 
arbetsgivare. Att bli en efterfrågad arbetsgi-
vare och attrahera, men också behålla, med-
arbetare med rätt kompentens och värde-
ringar är avgörande för att vi ska kunna växla 
upp och nå våra ambitiösa insamlingsmål för 
kommande år. Under 2019 har en intern kart-
läggning gjorts kring vårt arbetsgivarvaru-
märke och under 2020 kommer vi att genom-
föra riktade insatser både internt och externt i 
syfte att attrahera medarbetare med rätt 
kompentens. 

Fortsätter att 
utvecklas som 
arbetsgivare
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2019 avspeglar den utvecklingsresa som vi 
påbörjade 2017 och där 2019 blev en viktig 
milstolpe. Den så kallade Cellskapsresan syf-
tar till att modernisera oss på tre plan: vårt 
kontor, vår kultur och inom digitalisering. 
Under 2019 flyttade vi från våra lokaler för att 
drygt nio månader senare, kunna återvända 

Cancerfonden började under 2019 använda 
pulsmätningsverktyget Winningtemp för att i 
realtid mäta och visualisera parametrar som 
meningsfullhet, ledarskap och arbetsglädje 
hos medarbetarna. Genom att proaktivt 
jobba med arbetsmiljön och fånga upp signa-
ler som stress, överbelastning och mobbing i 
ett tidigt skede, hoppas vi öka arbetsglädjen, 
och på så sätt även skapa en effektivare 
organisation.

I den första mätningen som genomfördes 
under februari 2019, nådde organisationen ett 
så kallat eNPS-värde (viljan att rekommen-
dera en vän att arbeta på Cancerfonden) på 
18. I slutet av året nådde vi 33 vilket anses 
vara en fin förflyttning och speglar de föränd-
ringar vi gjort under året. Vidare kan vi se en 
positiv trend gällande arbetssituation som 
innefattar bland annat arbetsbelastning och 
balans mellan fritid och arbete. I februari 
hade vi ett värde på 6,2 på en 10-gradig skala 
medan vi i december nådde 7,3.

I februari 2019 lanserade vi ett nytt intranät – vår digitala arbetsyta CellNet. Det är en av våra 
främsta interna kommunikationskanaler för att effektivisera vårt arbete och underlätta samarbete, 
dela arbetsdokument men också göra att vi lever upp till vårt varumärke och vår kulturvision.

Aktivitetsbaserat arbetssätt ger oss bättre möjligheter

Vår nya digitala arbetsyta

Vi mäter i realtid 
72

43 år

1,5 %

Medelantal anställda (65)

Medelålder (46)

Sjukfrånvaro (4)

Könsfördelning (75/25)

till ett aktivitetsbaserat kontor som ger oss 
förutsättningar att jobba målstyrt och utifrån 
behov och aktivitet. Under 2020 fortsätter vi 
att jobba vidare med ansvar och självledar-
skap – nycklar för att lyckas att fullt ut med ett 
aktivitetsbaserat arbetssätt.

Siffror inom parantes är för 2018.
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Hållbarhet
Att besegra cancer 
Vi driver på för att dag för dag komma när-
mare vårt mål att fler kan botas eller leva ett 
långt liv med god livskvalitet. Vår målsätt-
ning är att dela ut en miljard kronor årligen 
till cancerforskning i Sverige och på så sätt 
skynda på framstegen.

Forskningen och vården utvecklas 
snabbt och vi vill att framstegen ska nå fram 
till alla som drabbas. Därför arbetar vi för 
att Sverige ska ha en så god, effektiv och 
jämlik cancervård som möjligt. Vi vill också 
vända den negativa utvecklingen med 
ökande antal cancerfall varje år genom att 
öka kunskapen om att minst en tredjedel av 
all cancer kan förebyggas och därmed 
bidra till att fler förändrar sina levnadsvanor.

Cancerfondens vision är att besegra 
cancer. Målet är att färre ska drabbas 
och fler överleva. För att nå dit bedriver 
vi arbete inom följande områden: forsk-
ningsfinansiering, kunskapsspridning 
och påverkansarbete.

Vårt hållbarhetsarbete
Vårt arbete utgår ifrån social, ekonomisk 
och miljömässig hållbarhet och tar sitt 
avstamp i Agenda 2030, FN:s 17 globala 
mål för att avskaffa extrem fattigdom, 
minska ojämlikheter och orättvisor, främja 
fred och rättvisa, och lösa klimatkrisen till år 
2030. Det interna hållbarhetsarbetet foku-
serar kring områdena miljö, sociala förhål-
landen, personalfrågor, mångfald, mänsk-
liga rättigheter, antikorruption, exempelvis 
oredlighet inom forskning, samt säkerhet 
och ekonomi.

Vi har satt upp mätbara mål för hållbar-
hetsarbetet och arbetar med kontinuerlig 
uppföljning av dessa. För rapportering och 
uppföljning av hållbarhetsarbetet har vi 
tagit hjälp av extern kompentens. Tillsam-
mans med en av våra samarbetspartners 
har vi även utvecklat ett externt hållbarhets-
samarbete på området hållbara medarbe-
tare som kommer att testas som pilotprojekt 
under 2020.

34 CANCERFONDEN ÅRSBERÄTTELSE 2019
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SOCIAL HÅLLBARHET

Mänskliga rättigheter
Rätten till sjukvård på lika villkor är en av de 
grundläggande mänskliga rättigheterna, 
och en rättighet som är fastslagen i hälso- 
och sjukvårdslagen och i diskrimineringsla-
gen. Att cancervården på många sätt är så 
ojämlik, är något vi arbetar med genom 
såväl kunskapsspridande som påverkans-
arbete.

Sedan grundandet 1951 har vi delat ut 
11 miljarder kronor till den främsta cancer-
forskningen i Sverige. Under årens lopp har 
forskningen tagit stora steg framåt och 
resultatet är nya behandlingar som gör att 
två av tre som får cancer numera överlever.

Jämlik cancervård och forskning 
Under 2019 gav vi  för första gången ut 
Cancerfondsrapporten  i tre editioner med 
skilda teman. I Cancerfondsrapporten 19 
cancervård, pekar vi på de stora regionala 
ojämlikheterna i cancervården. Rapporten 
innehöll bland annat en bilaga för varje 
sjukvårdsområde där vi gjorde jämförelser 
inom fyra diagnoser – bröstcancer – tjock-
tarmscancer – prostatacancer – lungcan-
cer. 

Rapporten visar att socioekonomisk till-
hörighet påverkar hälsa, medellivslängd 
och risken för dödlighet i cancer. Därför dri-
ver vi frågan om jämlik cancervård. Ingen 
ska diskrimineras på grund av exempelvis 
kön, etnicitet, sexuell läggning eller socio-
ekonomiska förhållanden. 

Vi sprider också kunskap om förhållandet 
mellan levnadsvanor och cancer. Genom 
att inte röka, undvika alkohol, äta hälso-
samt, vara fysiskt aktiv i vardagen och njuta 
av solen med förnuft, så minskar risken att 
drabbas av cancer.

I Cancerfondsrapporten 19 prevention 
riktades fokus på den ökande trenden av 
övervikt/fetma i befolkningen och dess 
påverkan på cancerutvecklingen. 

Cancerfondsrapporten 19 forskning visar 
att intensiteten sjunker inom den medicin-
ska forskningen i Sverige och att tillväxttak-
ten för cancerforskningen är betydligt lägre 
än i många andra länder. Rapporten pekar 
på ett antal nödvändiga åtgärder för att 
vända trenden och åter föra upp Sverige i 
forskningens elitskikt.

Social hållbarhet
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Vi finns på plats för alla dem som är oro-
liga eller vill veta mer om cancer och can-
cerbehandlingar. Varje år tar vi emot mer 
än 8000 samtal och mejl till Cancerlinjen – 
och vi är därmed ett stort stöd både för 
dem som fått en cancerdiagnos och deras 
närstående, och för personer som känner 
oro och rädsla över att kanske vara drabbad.

I vårt uppdrag som kunskapsspridare har 
vi ett stort ansvar för hur vi sprider informa-
tion och i vilka kanaler vi gör det. Vi är en 
respekterad och trovärdig organisation. Hur 
vi väljer att uttrycka oss påverkar vårt varu-
märke och det påverkar också möjligheten 
att behålla vår trovärdighet och därmed 
lyckas sprida kunskap om cancer.

Sociala frågor och medarbetarfrågor
Jämställdhet och mångfald
Vårt mål är att vara en inkluderande och 
jämställd organisation år 2024. Genom tyd-
liga önskemål till våra rekryteringspartner 
arbetar vi för att åtgärda den obalans som 
idag råder. Under 2019 har vi genom jäm-
ställda urval uppnått en fördelning på 29 
procent män och 71 procent kvinnor i slutet 
av året att jämföra med 25/75 i början av 
2019.

Pulsmätningar
Tillsammans med Winningtemp genomför 
vi löpande pulsmätningar för att samla in 
personalens upplevelse av ledarskapet, 
meningsfullhet och glädje i arbetet.

Hälsoarbete
Vi arbetar aktivt med hälsofrämjande åtgär-
der. Vi erbjuder hälsoundersökningar och 
hälsosamtal, friskvårdsbidrag och erbjuder 
träning tillsammans på arbetstid. Vid 
gemensamma personalaktiviteter ingår 
olika former av fysisk aktivitet.

Kulturvision
Vi har sedan 2017 en kulturvision som 
omfattar våra värderingar, beteenden och 
strategier och som ska fungera som en led-
stjärna för den kultur vi vill skapa tillsam-
mans: ”På Cancerfonden visar vi respekt 
och förtroende för varandra. Vi är engage-
rade, nytänkande och tar tillsammans 
ansvar för att snabbare nå vår vision – att 
besegra cancer.”

Arbetsmiljö
Vi har under 2019 byggt om våra lokaler och 
skapat en kontorsmiljö som bättre stödjer 
vårt sätt att arbeta och våra individuella 
behov. Det har bland annat inneburit att vi 
nu arbetar aktivitetsbaserat. Våra medarbe-
tare har tillgång till digitala verktyg som ger 
en stor frihet i att kunna arbeta var som 
helst på kontoret och vid behov på distans.
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Ekonomi 
Under många år har givandet i Sverige 
ökat. Cancerfonden är en av de insamlings-
organisationer som givarna har störst för-
troende för och vi är också en av de organi-
sationer som samlar in mest pengar.

Den allra största delen av det vi samlar in 
finansierar svensk cancerforskning, men en 
del har vi placerat i olika typer av värde-
papper. Våra placeringstillgångar är ett buf-
fertkapital vars främsta uppgift är att säker-
ställa bindande åtaganden för forsknings- 
finansiering. Vidare ska avkastningen från 
kapitalet bidra till att vi kan nå uppsatta 
mål, och utgör därmed ett komplement till 
insamlade medel. Även vid en mycket kraf-
tig nedgång av givandet i Sverige kommer 
vi att kunna fullfölja alla våra löften under 
lång tid. Vår investeringsportfölj är balanse-
rad och innehåller räntebärande papper 
och aktier med hög likviditet. Vi har inga 
lån.

Anti-korruption och säkerhet
Forskningsnämndens ansvar
Den som vill bidra med pengar till cancer-
forskning ska se Cancerfonden som det 
bästa alternativet. Därför är det viktigt att 
vår process för utdelning av insamlade 
medel har ett högt förtroende bland allmän-
heten och i forskarsamhället, och att vi kan 
visa givarna att de bidrar till forskningens 
framsteg.

Vår forskningsnämnd ansvarar för utdel-
ningen av forskningsanslag. Nämnden 
beviljar anslag enligt våra stadgar och med 
styrelsens godkännande. Anslagen stödjer 
och utvecklar svensk cancerforskning och 
angränsande forskningsområden av hög 

vetenskaplig kvalitet. Forskningsnämnden 
har fastställt beslutsprocesser som säker-
ställer att dess uppgifter och instruktioner 
efterlevs, samt att det sker enligt gällande 
rätt och god forskningssed.

Forskningsnämnden har även regler som 
förhindrar jäv och som säkerställer obero-
ende när nämnden bereder och beslutar 
om anslag eller hanterar ärenden om miss-
tänkt oredlighet. Det är viktigt för kvaliteten i 
processen att vi har hög kompetens i 
bedömningsgrupperna och tidsbestämda 
mandatperioder.

Oredlighet inom forskning
Forskningsnämndens policy om oredlighet i 
forskning omfattar forskare som har, eller 
söker, forskningsanslag eller anslag för 
tjänst från Cancerfonden. Forskningsnämn-
den har tillsatt en oredlighetsgrupp som 
kontinuerligt arbetar med frågan.

Under 2019 har forskningsnämnden 
handlagt två ärenden där forskare utreds av 
sina universitet på grund av misstänkt ored-
lighet inom forskning. Under utredningen 
har utbetalningarna av anslagen stoppats.

Visselblåsarsystem
Vi vill att medarbetare, förtroendevalda och 
andra som berörs av vår verksamhet enkelt 
och anonymt ska kunna anmäla missförhål-
landen i organisationen och har därför ett 
visselblåsarsystem som revisionsbyrån PwC 
ansvarar för. Visselblåsarna kan anmäla via 
mejl eller post om de misstänker att med-
arbetare eller ledande befattningshavare 
bryter mot gällande uppförandekod eller 
andra regler och lagar. Systemet är ett kom-
plement som gör att den som inte är bekväm 

med att anmäla till chef kan man välja 
 visselblåsarsystemet istället. Information 
om systemet finns på intranätet CellNet.

Vårt visselblåsarsystem mottog två 
anmälningar under 2019.

Arbetsmiljöpolicy
Vi har en arbetsmiljöpolicy som syftar till att 
skapa en säker arbetsmiljö som ger medar-
betarna förutsättningar för att trivas, pre-
stera och utvecklas under ett helt arbetsliv. 
Därför vill vi att ledarskapet ska präglas av 
en god dialog med medarbetarna, tidiga 
insatser med fokus på att förebygga ohälsa 
och ett aktivt arbete med friskfaktorer i 
organisationen.

Vår arbetsmiljöpolicy innebär bland 
annat att:
•  det råder nolltolerans mot mobbning, tra-

kasserier, sexuella trakasserier, diskrimine-
ring eller kränkande särbehandling samt 
alkohol och droger på arbetsplatsen

•  chefer och arbetsledare har/får rätt kun-
skaper, kompetens, resurser och befogen-
heter för att kunna verka för en bra och 
säker arbetsmiljö

•  alla anställda får den introduktion och 
utbildning de behöver för att kunna arbeta 
säkert

•  att vi regelbundet, och vid förändringar, 
undersöker och riskbedömer såväl vår 
fysiska som vår organisatoriska och soci-
ala arbetsmiljö för att kunna vidta de 
åtgärder som behövs för att skapa en 
säker och trygg arbetsplats

•  vi lever upp till den lagstiftning som finns 
inom arbetsmiljöområdet. Våra anställda 
omfattas av kollektivavtal och Unionen 
finns representerad i en lokal fackklubb.

Ekonomisk hållbarhet
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Policy för personuppgiftshantering
Vi behandlar personuppgifter i egenskap av 
arbetsgivare, gåvomottagare och forsk-
ningsfinansiär. Vårt mål är att alla ska 
känna sig trygga i förvissningen om att vi 
behandlar personuppgifter på ett säkert 
sätt och att vi endast använder personupp-
gifterna för det ändamål som de samlades 
in. Vi har därför uppdaterat vår personupp-
giftspolicy under 2019 och håller den alltid 
tillgänglig för alla att läsa på vår webb. Vi 
följer kontinuerligt upp personuppgiftshan-
teringen och eventuella personuppgiftsinci-
denter, bland annat i vår målstyrning. Vi 
ingår personuppgiftsbiträdesavtal med alla 
leverantörer som behandlar personuppgif-
ter åt oss, och vi håller en dialog med Data-
inspektionen i fall där vi upptäcker en situa-
tion hos en leverantör som inte uppfyller 
våra säkerhetskrav.

Rutin för penningtvätt
Vi har under 2019 upprättat en rutin för att 
undvika penningtvätt, som syftar till att 
minska risken för att vi som organisation 
används eller utsätts för incidenter kopp-
lade till penningtvätt. Rutinen innehåller 
preventiva åtgärder, som till exempel att vi 
inte bedriver kontant insamling och att vi 
ingår avtal i alla samarbeten, men också 
operativa åtgärder som att vi granskar alla 
pågående externa insamlingar i vårt namn 
och förbehåller oss rätten att återföra 
insamlade medel om de kan antas komma 
från olagligheter eller på annat vis kan vara 
skadliga för vår trovärdighet.

Målstyrning
Vi planerar och följer upp vår verksamhet 
löpande enligt en väl beprövad styrmodell. 
Styrmodellen utgår ifrån våra strategier och 
inriktningsmål som leder oss mot vår vision. 
Varje höst engageras hela organisationen i 
att sätta ett övergripande mål för kom-
mande år som sedan kopplas  till mål för 
respektive avdelning, enhet och individ. 
Målen tillsammans med budgeten sam-
manfattas i en verksamhetsplan  och fast-
ställs av styrelsen i december. Under året 
utgör verksamhetsplanen grunden för vårt 
arbete och vi följer upp våra mål månadsvis 
på samtliga nivåer i organisationen



CANCERFONDEN ÅRSBERÄTTELSE 2019 39

MILJÖMÄSSIG HÅLLBARHET

Hållbarhetskrav vid inköp 
Vår målsättning är att minimera verksam-
hetens negativa påverkan ur ett hållbar-
hetsperspektiv så långt det är möjligt. Då vi 
inte har någon produktion eller annan verk-
samhet med väsentlig miljöpåverkan, blir 
vår viktigaste insats att sätta hållbarhets-
krav vid inköp och företagssamarbeten.

Vid varje inköp ska eventuella personliga 
anknytningar till potentiell leverantör redovi-
sas. För inköp där värdet övergår 200 000 
kronor ställer vi såväl miljökrav som etiska 
krav på leverantörerna och vi samarbetar i 
första hand med företag som stödjer inter-
nationella konventioner om mänskliga rät-
tigheter och miljöfrågor samt står för 
samma eller liknande värderingar som 
Cancerfonden. 

Vi söker samarbete med företag som har
•  en stabil och långsiktig ekonomisk  

varaktighet
•  ett hållbart perspektiv på såväl samhälle 

som affärsverksamhet.

Vi samarbetar inte med
•  företag som har intressen eller tillverkning 

inom tobaksindustrin.

Vid beställning som innebär behandling 
eller överföring av personuppgifter ska även 
personuppgiftsansvarig konsulteras. Vi har 
också en automatiserad attestordning, inte-
grerad med ekonomisystemet för godkän-
nande av fakturor och andra betalningar.

Placeringspolicy
Under 2018 uppdaterades vår placerings-
policy för att ytterligare harmonisera med 

den verksamhet och de frågor som vi driver. 
Vi stödjer den vision om en global hållbar 
utveckling som ligger till grund för Agenda 
2030 och FN:s globala mål. I enlighet med 
vår vision om att besegra cancer lägger vi 
särskild vikt på företagens inverkan på de 
frågor som ligger till grund för mål 3, Hälsa 
och välbefinnande.

Placeringar ska göras i företag som främ-
jar efterlevnad av internationella normer för 
miljö, mänskliga rättigheter, arbetsrätt och 
anti-korruption, samt tar ansvar för den 
eventuella negativa miljö- eller sociala 
påverkan dess produkter eller tjänster har 
på omvärlden. Placeringar får däremot inte 
ske i företag som inte förebygger eller 
åtgärdar bekräftad negativ påverkan på 
människor och miljö, eller i företag som är 
involverade i särskilt skadliga produkter och 
tjänster. 

Avfallshantering
Efter ombyggnationen av kontoret som 
genomfördes 2019 finns nu möjligheter till 
källsortering av avfall i kontorsmiljön. Vi har 
därför utarbetat rutiner för sortering av 
såväl mat som papper och IT-avfall. Vi sam-
arbetar i detta med en extern leverantör 
som hämtar vårt avfall och tar ansvar för att 
sorteringen fortsätter även efter att det har 
lämnat kontoret. 

Resor och transporter
Vi strävar efter att minska vårt klimatavtryck 
under resor och transporter som sker till 
följd av vår verksamhet. Därför följer vi kon-
tinuerligt upp våra resor och väljer så långt 
det är möjligt tåget före flyget. För våra 
transporter samarbetar vi främst med leve-
rantörer som erbjuder hållbara transporter 
avseende logistik och drivmedel.

Miljömässig hållbarhet
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Risk
Vi arbetar löpande på olika nivåer i organi-
sationen med att identifiera risker för att 
kunna förebygga och begränsa negativa 
effekter. Samtidigt arbetar vi med att identi-
fiera möjligheter som är kopplade till interna 
och externa trender, faktorer och influenser.

Vårt certifierade verksamhetslednings-
system, ISO 9001:2015, är ett viktigt verktyg 
för att hentera risker. Det bidrar med syste-
matik genom hela ledningssystemet, så att 
förebyggande åtgärder integreras plane-
ring, analys och utvärdering av våra aktivi-
teter. Vi anpassar också riskhanteringen av 
ledningssystemets olika processerna då 
inte alla steg har samma risknivå.

Under starten av 2020 har vi initierat ett 
arbete för att ytterligare stärka vårt syste-
matiska riskarbete. Syftet är att säkerställa 
och ytterligare integrera löpande riskhante-
ring i organisationen för att stå än starkare i 
en föränderlig värld. Vi delar in våra risker i 
tre övergripande kategorier: verksamhets-
relaterade risker, hållbarhetsrisker och 
marknadsrisker.

Cancerfondens vision är att besegra 
cancer och tillsammans jobbar vi för att 
färre ska drabbas och fler ska överleva 
cancer. Det gör vi genom att finansiera 
cancerforskning, att sprida kunskap om 
cancer och att påverka beslutsfattare. 
Samtliga dessa verksamheter är fören-
ade med olika typer av risker som påver-
kar vår möjlighet att nå vårt mål. Risk-
hantering i Cancerfonden är därför en 
integrerad del i våra interna processer 
och vårt verksamhetsledningssystem.

Verksamhetsrelaterade risker
Vi hanterar verksamhetsrelaterade risker på 
såväl lednings- som på avdelningsnivå. Det 
handlar bland annat om risker som är kopp-
lade till rekrytering och medarbetare. Här 
arbetar vi för att stärka vårt arbetsgivar-
varumärke och visa våra medarbetare att 
de är vår viktigaste resurs. Vi genomför 
pulsmätningar bland medarbetarna för att 
följa hur de upplever arbetsplatsen och 
arbetsförhållandena. Vi arbetar också med 
vidareutbildning och coachning, samtidigt 
som vi har en tät dialog med de fackliga 
organisationerna.

Externa granskningar bidrar till en ökad 
transparens och är viktiga för vår trovärdig-
het och riskminimering. I avsaknad av lagar 
som reglerar penninginsamlingar bland all-
mänheten, är användandet av 90-konto 
fortfarande ett av våra viktigaste verktyg. 
90-konto styrs av Svensk Insamlingskontroll 
vars syfte är att offentliga insamlingar för 
humanitära, välgörande, kulturella och 
andra allmännyttiga ändamål ska ske under 
betryggande kontroll, att insamlingarna inte 
belastas med oskäliga kostnader, att sunda 
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marknadsföringsmetoder används på 
insamlingsområdet samt att ändamålsenliga 
metoder för insamlingskontroll utvecklas.

För att lyckas med forskningsfinansiering, 
kunskapsspridning och påverkansarbetet, 
behöver vi en väl fungerande och modern 
insamlingsorganisation. Därför är det viktigt 
att vi agerar på ett förtroendefullt sätt i 
samtliga funktioner och inom samtliga verk-
samhetsområden. Vår uppförandekod sätter 
ramarna för hur vi ska agera och vilka krav 
vi ställer i våra relationer med våra intres-
senter. Därför strävar vi till exempel efter att 
forskare vi finansierar och andra aktörer vi 
samarbetar med lever upp till våra etiska 
värderingar och principer.

För att försäkra oss om att kunna hantera 
omvärldsförändringar som påverkar vår 
finansiella förmåga att bedriva vår verksam-
het arbetar vi med aktiv förvaltning av vårt 
överskott. Våra placeringstillgångar utgör 
ett buffertkapital vars främsta uppgift är att 
säkerställa bindande forskningsåtaganden. 

Hållbarhetsrisker
Hållbarhetsfrågans relevans blir allt tydli-
gare och Cancerfondens verksamhet har 
en stark koppling till uppfyllandet av de glo-
bala målen för hållbar utveckling, så som 
de formulerats i Agenda 2030 för hållbar 

utveckling. Men med dagens höga föränd-
ringstakt ser vi tydliga hållbarhetsrisker som 
skulle kunna påverka våra möjligheter att 
nå vårt mål och vår förmåga att bidra till de 
globala målen. En tydlig sådan risk omfattar 
klimatrelaterade katastrofer som inträffar 
allt oftare och som blir allt kraftigare. Detta 
skapar direkta utmaningar och behov som 
måste hanteras, vilket i sin tur påverkar 
långsiktiga utmaningar som exempelvis hur 
politiken hanterar cancerfrågan eller hur 
relevant privata givare tycker att kampen 
mot cancer är.

Vi ser också hur ökade klyftor i samhället 
påverkar individers möjligheter att upprätt-
hålla hälsosamma livsstilar och därmed ris-
ken att drabbas av cancer. Ökande klyftor 
innefattar också lägre kunskap och en pola-
risering i hälsofrågan, samtidigt som vi ser 
att pandemier och värmeböljor i framtiden 
kan sätta än mer press på en redan 
ansträngd sjukvård. Därför lägger vi från och 
med 2020 än större fokus på hälsofräm-
jande aktiviteter. Under slutet av 2019 påbör-
jade också vår hållbarhetsavdelning en 
större genomlysning av våra risker och möj-
ligheter i koppling till de 17 Globala målen i 
Agenda 2030, detta för att ytterligare för-
stärka våra bidrag och rikta våra insatser.

Marknadsrisker
Marknadsutvecklingen påverkar i hög grad 
vår verksamhet där de klassiska insamlings-
arenorna förändras och nya forum växer 
fram. Det finns en stor efterfrågan på att 
snabbt och enkelt kunna bidra och få 
bekräftelse på att man som individ har 
bidragit. Här arbetar vi med att ytterligare 
förenkla och förtydliga betalsätt och meto-
der att bidra.

Ytterligare en utmaning med de föränd-
rade arenorna är vår förmåga att nå ut till 
nya givargrupper, undvika förväxling med 
andra organisationer och eventuella förtro-
endekriser som är kopplade till insamlings-
branschen. Här arbetar vi löpande med tyd-
lig och snabb kommunikation för att 
motverka missuppfattningar som kan 
påverka vårt varumärke. Vi arbetar också 
strategiskt för att skapa kännedom om och 
förtroende för Cancerfonden genom trans-
parens i vår verksamhet och kommunika-
tion. Detta är också viktigt kopplat till vårt 
påverkansarbete för att få politik och myn-
digheter att prioritera cancerfrågan. Här 
har vi också börjat arbeta än bredare med 
kunskapsspridning då vi ser att kompeten-
sen hos politiska företrädare inte är på 
önskvärd nivå och samtidigt som politiken 
ibland har tendenser att vara kortsiktig och 
med andra prioriteringar på sin agenda.
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Allmänt om verksamheten
Cancerfondens vision är att besegra cancer. 
Genom att finansiera den främsta forskningen, 
sprida kunskap om cancer och påverka 
beslutsfattare, arbetar vi för att färre ska drab-
bas av och fler överleva cancer. Cancerfonden 
är en fristående, ideell organisation utan stat-
ligt stöd. Vårt arbete är helt beroende av testa-
menten och gåvor från privatpersoner och 
företag.

Forskningsfinansiering
Vi är en av de största finansiärerna av svensk 
cancerforskning. Sedan 1951 har vi delat ut 
närmare 11 miljarder kronor till de främsta 
forskningsprojekten i Sverige. Många av de 
förbättringar vi ser i dag, såsom effektivare 
diagnostik- och behandlingsmetoder, är resul-
tat av forskning som inleddes för flera decen-
nier 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 resur-
ser som krävs.

Kunskapsspridning
Minst en tredjedel av all cancer skulle kunna 
förebyggas. En viktig uppgift är därför att infor-
mera om hur var och en, genom kloka livs-
stilsval, 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 över 60 000 personer i Sverige 
cancer. För att ge dem bättre villkor – och för 
att färre ska drabbas och fler ska överleva – 
arbetar vi med påverkansarbete genom lobby-
ing, opinionsbildning och nätverkande. Vi 
pekar ut brister och behov samt visar på möj-
liga lösningar, i syfte att bidra till förbättringar 
inom cancerprevention, cancervård och can-
cerforskning.

Huvudmän och medlemmar 
Cancerfonden har 28 huvudmannaorganisa-
tioner. Förutom dessa finns enskilda stödmed-
lemmar. Antalet registrerade stödmedlemmar 
uppgick 2019 till 14 230 (14 410). Ordinarie 
huvudmannamöte hölls den 22 maj 2019 i 
Stockholm. Resultat- och balansräkning fast-
ställdes och styrelsen beviljades ansvarsfrihet 
för 2018 års förvaltning. 

Styrelsen och arbetsutskottet
Styrelsens sammansättning framgår av sidan 
46. Styrelsen har haft sex sammanträden och 
arbetsutskottet fem sammanträden under 
2019. 

Väsentliga händelser under året 
•  Årets totala verksamhetsintäkter uppgick 

till 864 mkr (775).
•  Under 2019 beslutade Cancerfonden att 

avsätta 770 mkr (606 mkr) till svensk can-
cerforskning, rensat för effekt av ändrad 
anslagshantering. Detta är det högsta 
belopp som hittills har avsatts ett enskilt år 
i Cancerfondens historia.

•  Rosa bandet-kampanjen genererade 94 
mkr, vilket är det högsta beloppet sedan 
starten 2003.

•  Cancerfondsrapporten gavs för första 
gången ut i tre olika delar med olika teman 
och fick stort genomslag i media. 

•  Lokalerna vid David bagares gata i Stock-
holm byggdes om för att säkerställa en god 
arbetsmiljö samt möjliggöra ett aktivitetsba-
serat och målstyrt arbetssätt.

•  Utmärkelsen årets cancerforskare delades 
ut till professor Ruth Palmer, vid Sahlgren-
ska akademin i Göteborg. 

•  I syfte att förbättra ekonomisk styrning och 
verksamhetsuppföljning implementerades 
en ny styrmodell där hela organisationen 
styr mot ett gemensamt mål som ligger i 
linje med Cancerfondens vision och lång-
siktiga mål. 

Cancerfondens arbete i korthet
Genom att finansiera den främsta cancerforsk-
ningen har Cancerfonden medverkat till att 
mer än 65 procent av dem som fått en cancer-
diagnos överlever i dag. När Cancerfondens 
verksamhet startade 1951 överlevde 30 pro-
cent. 

Cancerfondens forskningsnämnd
Forskningsnämnden ansvarar för anslagsut-
delningen och har under 2019 haft två ordina-
rie sammanträden. Därtill har genomförts ett 
extramöte, per capsulam, för beslut kring vilka 
som ska ingå i bedömningsgruppen för Utökat 
stöd. Forskningsnämndens nio prioriterings-
kommittéer har berett ansökningar om forsk-

Styrelsen för Cancerfonden – Riksföreningen mot cancer, organisationsnummer 
802005-3370, avger härmed årsredovisning för verksamhetsåret 1 januari– 
31 december 2019, Cancerfondens 68:e verksamhetsår. Siffror inom parentes  
visar jämförbar siffra för 2018. 
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ningsprojekt samt utökat stöd, och en priorite-
ringskommitté har berett ansökningar om 
forskarmånader för kliniskt verksamma. Försla-
gen från prioriteringskommittéerna granskades 
och modifierades av forskningsnämndens 
arbetsutskott varefter beslut fattades av forsk-
ningsnämnden. Ansökningar inkomna inom 
den särskilda satsningen Utökat stöd har 
beretts i ett första skede av de nio prioriterings-
kommittéerna, och sedan av en särskild 
utsedd arbetsgrupp. Kategorierna Planerings-
grupp och Forskarskola har bedömts av forsk-
ningsnämndens arbetsutskott innan beslut fat-
tats av forskningsnämnden. 

Under 2019 har forskningsnämnden även 
haft arbetsgrupper för beredning av ansök-
ningar inom de fem kategorierna; Senior 
Investigator Award, Junior Investigator Award, 
Senior Clinical Investigator Award, Junior Clini-
cal Investigator Award, Postdoktortjänster och 
Fellowship för Ovarialcancerforskning. Dess-
utom har ansökningar om stipendier för vård-
personal behandlats av sakkunniga löpande 
under året. I slutet av 2019 öppnades även 
möjligheten att ansöka inom kategorin Resa 
som varit stängd merparten av året, dock 
hanns inga ansökningar beredas färdigt innan 
årsskiftet.

Forskningsfinansiering 
Under 2019 beslutade Cancerfonden att 
avsätta 770 mkr (606) till svensk cancerforsk-
ning genom tecknande av nya anslag. Vidare 
har tidigare rekommenderade anslag kontrak-
terats till ett värde av 162 mkr, i linje med Can-
cerfondens övergång till att ingå avtal för hela 
anslagstiden. Totalt uppgår kostnaderna för 
forskningsfinansiering till 932 mkr varav 109 
mkr är en konsekvens av den ändrade hante-
ringen av anslagen. 

 Forskningsnämndens övergripande strategi 
är att fördela pengarna i nationell konkurrens 
till de bästa projekten. Undantagsvis görs sats-
ningar för specifika områden. Projektanslagen 
fördelas enligt följande: 

35 procent (45) till preklinisk forskning, det 
vill säga forskning som har betydelse för can-
cerns grundläggande mekanismer och där-
med bärighet för samtliga kliniska forsknings-
inriktningar, 44 procent (37) till translationell 
forskning, vilket är benämning på forskning 
som överbryggar grundforskning och klinisk 
forskning, 11 procent (11) till klinisk forskning, 
det vill säga forskning genom studier på 
patienter, 7 procent (5) till epidemiologisk 
forskning, det vill säga forskning kring sjuk-
domsorsaker och riskfaktorer och 3 procent 
(2) till vårdforskning.

Kunskapsspridning och påverkansarbete
Under 2019 utökades insatserna inom preven-
tionsområdet. Genom att sprida kunskap om 
att hälsosamma levnadsvanor minskar risken 
för att drabbas av cancer når vi vår vision 
snabbare. Ytterligare en viktig del är att 
påverka folkhälsopolitiken så att en bättre och 
jämlikare vård uppnås. Under året avsattes 99 

mkr (69) till kunskapsspridning och påverkans-
arbete.

Cancerfonden har under året bland annat: 
•  Utgivit Cancerfondsrapporten för fjortonde 

året. Nytt för i år var att rapporten utgavs 
vid tre olika tidpunkter med tre olika teman 
– Prevention, Forskning och Vård. Alla tre 
rapporterna fick stort genomslag i media 
och den allmänna debatten. Cancerfonds-
rapporten Prevention lyfte frågan kring 
behovet av en bättre politik för folkhälsa. 
Cancerfondsrapporten Forskning pekade 
på att den medicinska forskningen i Sve-
rige befinner sig på ett sluttande plan med 
minskade anslag. Cancerfondsrapporten 
vård tog upp behovet av att primärvården 
blir bättre på att upptäcka cancer i tidigt 
stadium.

•  Medverkat till att beslut togs under 2019 att 
HPV-vaccin skall ingår i barnvaccinations-
programmet även för pojkar.

•  Medverkat till att en ny tobakslag trädde i 
kraft den 1 juli som innebär fler att rökfria  
miljöer på bl.a. busshållplatser, uteserve-
ringar och lekplatser.

•  Beviljat verksamhetsstödet till patient-
organisationer med totalt 8 mkr (1,5). 

•  Informerat och stöttat cancerpatienter och 
närstående genom Cancerfondens infor-
mations- och stödlinje och de digitala 
kanalerna. 

 
Verksamhetsintäkter 
Cancerfondens totala verksamhetsintäkter 
uppgick under året till 864 mkr (775), vilket är 
en ökning med dryga 11%. Under de senaste 10 
åren har Cancerfonden genererat en genom-
snittlig årlig tillväxt på 7% . 

Den största andelen av intäkterna kommer 
från privata gåvor. Intäkter från testamente-
rade medel ökade med hela 15% och uppgick 
till 337 mkr (294). Ökningen testamentesintäk-
terna kan hänföras till ett större förordnade om 
105 mkr som erhålls under våren.  Antalet 
inkomna testamentesärenden var 243 stycken 
(250).

Antalet månadsgivare vid årets utgång upp-
gick till 111 300 (105 000) och genererade en 
total intäkt på 146 mkr (136). 

Rosa Bandet-kampanjen, som genomförs 
under oktober månad genererade en total 
insamling om 94 mkr (84), vilket är den högsta 

 

 Göteborgs universitet, 13 %
 Karolinska institutet, 41 %
 Kungliga tekniska högskolan, 1,5 %
  Linköpings universitet, 3 %
 Lunds universitet, 18 %
 Stockholms universitet, 1,5 %
 Umeå universitet, 6 %
 Uppsala universitet, 16 %

Fördelning av forskningsanslag 
vid olika lärosäten, 2019 

 

 Preklinisk forskning, 35 %
 Translationell forskning, 44 %
 Klinisk forskning, 11 %
  Epidemiologisk forskning, 7 % 
 Vårdforskning, 3 % 

Fördelning av forskningsanslag 
per område, 2019
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intäkten sedan starten 2003. Intäkter från min-
nesgåvor är oförändrade jämfört mot föregå-
ende år, 82 mkr (82). Avkastningen från 
externa fonder och stiftelser uppgick till 14 mkr 
(12). Intäkterna från Cancerfondens Rikslotteri 
uppgick till 33 mkr (32). Utdelningen från Post-
kodlotteriet blev lägre än föregående år och 
uppgick till 24 mkr (28).

Medlemsavgifterna uppgick under 2019 till 
3 mkr (3). Övriga intäkter uppgick till 2 mkr (2) 
och avser huvudsakligen intäkter för uthyrning 
av kontorsyta i egen fastighet. 

Kostnader
Till ändamålen avsattes totalt 1 048 mkr (1 268) 
fördelat på 932 mkr (1 199) till området forsk-
ningsfinansiering samt 99 mkr (69) till kun-
skapsspridning och påverkansarbete. I kostna-
derna för forskningsfinansiering ingår tidigare 
rekommenderade anslag uppgående till 162. 
Övriga verksamhetskostnader uppgick till 152 
mkr (147), varav insamlingskostnader 112 mkr 
(110) och administrationskostnader 23 mkr (19). 
Verksamhetskostnadernas utveckling är främst 
hänförbara till fortsatta satsningar på It-infra-
struktur, arbetsmiljö och verksamhetsstyrning. 

Härutöver uppgick kostnaderna för Cancer-
fondens Rikslotteri till 17 mkr (18). Nettoresulta-
tet av lotteriet uppgick för perioden till 16 mkr 
(14).

Cancerfondens finansnämnd
Finansnämnden har av styrelsen utsetts att 
ansvara för förvaltningen av placeringstill-
gångarna. Nämnden har under året haft 5 
sammanträden.

Cancerfondens ändamål är långsiktig och 
placeringstillgångarnas främsta uppgift är att 
säkerställa Cancerfondens beslutade och pla-
nerade forskningsåtaganden tillsammans med 
övriga ändamål kan verkställas även under tider 
av lägre insamling och då utgöra en buffert. 
Avkastningen från kapitalet används även till att 
finansiera ändamålen. Finansnämnden arbetar 
efter en placeringspolicy som årligen revideras 
av styrelsen. Enligt placeringspolicyn får aktie-
andelen maximalt uppgå till 60 procent av pla-
ceringstillgångarna. Finansnämndens förvalt-
ning ska präglas av försiktighet. 

Under 2018 genomfört ett arbete med att ta 
fram tydligare riktlinjer för en hållbar kapitalför-
valtning. Placeringspolicyn uppdaterades med 
tydligare referenser till väletablerade ramverk, 

såsom FNs Global Impact, Principles for 
Responsible Investments (PRI), OECDs riktlinjer 
för multinationella förtag samt FNs globala mål 
Agenda 2030. De nya riktlinjerna innebär även 
ett större fokus på hälsorisker utifrån Cancer-
fondens uppdrag med ett tydligare uteslutnings-
kriterium av tobaksindustrin och kompletterade 
med referenser till etik och hållbarhet. Särskild 
koppling till mål 3 kring Hälsa och välbefin-
nande  i Agenda 2030 gjordes där Cancerfon-
den skalla lägga särskild vikt vid detta mål i sin 
kapitalförvaltning. I linje med ovan ambition har 
andelar köpts i Arctic Aurora Lif Science Fund, 
en läkemedesond med en hög andel av företag 
som utvecklar och säljer cancerläkemedel.

Marknadsvärdet för placeringstillgångarna 
uppgick till 3 189 mkr (2 773) vid årets utgång 
och fördelningen på olika tillgångsslag framgår 
av diagrammet nedan. Avkastningen för place-
ringstillgångarna under 2019 uppgick till 14,95 
procent (–0,3), vilket var avsevärt bättre än 
samtliga jämförelseindex. 

Resultatet av finansiella investeringar
Resultatet från de finansiella investeringarna 
uppgick till 121 mkr (255), varav direkta kostna-
der för förvaltningen uppgick till 3 mkr (3). 
Under året har omplacering av tillgångarna 
skett vilket medfört realisationsvinster på totalt 
106 mkr (242). Ränteintäkterna minskade till  
1 mkr (5) och utdelningarna ökade och upp-
gick till 16 mkr (11).

Årets resultat
Cancerfondens resultat uppgick till –216 mkr, 
vilket var 168 mkr högre än för föregående år. 
Det högre resultatet beror till största del på 
högre intäkter samt att andelen rekommende-
rade forskningsanslag som kostandsförs i och 
med ändrad hantering av anslagen var lägre 
än 2018. 

Kostnaderna för insamling och administra-
tion uppgick till 15,6 procent (16,7) i förhållande 
till de totala intäkterna. Om kvoten överstiger 
25 procent kan ideella organisationer mista 
rätten att inneha 90-konto enligt Svensk 
Insamlingskontrolls regler. Cancerfonden lig-
ger sålunda väl under det gränsvärdet. 

Förväntad framtida utveckling
Under 2020 förväntas insamlingen att minska 
något jämfört med 2019 men ändå fortsatt 
vara god. Skälet att till att vi antar något lägre 

insamling under 2020 är att vi förutser lägre 
testamentsintäkter. Cancerfondens ekono-
miska ställning bedöms fortsatt vara god och 
vi räknar med att kunna höja anslagen till 
forskning ytterligare samt att fortsätta sats-
ningarna inom prevention. Behovet är stort att 
öka kapacitet och kompetens inom det digitala 
området samt att öka närvaron i våra digitala 
kanaler. Allt större andel av insamlingen sker 
via digitala kanaler och det är därför av stor 
vikt att Cancerfonden är ledande även inom 
detta område. Vi kommer därför fortsätta att 
förstärka organisationen med de kompetenser 
vi idag saknar samt förnya och förstärka vår 
IT-miljö.

Ledningen har utvärderat effekterna av den 
pågående Covid-19 pandemin. Läget är osä-
kert och effekterna är svåra att kvantifiera i 
dagsläget. Placeringstillgångarnas värden har 
påverkats negativt men i begränsad omfatt-
ning. Bedömningen är att ingångna avtal 
avseende forskningsfinansieringen ej kommer 
att påverkas och att Cancerfonden har tillräck-
liga buffertar för att honorera dessa. Risk finns 
att anslagsprocessen för 2020 kan komma att 
påverkas framförallt genom ett lägre inflöde av 
antalet ansökningar. Ledningen har gjort en 
riskgenomgång av verksamhetens övriga delar 
där risker skattas utifrån sannolikhet och kon-
sekvens för verksamheten. Rutiner och proces-
ser ses över för att minimera påverkan av 
dessa risker. Cancerlinjens verksamhet har 
utökats för att möta behov från patienter och 
närstående, men även för att avlasta 1177.

Tillgångsfördelning 2019-12-31

 Räntebärande papper, 54 %
 Svenska aktier, 29 %
 Utländska aktier, 15 %
  Kassa och bank, 2 %
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2019 2018 2017

Intäkter (mkr)

Privata gåvor 683 598 628

Företagssamarbeten 142 140 146

Lotterier 33 32 33

Övriga intäkter 5 5 5

864 775 813

2019 2018 2017

Kostnader (mkr)

Forskningsfinansiering 949 1 199 509

Kunskapsspridning och påverkansarbete 99 69 69

Insamlingskostnader 112 110 95

Cancerfondens Rikslotteri 17 18 18

Administrationskostnader 23 19 10

1 201 1 415 701

2019* 2018* 2017 2016 2015

Flerårsöversikt (mkr)

Verksamhetsintäkter 864 775 813 690 609

Ändamålskostnader –1 048 –1 268 –578 –519 –509

Insamlingskostnader inklusive 
lotteri –129 –128 –113 –91 –97

Administrationskostnader –23 –19 –10 –7 –9

Verksamhetsresultat –337 –640 111 74 –5

Eget kapital 1 643 1 859 2 243 2 107 1 908

Balansomslutning 3 222 3 065 2 762 2 564 2 358

Antal månadsgivare (st) 111 300 105 000 94 000 77 000 50 000

Genomsnittligt beviljat  
forskningsanslag (st) 1 002 991 968 789 847

*  Se not 2 för ändrad uppskattning och bedömning gällande ökade ändamålskostnader/minskning  
ändamålsbestämda medel i Eget kapital.

2019 2015–2019

Avkastning Cancerfondens placeringstillgångar med jämförelser

Cancerfonden 15,0% 31,5%

Svenska blandfonder, försiktig (Morningstar) 7,4% 18,5%
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STYRELSE

Styrelse

Från vänster till höger: Christina Christoffersson, Ulf Edström, Wanja Lundby-Wedin, Gunilla Enblad, Henrik Ripa, Mats Liedholm,  
Kjell Asplund, Annika Qarlsson, Gail Dunberger, Klas Kärre, Richard Gröttheim, Håkan Leifman, Stefan Bergh

Ledamöter
Wanja Lundby-Wedin 
Ordförande 

Kjell Asplund 
Vice ordförande

Stefan Bergh

Christina Christoffersson 

Gail Dunberger 

Ulf Edström 

Gunilla Enblad 

Håkan Leifman

Mats Liedholm 

Annika Qarlsson

Henrik Ripa 

Ledamöter utan rösträtt – forsknings- 
nämndens och finansnämndens ordförande
Klas Kärre, professor
Richard Gröttheim, vd AP7

Arbetsutskott
Wanja Lundby-Wedin
Kjell Asplund
Ulrika Årehed Kågström
Klas Kärre, adjungerad
Richard Gröttheim, adjungerad

Valberedning för styrelsen
Birgitta Lindholm, ordförande
Göran Edbom
Teddy Falkenek
Lars Holmberg 
Lena Lageson

Revisorer
Fredrik Sjölander, auktoriserad revisor
Lars Sundell, civilekonom

Revisorssuppleanter
Alexandra Salomonsson, auktoriserad revisor
Brith Holm, leg. sjuksköterska
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Ledning
Cancerfondens huvudmän
Huvudmannamötet är Cancerfondens högsta 
beslutande organ och hålls en gång om året.  
Vid mötet deltar Cancerfondens 28 huvudmän  
som representerar stora delar av organisa-
tions-Sverige. Vid huvudmannamötet lämnar 
en valberedning förslag till beslut om tillsätt-
ning av styrelseordförande, styrelseledamöter 
samt revisorer.

Barncancerfonden
Bröstcancerförbundet
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
SPF Seniorerna
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

Övre raden från vänster: Kicki Nordström – Assistent till generalsekreteraren,  
Staffan Samuelsson – Chef ekonomi och verksamhetsutveckling, Ulrika Årehed Kågström  
– Generalsekreterare, Johan Bergström – Chef insamling och engagemang  
Nedre raden från vänster: Gazal Casselborg – Chef verksamhet, Sofia Sjövall – HR-chef, 
Jeanette Sundin – Chef kommunikation och marknad.

Huvudmannamöte

Styrelse
Ordförande 

Wanja Lundby-Wedin

Kansli
Generalsekreterare 

Ulrika Årehed Kågström

Finansnämnd
Ordförande 

Richard Gröttheim

Forskningsnämnd
Ordförande 
Klas Kärre

Organisation
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Resultaträkning
Tkr Not 2019 2018

Verksamhetsintäkter

Medlemsavgifter 4 2 889 3 013

Gåvor 3 825 316 738 186

Nettoomsättning 4 183 220

Cancerfondens Rikslotteri 4 33 143 31 940

Övriga intäkter 4 2 270 2 005

Summa verksamhetsintäkter 863 801 775 363

Verksamhetskostnader
5, 6, 7, 10, 

11, 12

Forskningsfinansiering 2,8 –949 021 –1 199 390

Kunskapsspridning och  
Påverkansarbete 9 –99 463 –68 705

Insamlingskostnader –111 817 –109 872

Cancerfondens Rikslotteri –17 357 –17 807

Administrationskostnader –22 888 –19 146

Summa verksamhetskostnader –1 200 547 –1 414 921

Verksamhetsresultat –336 746 –639 558

Resultat från finansiella  
investeringar

Resultat från finansiella anlägg-
ningstillgångar 13 122 381 258 143

Övriga ränteintäkter och liknande 
resultatposter 13 1 412 40

Övriga räntekostnader och lik-
nande resultatposter 14 –2 790 –2 749

Summa resultat från finansiella 
investeringar 121 004 255 434

Årets resultat –215 742 –384 124

FINANSIELL RAPPORT
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Tkr Not 2019-12-31 2018-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

- Aktiverade utgifter, system 10 0 0

Materiella anläggningstillgångar

- Byggnad 11 72 767 51 799

- Inventarier 12 3 725 254

Finansiella anläggningstillgångar

- Aktier och aktiefonder 15 1 117 461 996 659

Obligationer och andra  
räntebärande värdepapper

15 1 688 425 1 681 856

Summa anläggningstillgångar 2 882 377 2 730 568

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

- Kundfordringar 55 216 835

- Övriga fordringar 17 195 13 012

-  Förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter

16 24 646 69 892

Kortfristiga placeringar 17 34 660 18 647

Kassa och bank 18 207 471 232 423

Summa omsättningstillgångar 339 188 334 809

Summa tillgångar 3 221 565 3 065 378

Balansräkning
Tkr Not 2019-12-31 2018-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

- Långsiktig forskningsreserv 2 800 000 863 100

- Balanserat kapital 1 058 681 1 379 706

- Årets resultat –215 742 –384 124

Summa eget kapital 1 642 940 1 858 681

Långfristiga skulder

-  Beviljade icke utbetalda  
FoU-anslag (långfristig del)

2 873 549 620 348

Summa långfristiga skulder 873 549 620 348

Kortfristiga skulder

- Leverantörsskulder 21 798 14 534

-  Beviljade icke utbetalda  
FoU-anslag

2 672 000 560 424

- Övriga skulder 3 231 2 298

-  Upplupna kostnader och  
förutbetalda intäkter 

19 8 047 9 093

Summa kortfristiga skulder 705 076 586 349

Summa eget kapital och skulder 3 221 565 3 065 378
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Not
Långsiktig  

forskningsreserv Balanserat kapital Årets resultat Totalt

Ingående balans 2019-01-01 863 100 1 379 706 –384 124 1 858 682

Justerad ingående balans 863 100 1 379 706 –384 124 1 858 682

Föregående års resultat fastställt av huvud-
mannamöte

–384 124 384 124 0

Årets resultat –215 742 –215 742

Omfördelning av ändamålsbestämda medel 
enligt beslut av forskningsnämnden

— — 0

Nyttjade ändamålsbestämda medel under  
räkenskapsåret

–704 500 704 500 0

Ändamålsbestämda medel beslut tagna av  
styrelsen

800 000 –800 000 0

Effekt av ändrad bedömning av forskningsanslag 2 –158 600 158 600 0

Utgående balans 2019-12-31 800 000 1 058 682 –215 742 1 642 940

Långsiktig forskningsreserv består av:

Forskningsbeviljningsram för år 2020 beslutad av 
styrelsen

800 000

Summa långsiktig forskningsreserv 800 000

Förändring av  
eget kapital

FINANSIELL RAPPORT
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Kassaflödesanalys
Tkr Not 2019 2018

Den löpande verksamheten

Årets resultat efter finansnetto –215 742 –384 124

Avskrivningar 6 324 1 524

Kassaflöde från den löpande verksamheten  
före förändringar av rörelsekapital –209 418 –382 600

Ökning(-)/Minskning(+) av kundfordringar –54 382 3 380

Ökning(-)/Minskning(+) av fordringar 41 064 9 356

Ökning(+)/Minskning(-) av leverantörsskulder 7 264 5 087

Ökning(+)/Minskning(-) av skulder 364 664 682 683

Kassaflöde från den löpande verksamheten 149 192 317 905

Investeringsverksamheten

Förvärv av immateriella/materiella anläggningstillgångar 10–12 –30 762 –242

Placeringar i finansiella anläggningstillgångar 15 –345 415 –1 761 648

Avyttring av finansiella anläggningstillgångar 15 218 046 1 176 034

Ökning/minskning av kortfristiga finansiella placeringar –16 013 24 085

Kassaflöde från investeringsverksamheten –174 144 –561 771

Ökning(+)/Minskning(-) av likvida medel –24 952 –243 865

Likvida medel vid årets början 232 423 476 288

Likvida medel vid årets slut 18 207 471 232 423
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Noter
Not 1

Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänna upplysningar
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och 
BFNAR 2012:1 Års redovisning och koncernredovisning (K3) samt Giva 
Sveriges Styrande riktlinjer för årsredovisning. 

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.
 

Intäktsredovisning
Endast det inflöde av ekonomiska fördelar som Cancerfonden erhållit 
eller kommer att erhålla för egen räkning redovisas som intäkt.

Intäkter redovisas till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer 
att erhållas. Intäkter i form av gåvor intäktsförs när gåvan sakrättsligt är 
genomförd. Om tillgången eller tjänsten erhålls därför att föreningen 
uppfyllt eller kommer uppfylla vissa villkor och om föreningen har en 
skyldighet att återbetala till motparten om villkoret inte uppfylls, är det ett 
erhållet bidrag. Är det inget bidrag är det en gåva.

Cancerfonden har inga intäkter som klassificeras som bidrag.

Medlemsavgifter 
Medlemsavgifter omfattar gjorda inbetalningar för medlemskap i Can-
cerfonden Riksföreningen mot cancer. Medlemsavgifter intäktsförs vid 
inbetalning från medlem. 

 
Gåvor
Som insamlade medel räknas mottagna gåvor från allmänhet och före-
tag samt sponsring. Till gåvor räknas även intäkter från testamenten och 
donationer, avkastning från stiftelser samt medel insamlade via galor 
och andra aktiviteter anordnade av organisationen. Gåvor som fören-
ingen avser att stadigvarigt bruka i verksamheten redovisas som anlägg-
ningstillgångar. Övriga gåvor redovisas som omsättningstillgångar. Med 
gåva avses tillgång som lämnats utan krav på ekonomisk motprestation. 

Gåvor i form av kontanter redovisas till nominellt belopp. Gåvor som 
utgörs av annat än kontanta medel värderas till marknadsvärdet vid 
gåvotillfället. För fastigheter används lägsta av aktuellt taxeringsvärde 
eller marknadsvärde. 

Nettoomsättning
Intäkt vid försäljning av varor redovisas normalt vid försäljningstillfället, 
och inkluderar mindre försäljningsintäkter, främst avseende informa-
tionsmaterial. Även intäkter från försäljning av lotter redovisas vid försälj-
ningstillfället.

Övriga intäkter inkluderar mindre försäljningsintäkter, främst avse-
ende informationsmaterial samt hyresintäkter av den externt uthyrda 
delen av Cancerfondens fastighet. Hyresintäkter redovisas som intäkt 
den period som hyran avser. 

Verksamhetskostnader
Verksamhetskostnader delas in i följande funktioner: ändamålskostna-
der, insamlingskostnader, Cancerfondens rikslotteri samt administra-
tionskostnader.

Gemensamma kostnader, som exempelvis lokalkostnader, systemstöd 
och allmänna kontorskostnader, har fördelats mellan ändamåls-, insam-
lings- och administrationskostnader efter medelantal anställda. 

Ändamålskostnader 
Kostnader som har direkt syfte att uppfylla Cancerfondens stadgar klas-
sificeras som ändamålskostnader. Hit räknas posterna Forskningsfinan-
siering samt Påverkansarbete och kunskapsspridning i resultaträk-
ningen. Kostnader för administration, som uppstår som en direktföljd av 
en aktivitet eller ett projekt inom ändamålet, räknas också som ända-
målskostnader. Den administrativa hanteringen vid beviljande av forsk-
ningsanslag är ett exempel på en sådan kostnad. Ändamålskostnaderna 
inkluderar inte bara anslag till forskning utan också kostnader för infor-
mationsspridning, löner och sociala avgifter, utrustning och andra kost-
nader direkt hänförliga till ändamålet. 

När Cancerfonden har förpliktigat sig att utföra en viss åtgärd gente-
mot tredje man bokförs detta som en kostnad. För forskningsanslag upp-
kommer en förpliktelse 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 
Administrativa kostnader är sådana som behövs för att administrera och 
driva organisationen. Administrationen utgör en kvalitetsgaranti för 
ändamålet och för givaren. Exempel på sådana kostnader är styrelse-
möten, revision av själva organisationen och administrativa system. Om 
en kostnad varken avser ändamål, medlemsvård/ -värvning eller insam-
ling hänförs den till administration. I administrationskostnader ingår även 
samkostnader. 
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Administrationskostnader avser medel som använts för att adminis-
trera Cancerfonden. Ett visst mått av administration är ett led i att säker-
ställa en god kvalitet på Cancerfondens interna kontroll och rapporte-
ring, såväl externt som internt. 

Ersättningar till anställda
Ersättningar till anställda i form av löner, sociala avgifter och liknande 
kostnadsförs i takt med att de anställda utför tjänster. Pensionsförpliktel-
ser klassificeras som avgiftsbestämda och redovisas som kostnad det år 
pensionen tjänas in.

Avgiftsbestämda planer
Avgifterna för avgiftsbestämda planer redovisas som kostnad. Obetalda 
avgifter redovisas som skuld.

Ersättningar vid uppsägningar
I den omfattning ersättningen inte ger företaget några framtida ekono-
miska fördelar, redovisas endast som en skuld och en kostnad när före-
taget har en legal eller informell förpliktelse att antingen
a)  avsluta en anställds eller en grupp av anställdas anställning före den 

normala tidpunkten för anställningens upphörande, eller
b)  lämna ersättningar vid uppsägning genom erbjudande för att upp-

muntra frivillig avgång.

Ersättningar vid uppsägningar redovisas endast när företaget har en 
detaljerad plan för uppsägningen och inte har någon realistisk möjlighet 
att annullera planen.

Leasingavtal
Alla Cancerfondens leasingavtal redovisas som operationella, d.v.s. lea-
singavgiften (inklusive första förhöjd hyra) redovisas linjärt över leasing-
perioden. 

Skatt
Föreningen har inga inkomstskattepliktiga intäkter. 

Donerade tillgångar 
Tillgångar, främst fastigheter, aktier och andra värdepapper som done-
ras 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 materi-
ell eller finansiell anläggningstillgång. Intäkten redovisas i posten Insam-
lade medel. 

Immateriella anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde 
minskat med ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella 
nedskrivningar. 

Företaget redovisar internt upparbetade immateriella anläggningstill-
gångar enligt aktiveringsmodellen. Det innebär att samtliga utgifter som 
avser framtagandet av en internt upparbetad immateriell anläggningstill-
gång aktiveras under förutsättningarna att kriterierna i BFNAR 2012:1 är 
uppfyllda. 

Immateriella anläggningstillgångar avser externa kostnader för 
utveckling av datorprogram. Dessa utgifter aktiveras från och med när 
systemet tas i bruk och skrivs av linjärt över bedömd nyttjandeperiod, 
som uppgår till 3 eller 5 år. 

 
Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat 
med ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskriv-
ningar. 

Aktivering av en anläggningstillgång sker vid anskaffning till högre 
belopp än 10 000 kr.

Komponentindelning
Materiella anläggningstillgångar har delats upp på komponenter när 
komponenterna är betydande och när komponenterna har väsentligt 
olika nyttjandeperioder. När en komponent i en anläggningstillgång byts 
ut, utrangeras eventuell kvarvarande del av den gamla komponenten 
och den nya komponentens anskaffningsvärde aktiveras. Utgifter för 
löpande reparationer och underhåll redovisas som kostnader.

Avskrivningar av Cancerfondens fastighet sker enligt komponentav-
skrivning. Fastighetens anskaffningsvärde har fördelats i komponenter 
och skrivs av separat över deras nyttjandeperiod. Följande avskrivnings-
tid på komponenter tillämpas:

Tomträtt 0 år
Stomme  100 år
Yttertak, fasad, fönster, rörinstallationer stammar (VVS)  50 år
Trapphus, gradäng, golv plan 3  40 år
Innertak, ventilation och styrsystem, hiss  30 år
Arkitekter, projektledning mm  30 år
Elinstallationer 25 år
Kök, våtutrymmen  15 år
Kablage, larm, brandlarm, passersystem, omklädningsrum  10 år
Entre m café  10 år
Byggnads- och markinventarier, fasta inventarier, övrigt 5 år
Hyresgästanpassningar  5 år
 
Poster i utländsk valuta
Monetära poster i utländsk valuta räknas om till balansdagens kurs. 
Icke-monetära poster räknas inte om utan redovisas till kursen vid 
anskaffningstillfället.

Finansiella tillgångar och skulder
Finansiella tillgångar och skulder redovisas i enlighet med kapitel 11 
(Finansiella instrument värderade utifrån anskaffningsvärdet) i BFNAR 
2012:1.

Redovisning i och borttagande från balansräkningen 
En finansiell tillgång eller finansiell skuld tas upp i balansräkningen när 
företaget blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor. En finansiell till-
gång tas bort från balansräkningen när den avtalsenliga rätten till kassa-
flödet från tillgången har upphört eller reglerats. Detsamma gäller när de 
risker och fördelar som är förknippade med innehavet i allt väsentligt 
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överförts till annan part och företaget inte längre har kontroll över den 
finansiella tillgången. En finansiell skuld tas bort från balansräkningen 
när den avtalade förpliktelsen fullgjorts eller upphört.

 
Värdering av finansiella tillgångar 
Finansiella tillgångar värderas vid första redovisningstillfället till anskaff-
ningsvärde, inklusive eventuella transaktionsutgifter som är direkt hän-
förliga till förvärvet av tillgången.

 Finansiella omsättningstillgångar värderas efter första redovisnings-
tillfället till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet 
på balansdagen.   

 Kundfordringar och övriga fordringar som utgör omsättningstill-
gångar värderas individuellt till det belopp som beräknas inflyta. 

Finansiella anläggningstillgångar värderas efter första redovisnings-
tillfället till anskaffningsvärde med avdrag för eventuella nedskrivningar.   

 Räntebärande finansiella tillgångar värderas till upplupet anskaff-
ningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden.

Vid värdering till lägsta värdets princip respektive vid bedömning av 
nedskrivningsbehov anses företagets finansiella instrument som innehas 
för riskspridning ingå i en värdepappersportfölj och värderas därför som 
en post.

Värdering av finansiella skulder
Finansiella skulder värderas till upplupet anskaffningsvärde. Utgifter som 
är direkt hänförliga till upptagande av lån korrigerar lånets anskaffnings-
värde och periodiseras enligt effektivräntemetoden.
 
Finansiella instrument
Finansiella instrument värderas utifrån anskaffningsvärdet. Instrumentet 
redovisas i balansräkningen när bolaget blir part i instrumentets avtals-
mässiga villkor. Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när 
rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet har löpt ut eller överförts 
och bolaget har överfört i stort sett alla risker och förmåner som är för-
knippade med äganderätten. Finansiella skulder tas bort från balansräk-
ningen när förpliktelserna har reglerats eller på annat sätt upphört.

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 enskilda placeringar, om inte det verkliga värdet för hela aktieportföl-
jen är lägre än anskaffningsvärdet. 

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

Kortfristiga placeringar
Värdepapper som är anskaffade med avsikt att innehas kortsiktigt redo-
visas inledningsvis till anskaffningsvärde och i efterföljande värderingar i 
enlighet med lägsta värdets princip till det lägsta av anskaffningsvärde 
och marknadsvärde. 

 

Kundfordringar/kortfristiga fordringar
Kundfordringar och kortfristiga fordringar redovisas som omsättningstill-
gångar till det belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individu-
ellt bedömda osäkra fordringar.

Fordran på medlemsavgifter tas inte upp som fordran om det inte 
finns en legal fordran på medlemmen.

Nedskrivningsprövning av finansiella anläggningstillgångar
Vid varje balansdag bedöms om det finns  indikationer på nedskrivnings-
behov i värdepappersportföljen. Nedskrivning sker om värde nedgången 
bedöms understiga upplupet anskaffningsvärde för den samlade värde-
pappersportföljen. 

 
Ändamålsbestämda medel
I posten Ändamålsbestämda medel i eget kapital redovisas ännu inte 
förbrukade gåvor och andra ändamålsbestämda medel. Ändamålsbe-
stämda medel består av forsknings anslag för nästkommande år beslu-
tade av styrelsen.

Se även eget-kapital rapporten.
 

Beviljade, ej utbetalda anslag
I de fall Cancerfonden fattat beslut om utbetalning av forskningsbidrag 
och meddelat mottagaren men inte verkställt utbetalningen redovisas 
detta belopp som en kortfristig skuld. Delen som överstiger ett år redovi-
sas som en långfristig skuld. 

 
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 åtag-
anden samt att en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras. Avsätt-
ningen värderas till den bästa uppskattningen av det belopp som kom-
mer att behöva erläggas.

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade 
kassaflödet omfattar endast transaktioner som medfört in- eller utbetal-
ningar.

Som likvida medel klassificeras endast kassa- och banktillgodoha-
vanden.

NOTER
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NOTER

Not 2
Uppskattningar och bedömningar

Effekter av ändrad uppskattning och bedömning av forskningsanslag 
2019 
För den del som avser forskningstjänster skrevs dessa kontrakt om i maj 
2019. Under 2019 har de sista avtalen som berörs av den ändrade 

2019

Effekt i redovisningen
Balansräkning

UB* utan ny  
bedömning

Påverkan  
ändrad

UB ny  
bedömning

Eget kapital

IB* långsiktig forskningsreserv 958 600 –158 600 800 000

Balanserat kapital inklusive årets resultat 995 581 63 100 1 058 681

Långfristiga skulder

Beviljade icke utbetalda FoU-anslag 1 050 086 176 537 873 549

Kortfristiga skulder

Beviljade icke utbetalda FoU-anslag 672 000 0 672 000

Resultaträkning
Resultatet blir 108 630 tkr lägre med den nya uppskattningen och bedömningen för 2019.

bedömningen, skrivits om och alla avtal skrivs nu på flera år istället för 
ettåriga avtal. Dessa redovisas som skuld i balansräkningen istället för 
ändamålsbestämda medel inom eget kapital. Kvar som ändamåls-
bestämda medel finns medel som ändamålsbestäms av styrelsen.

2018

Effekt i redovisningen
Balansräkning

UB* utan ny  
bedömning

Påverkan  
ändrad

UB ny  
bedömning

Eget kapital

IB* långsiktig forskningsreserv 1 624 700 –761 600 863 100

Balanserat kapital inklusive årets resultat 1 462 584 –467 000 995 584

Långfristiga skulder

Beviljade icke utbetalda FoU-anslag 0 620 348 620 348

Kortfristiga skulder

Beviljade icke utbetalda FoU-anslag 560 424 0 560 424

* UB och IB står för utgående balans respektive ingående balans.

Resultaträkning
Resultatet blev 467 000 tkr lägre med den nya uppskattningen och bedömningen 2018.

Ändrad uppskattning och bedömning av forskningsanslag  
från och med 2018
Effekter av ändrad uppskattning och bedömning av forskningsanslag 
2018
Forskningsanslagen tas beslut om årligen och kan gälla för ett till sex år. 
Innan 2018 betalades anslagen ut månadsvis med en löptid om ett år i 
taget. Kontrakten skrevs då för hela perioden, men enbart år ett var ett 
beviljat anslag. Kontraktens del som överskred ett år var enbart en 
rekommendation, i kontrakten skrivna som rekommenderade anslag. 
Rekommenderade anslag bokades som ändamåls bestämda medel 
inom eget kapital.

Cancerfonden ändrade under 2018 sin uppskattning och bedömning 
av hur dessa beslut om forskningsanslag skulle hanteras. Kontrakt skrivs 

numera, från kontraktstiden november 2018, på hela anslagsperioden 
istället för enbart på ett år. I och med detta kostnadsförs kontrakten för 
forskningsanslag direkt när de skrivs för forskningsanslagets hela löp-
period. 

Syftet med den ändrade uppskattningen och bedömningen av beslu-
ten för forskningsanslagen var att det i realiteten är ett åtagande, men 
då vi tidigare enbart skrivit att delen överstigande ett år har varit ett 
rekommenderat anslag har denna del enbart visats i ändamålsbe-
stämda medel under eget kapital. Kontrakt skrivs från och med 2018 för 
hela anslagsperioden. Det medför att vi får en mer korrekt bedömning av 
skulden för anslagen i balansräkningen. Per 2018-12-31 ligger fortsatt 
forskningstjänsterna som ändamålsbestämda. Dessa skrivs om först 
2019.
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Not 3
Gåvor

Tkr 2019 2018

Insamlade medel 

Gåvor från allmänheten 332 425 292 409

Testamentsförordnanden från allmänheten 337 040 293 528

Företagssamarbeten 142 130 140 323

Externa stiftelser och fonder 13 721 11 925

Summa gåvor 825 316 738 185

Not 4
Övriga intäkter

Tkr 2019 2018

Cancerfondens Rikslotteri 33 143 31 940

Medlemsavgifter 2 889 3 013

Fastighetsintäkter 2 270 2 005

Nettoomsättning 183 220

Summa övriga intäkter 38 485 37 178

Not 5
Anställda och personalkostnader

Löner och andra ersättningar 2019 2018

Styrelse  455 439

Generalsekreterare 1 261 1 226

Arvoden 2 189 2 212

Övriga anställda 40 923 38 683

Summa löner och andra ersättningar 44 828 42 559

Sociala kostnader 20 923 18 008

(varav pensionskostnader) (5 598) (4 831)

Summa 65 751 60 568

Arvoden avser ersättningar till ledamöter i Forskningsnämnden, Prioriteringskom-
mitéer och Finansnämnden. Av pensionskostnaderna avser 355 tkr (324 tkr)  
Cancerfondens generalsekreterare enligt ITP.

Vid uppsägning från arbetsgivarens sida är uppsägningstiden 12 månader för 
generalsekreteraren. För övriga anställda gäller lagen om anställningsskydd.

Medelantalet anställda 2019 2018

Kvinnor 55 49

Män 17 16

Summa 72 65

Könsfördelning inom Cancerfondens styrelse och ledning
Styrelsen består av 5 kvinnor och 6 män och 2 adjungerande som är 
män. Ledningsgruppen består av 5 kvinnor och 2 män.

Not 6
Leasing

Tkr 2019 2018

Cancerfondens leasingkostnader består av en 
leasingbil, kopieringsmaskiner samt kaffe- och 
vattenautomat.

Kostnadsförda leasingavgifter uppgår till 213 346

Framtida leasingavgifter förfaller enligt  
följande:

Inom ett år 232 232

Senare än ett år men inom fem år 277 479

Senare än fem år 0 0

Summa 509 710

Not 7
Arvode och kostnadsersättning till revisorer

Tkr 2019 2018

Revisionsarvode, KPMG AB 199 390

Upplupen revisionskostnad 268

Revisionsarvode – avseende ISOcertifiering 
DNV GL 27 47

Arvode för revisionsnära konsulttjänster, KPMG AB 224

Arvode för skattekonsultationer, KPMG AB 24

Arvode för övriga uppdrag, KPMG AB 33 54

Summa arvode och kostnadsersättning till 
revisorer 775 491

NOTER
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Not 8
Forskningsfinansiering

Tkr 2019 2018

Forskningsanslag, bidrag och stipendier i Sverige 930 591 1 178 108

Nordisk verksamhet (Nordiska Cancerunionen 
NCU) 2 991 2 657

Internationell verksamhet (UICC och EORTC) 405 405

Forskningsadministration 15 034 18 220

Summa 949 021 1 199 390

Not 9
Opinionsbildning och kunskapsspridning

Tkr 2019 2018

Informationskampanjer och -material 99 321 68 574

Internationellt samarbete (UICC +  Nordiska 
Cancerunionen NCU) 142 131

Summa 99 463 68 705

Not 10
Aktiverade utgifter, system

Tkr 2019-12-31 2018-12-31

Ackumulerat anskaffningsvärde vid årets början 30 076 30 076

Utrangering –2 959 —

Ackumulerat anskaffningsvärde vid årets slut 27 117 30 076

Ackumulerade avskrivningar vid årets början –30 076 –29 804

Utrangeringar 2 959 —

Årets avskrivningar 0 –272

Ackumulerade avskrivningar vid årets slut –27 117 –30 076

Utgående restvärde enligt plan 0 0

Not 11
Byggnad

Tkr 2019-12-31 2018-12-31

Tomträtten Österbotten 6, Stockholm

Ackumulerat anskaffningsvärde vid årets början 79 006 79 006

Utrangeringar under året –12 806 —

Årets förvärv 26 838 0

Ackumulerat anskaffningsvärde vid årets slut 93 038 79 006

Ackumulerade avskrivningar vid årets början –27 206 –26 205

Utrangeringar under året 8 091 —

Årets avskrivningar –1 156 –1 002

Ackumulerade avskrivningar vid årets slut –20 271 –27 206

Utgående restvärde enligt plan 72 767 51 799

Fastigheten har inte åsatts något taxeringsvärde 

 

Not 12
Inventarier

Tkr 2019-12-31 2018-12-31

Ackumulerat anskaffningsvärde vid årets början 11 577 11 335

Utrangeringar under året –11 577

Förvärv under året 3 924 242

Ackumulerat anskaffningsvärde vid årets slut 3 924 11 577

Ackumulerade avskrivningar vid årets början –11 323 –11 072

Utrangeringar 11 434

Årets avskrivningar –310 –251

Ackumulerade avskrivningar vid årets slut –199 –11 323

Utgående restvärde enligt plan 3 725 254

Not 13
Resultat från finansiella anläggningstillgångar

Tkr 2019 2018

Ränteintäkter 1 412 5 081

Utdelningar 15 966 10 673

Realisationsresultat vid avyttring av värde-
papper 106 416 242 388

Summa 123 793 258 143
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Not 14
Övriga räntekostnader och liknande resultatposter

Tkr 2019 2018

Förvaltningskostnader –2 718 2727

Räntekostnader och övriga finansiella kostnader –71 22

Summa –2 790 2 749

Not 15
Finansiella anläggningstillgångar

Tkr 2019-12-31 2018-12-31

Ackumulerat anskaffningsvärde vid årets början 2 678 516 2 092 902

Förvärv under året 345 415 1 761 648

Försäljningar under året –218 046 –1 176 034

Ackumulerat anskaffningsvärde vid årets slut 2 805 885 2 678 516

Redovisat värde vid årets slut 2 805 885 2 678 516

Aktier och aktiefonder

Svenska aktier och aktiefonder 661 621 635 058

Utländska aktier och aktiefonder 455 840 361 601

Summa aktier och aktiefonder 1 117 461 996 659

Obligationer och andra räntebärande  
värdepapper 

Svenska obligationer och andra räntebärande 
värdepapper 1 688 425 1 681 856

Summa obligationer och andra ränte-
bärande värdepapper 1 688 425 1 681 856

Summa finansiella anläggningstillgångar 2 805 886 2 678 515

Marknadsvärde 3 151 816 2 724 327

För specifikation av värdepappersinnehav se bilaga 1.

Not 16
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Tkr 2019-12-31 2018-12-31

Upplupna intäkter 94 74

Övriga poster 24 552 69 819

Summa 24 646 69 892

Not 17
Kortfristiga placeringar

Tkr 2019-12-31 2018-12-31

Fastigheter under försäljning 34 660 18 647

Summa kortfristiga placeringar 34 660 18 647

Not 18
Likvida medel

Tkr 2019-12-31 2018-12-31

Kassamedel 0 0

Banktillgodohavanden 132 049 163 067

Kortfristiga placeringar, jämställda med likvida 
medel 75 421 69 356

Summa likvida medel 207 471 232 423

Not 19
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Tkr 2019-12-31 2018-12-31

Personalrelaterade kostnader 5 209 3 875

Övriga poster 2 839 5 219

Summa upplupna kostnader och  
förutbetalda intäkter 8 047 9 093

Not 20
Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång

I början av januari genomfördes den årliga Tv-galan ”Tillsammans mot 
cancer” i TV4. En viktig målsättning med galan är rekrytering av 
månadsgivare. Resultatet av årets gala var lägre än förväntat. Arbete 
pågår med att utveckla och förnya galan inför kommande år. 

Arbetet med att förstärka Cancerfondens närvaro och erbjudande i digi-
tala kanaler har intensifierats och i inledningen av 2020 har ytterligare 
projekt lanserats som med målsättningen att förbättra cancerfondens 
It-miljö.

I mitten av februari lanserades Cancerfondsrapporten vård som bl.a. 
lyfte fram att primärvården kan spela en större roll i arbetet med tidig 
upptäckt av cancer. 

NOTER
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Vi som företräder  
Cancerfonden
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 fortsätt-
ningen ska kunna påräkna ett starkt stöd från svenska folket för vårt arbete.

Vår revisionsberättelse har avgivits den 15 april 2020.
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Revisionsberättelse

Till föreningsstämman i Cancerfonden  
– Riksföreningen mot cancer,  
org. nr 802005-3370

Rapport om årsredovisningen
Uttalanden  
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för 
Cancerfonden – Riksföreningen mot cancer för 
år 2019 med undantag för hållbarhetsrappor-
ten på sidorna 34–39. Föreningens årsredovis-
ning ingår på sidorna 41–59 i detta dokument.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen 
upprättats i enlighet med årsredovisnings-
lagen och ger en i alla väsentliga avseenden 
rättvisande bild av föreningens finansiella ställ-
ning per den 31 december 2019 och av dess 
finansiella resultat och kassaflöde för året 
enligt årsredovisningslagen. Våra uttalanden 
omfattar inte hållbarhetsrapporten på sidorna 
34–39. Förvaltningsberättelsen är förenlig med 
årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att föreningsstämman 
fastställer resultaträkningen och balansräk-
ningen för föreningen.

Grund för uttalanden 
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed 
i Sverige. Revisorernas ansvar enligt denna 
sed beskrivs närmare i avsnitten Det registre-
rade revisionsbolagets ansvar samt Den förtro-
endevalda revisorns ansvar. 

Vi är oberoende i förhållande till föreningen 
enligt god revisorssed i Sverige. Vi som regist-
rerat revisionsbolag har fullgjort vårt yrkes-
etiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhäm-
tat är tillräckliga och ändamålsenliga som 
grund för våra uttalanden.

Annan information än årsredovisningen  
Detta dokument innehåller även annan infor-
mation än årsredovisningen och återfinns på 
sidorna 1–40. Den andra informationen består 

också av den lagstadgade hållbarhetsrappor-
ten (men innefattar inte årsredovisningen och 
vår revisionsberättelse avseende denna). Det 
är styrelsen och generalsekreteraren som har 
ansvaret för denna andra information.

Vårt uttalande avseende årsredovisningen 
omfattar inte denna information och vi gör 
inget uttalande med bestyrkande avseende 
denna andra information.

I samband med vår revision av årsredovis-
ningen är det vårt ansvar att läsa den informa-
tion som identifieras ovan och överväga om 
informationen i väsentlig utsträckning är oför-
enlig med årsredovisningen. Vid denna genom-
gång beaktar vi även den kunskap vi i övrigt 
inhämtat under revisionen samt bedömer om 
informationen i övrigt verkar innehålla väsent-
liga felaktigheter.

Om vi, baserat på det arbete som har utförts 
avseende denna information, drar slutsatsen 
att den andra informationen innehåller en 
väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rappor-
tera detta. Vi har inget att rapportera i det 
avseendet.  

Styrelsens och generalsekreterarens ansvar 
Det är styrelsen och generalsekreteraren som 
har ansvaret för att årsredovisningen upprättas 
och att den ger en rättvisande bild enligt årsre-
dovisningslagen. Styrelsen och generalsekre-
teraren ansvarar även för den interna kontroll 
som de bedömer är nödvändig för att upprätta 
en årsredovisning som inte innehåller några 
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror 
på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen 
ansvarar styrelsen och generalsekreteraren  
för bedömningen av föreningens förmåga att 
fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är 
tillämpligt, om förhållanden som kan påverka 
förmågan att fortsätta verksamheten och att 
använda antagandet om fortsatt drift. Anta-
gandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om 

styrelsen och generalsekreteraren avser att 
likvidera föreningen, upphöra med verksam-
heten eller inte har något realistiskt alternativ 
till att göra något av detta.

Det registrerade revisionsbolagets ansvar
Vi har att utföra revisionen enligt International 
Standards on Auditing (ISA) och god revisions-
sed i Sverige. Vårt mål är att uppnå en rimlig 
grad av säkerhet om huruvida årsredovis-
ningen som helhet inte innehåller några 
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror 
på oegentligheter eller misstag. Rimlig säker-
het är en hög grad av säkerhet, men är ingen 
garanti för att en revision som utförs enligt ISA 
och god revisionssed i Sverige alltid kommer 
att upptäcka en väsentlig felaktighet om en 
sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på 
grund av oegentligheter eller misstag och 
anses vara väsentliga om de enskilt eller till-
sammans rimligen kan förväntas påverka de 
ekonomiska beslut som användare fattar med 
grund i årsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder 
vi professionellt omdöme och har en professio-
nellt skeptisk inställning under hela revisionen. 
Dessutom:
•  identifierar och bedömer vi riskerna för 

väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, 
vare sig dessa beror på oegentligheter eller 
misstag, utformar och utför granskningsåt-
gärder bland annat utifrån dessa risker och 
inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga 
och ändamålsenliga för att utgöra en grund 
för våra uttalanden. Risken för att inte upp-
täcka en väsentlig felaktighet till följd av 
oegentligheter är högre än för en väsentlig 
felaktighet som beror på misstag, eftersom 
oegentligheter kan innefatta agerande i 
maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnan-
den, felaktig information eller åsidosättande 
av intern kontroll.



CANCERFONDEN ÅRSBERÄTTELSE 2019 61

REVISIONSBERÄTTELSE

•  skaffar vi oss en förståelse av den del av för-
eningens interna kontroll som har betydelse 
för vår revision för att utforma gransknings-
åtgärder som är lämpliga med hänsyn till 
omständigheterna, men inte för att uttala oss 
om effektiviteten i den interna kontrollen.

•  utvärderar vi lämpligheten i de redovisnings-
principer som används och rimligheten i sty-
relsens och generalsekreterarens uppskatt-
ningar i redovisningen och tillhörande 
upplysningar.

•  drar vi en slutsats om lämpligheten i att sty-
relsen och generalsekreteraren använder 
antagandet om fortsatt drift vid upprättandet 
av årsredovisningen. Vi drar också en slut-
sats, med grund i de inhämtade revisions-
bevisen, om huruvida det finns någon väsent-
lig osäkerhetsfaktor som avser sådana 
händelser eller förhållanden som kan leda till 
betydande tvivel om föreningens förmåga att 
fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen 
att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, 
måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärk-
samheten på upplysningarna i årsredovis-
ningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn 
eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, 
modifiera uttalandet om årsredovisningen. 
Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis 
som inhämtas fram till datumet för revisions-
berättelsen. Dock kan framtida händelser 
eller förhållanden göra att en förening inte 
längre kan fortsätta verksamheten.

•  utvärderar vi den övergripande presentatio-
nen, strukturen och innehållet i årsredovis-
ningen, däribland upplysningarna, och om 
årsredovisningen återger de underliggande 
transaktionerna och händelserna på ett sätt 
som ger en rättvisande bild. 

Vi måste informera styrelsen om bland annat 
revisionens planerade omfattning och inrikt-
ning samt tidpunkten för den. Vi måste också 
informera om betydelsefulla iakttagelser under 
revisionen, däribland de eventuella betydande 
brister i den interna kontrollen som vi identifierat.

Den förtroendevalda revisorns ansvar
Jag har att utföra en revision enligt revisions-
lagen och därmed enligt god revisionssed i 
Sverige. Mitt mål är att uppnå en rimlig grad 
av säkerhet om huruvida årsredovisningen har 
upprättats i enlighet med årsredovisningslagen 
och om årsredovisningen ger en rättvisande 
bild av föreningens resultat och ställning.

Rapport om andra krav enligt lagar och 

andra författningar samt stadgar
Uttalande
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi 
även utfört en revision av styrelsens och gene-
ralsekreterarens förvaltning för Cancerfonden – 
Riksföreningen mot cancer för år 2019.

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

Grund för uttalande 
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed 
i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs 
närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är obe-
roende i förhållande till föreningen enligt god 
revisorssed i Sverige. Vi som registrerat revi-
sionsbolag har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska 
ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhäm-
tat är tillräckliga och ändamålsenliga som 
grund för vårt uttalande.

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

Revisorns ansvar 
Vårt mål beträffande revisionen av förvalt-
ningen, och därmed vårt uttalande om 
ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis 
för att med en rimlig grad av säkerhet kunna 
bedöma om någon styrelseledamot eller gene-
ralsekreteraren i något väsentligt avseende 
företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till 
någon försummelse som kan föranleda ersätt-
ningsskyldighet mot föreningen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, 
men ingen garanti för att en revision som 
utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid 
kommer att upptäcka åtgärder eller försum-
melser som kan föranleda ersättningsskyldig-
het mot föreningen.

Som en del av en revision enligt god revi-
sionssed i Sverige använder det registrerade 
revisionsbolaget professionellt omdöme och 
har en professionellt skeptisk inställning under 
hela revisionen. Granskningen av förvaltningen 
grundar sig främst på revisionen av räkenska-
perna. Vilka tillkommande granskningsåtgär-
der som utförs baseras på det registrerade 
revisionsbolagets professionella bedömning 
och övriga valda revisorers bedömning med 
utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det inne-

bär att vi fokuserar granskningen på sådana 
åtgärder, områden och förhållanden som är 
väsentliga för verksamheten och där avsteg 
och överträdelser skulle ha särskild betydelse 
för föreningens situation. Vi går igenom och 
prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vid-
tagna åtgärder och andra förhållanden som är 
relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. 

Revisorns yttrande avseende den 
 lagstadgade hållbarhetsrapporten 
Det är styrelsen som har ansvaret för hållbar-
hetsrapporten på sidorna 34–39 och för att 
den är upprättad i enlighet med årsredovis-
ningslagen.

Vår granskning har skett enligt FAR:s rekom-
mendation RevR 12 Revisorns yttrande om den 
lagstadgade hållbarhetsrapporten. Detta inne-
bär att vår granskning av hållbarhetsrapporten 
har en annan inriktning och en väsentligt min-
dre omfattning jämfört med den inriktning och 
omfattning som en revision enligt International 
Standards on Auditing och god revisionssed i 
Sverige har. Vi anser att denna granskning ger 
oss tillräcklig grund för vårt uttalande.

En hållbarhetsrapport har upprättats.

Stockholm den 15 april 2020
 
KPMG AB 

Fredrik Sjölander    Lars Sundell
Auktoriserad revisor    Förtroendevald revisor
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BILAGA 1 – VÄRDEPAPPER

Värdepapper
Tkr Volym

2019-12-31 
Bokfört 

värde

2019-12-31 
Marknads-

värde

Svenska aktier och aktieinstrument 

Bank och finans 

Hoist Finance AB 200 000 10 577 9 988

Nordea Bank AB 250 000 21 460 18 910

SEB (a) 80 000 7 076 7 046

Data 

Embracer Group (b) 215 000 13 455 15 217

Fastighet och bygg 

Anders J Ahlström B 134 220 10 500 22 281

Fabege AB 26 000 4 043 4 048

Investmentbolag 

HQ AB i konkurs 944 0 0

Investor (a) 16 240 8 138 8 226

Investor (b) 108 500 44 686 55 465

Kemi & Läkemedel 

Bactiguard (b) 350 858 12 041 28 981

Bone Support AB 900 000 20 845 29 250

Camurus AB 300 000 26 327 25 350

Medicover AB 102 755 5 754 11 159

Oncopeptides 45 000 5 175 5 710

OssDsign AB 117 625 3 235 2 023

Sedana Medical AB 72 878 1 421 9 897

Konsument 

Essity AB (b) 80 000 18 230 24 144

Råvaror 

MIPS AB 155 000 14 573 30 752

Tkr Volym

2019-12-31 
Bokfört 

värde

2019-12-31 
Marknads-

värde

Tjänsteföretag 

ELTEL AB 600 000 11 521 11 424

Tele2 AB (b) 100 000 11 514 13 585

ÅF Pöyry AB (b) 110 000 17 349 24 046

Verkstad 

Atlas Copco (b) 150 000 32 595 48 780

Electrolux (b) 120 000 25 624 27 588

Epiroc AB (b) 120 000 9 195 13 326

Ericsson (b) 415 000 31 079 33 847

SKF (b) 130 000 21 537 24 622

Sandvik AB 175 000 25 559 31 964

Veoneer SDB 20 000 9 707 2 998

Volvo (b) 155 000 22 525 24 320

Övrigt 

Attendo AB 323 806 21 065 17 469

Atvexa AB 162 714 8 800 13 424

Global Skipsholding 2 AB 2 750 41 6

Global Skipsholding 2 AB (b) 2 585 26 26

Nordic Secondary AB 782 11 16

Sinch AB 45 000 2 871 12 893

Summa svenska aktier 478 555 608 781

Svenska aktiefonder 

Catella Avkastningsfond 543 71 71

Catella Balanserad 1 093 200 201

Cliens Mixfond B 47 130 132

Lannebo Mixfond 5 227 137 138

Robur Transition Sweden A 37 376 374

SHB Sverige Index Criteria 538 201 89 266 172 590

Skandia Asien 17 8 8

Skandia Cancerfond 133 570 15 231 26 653

Skandia Time Global 18 6 7

Spiltan Aktiefond Investmentbolag 19 6 8

XACT OMXS30 ETF 382 500 77 635 84 915

Summa svenska aktiefonder 183 066 285 097

Summa svenska aktier och 
aktiefonder 661 621 893 878
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BILAGA 1 – VÄRDEPAPPER

Tkr Volym

2019-12-31 
Bokfört 

värde

2019-12-31 
Marknads-

värde

Utländska aktier 

ABB LTD 95 000 18 995 21 384

AstraZeneca (AZN.ST) 40 000 25 120 37 608

Summa utländska aktier 44 115 58 992

Utländska aktiefonder 

Arctic Aurora Lifescience I 174 044 200 064 223 786

JP Morgan Global Healthcare 0 1 1

LF Global Hållbar (a) 25 1 1

Merian China 32 16 17

SHB Global Index Criteria 807 337 211 643 254 931

Summa utländska  
aktiefonder 411 725 478 736

Summa utländska aktier och 
aktiefonder 455 840 537 728

Total summa aktier och 
aktiefonder 1 117 461 1 431 606

Svenska obligationer och 
andra räntebärande  
värdepapper

Carnegie Corp Bond 3 424 183 184

FRN Castellum 230317 1 000 000 1 022 1 034

FRN Castellum 230517 2 000 000 1 997 2 028

FRN Ellevio AB 2020-02-28 11 000 000 11 015 11 018

FRN Fabege 231003 4 000 000 3 983 4 100

FRN Fastighets Balder 220321 4 000 000 3 991 4 021

FRN Husqvarna 210503 2 000 000 2 012 2 036

FRN Ica Gruppen 220304 4 000 000 4 020 4 024

FRN Industrivärden 220228 2 000 000 2 024 2 010

FRN Intrum 230703 2 000 000 1 995 2 067

FRN Kinnevik 220315 3 000 000 3 033 3 046

FRN Klövern 211124 4 000 000 4 053 4 012

FRN Kungsleden 220321 4 000 000 4 053 4 124

FRN Latour 220316 2 000 000 2 022 2 016

FRN Nibe 2020-05-28 3 000 000 3 003 3 015

FRN Nordea 250917 4 000 000 4 088 4 022

FRN SAAB 220928 3 000 000 3 071 3 015

FRN Sagax 2022-02-15 3 000 000 3 033 3 076

Tkr Volym

2019-12-31 
Bokfört 

värde

2019-12-31 
Marknads-

värde

FRN SHB 271115 2 000 000 2 101 2 003

FRN Skanska nr 302230524 1 000 000 1 003 1 004

FRN Stora Enzo 240220 2 000 000 2 127 2 050

FRN Tele2 210511 3 000 000 3 055 3 063

FRN Volvo 210920 2 000 000 2 006 2 004

Nordskinn Fixed income 
Macro A 3 107 744 355 275 369 790

Safe Play 1 069 148 148

SEB Dynamisk Räntefond 2 417 983 247 143 249 248

SEB Strategi Defensiv Lux 694 83 83

SHB Företagsobl Cri A1 3 012 301 302 116 305 055

SHB Inst Kort A10 3 564 848 357 447 358 125

SHB Långr Cri A1 SEK 1 220 297 132 297 144 215

SHB Räntestrategi Criteria A10 2 193 710 225 000 224 548

Sky Harbor US Duration High 
Yield 225 26 26

Summa svenska obligationer 
och andra räntebärande  
värdepapper 1 688 425 1 720 210

 

Utländska obligationer och  
andra ränte bärande  
värdepapper

Summa utländska obligatio-
ner och andra räntebärande  
värdepapper 0 0

 

Total summa obligationer 
och andra räntebärande  
värdepapper 1 688 425 1 720 210

 

Tkr Volym

2019-12-31 
Bokfört 

värde

2019-12-31 
Marknads-

värde

Kortfristiga placeringar 

Summa kortfristiga  
placeringar  0 0

Summa finansiella  
anläggningstillgångar 2 805 886 3 151 816
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Under tv-galan Tillsammans mot cancer i  

TV4 i januari 2019 tilldelades Ruth Palmer 

utmärkelsen Årets cancerforskare. Ruth 

 Palmer är professor i molekylär cellbiologi 

vid Sahlgrenska akademin och arbetar 

med att hitta nya behandlingsmetoder för 

neuroblastom. Läs mer på sidan 17.
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BILAGA 2 – FORSKNING OCH VÅRDUTVECKLING

Forskning och  
vårdutveckling

Anslag 2019 fördelade på anslagskategorier, Tkr

Forskningsprojekt

Forskningsprojekt 564 650

Utökat stöd 90 000  

Summa forskningsprojekt 654 650

Forskartjänster

Fellowship för ovarialcancerforskning 11 322

Fellowship för pancreascancerforskning 4 599

Forskarmånader för kliniskt verksamma 11 394

Junior Clinical Investigator Award 43 395

Junior Investigator Award 62 422

Postdoktortjänst 30 828

Senior Clinical Investigator Award 50 283

Senior Investigator Award 57 868

Summa forskartjänster 272 111

Övriga forskningsanslag

Forskarskola 1 600

Kongress, anordnande av 0

Planeringsgrupp 3 300

Resa, tre månader eller kortare tid 0

Summa övriga forskningsanslag 4 900

Vårdutveckling

Stipendium för vårdpersonal 593

TOTALSUMMA 932 254

Övrigt

Tidigare bordlagda ärenden 0

Internationell verksamhet (UICC/ICRETT, EORTC, NCU) 3 397

TOTALT 935 651
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BILAGA 3 – FORSKNINGSPROJEKT

Forskningsprojekt
• Aguilo Payeras, Francesca Margalida, Umeå universitet, 2 400 000
• Ahlberg, Karin Maria, Göteborgs universitet, 2 400 000
• Albertsson, Per Arne, Göteborgs universitet, 3 000 000
• Alvarado Kristensson, Maria Teresa, Lunds universitet, 2 400 000
• Andersson, Therese Marie-Louise, Karolinska institutet, 2 400 000
• Andersson, Göran, Karolinska institutet, 2 400 000
• Andersson, John, Karolinska institutet, 3 000 000
• Angenete, Eva Marianne, Göteborgs universitet, 3 000 000
• Antti, Carl Henrik, Umeå universitet, 3 000 000
• Arsenian Henriksson, Rosa Marie, Karolinska institutet, 3 750 000
• Askling, Johan Evald Olof, Karolinska institutet, 3 750 000
• Baryawno, Ninib, Karolinska institutet, 2 400 000
• Bellodi, Cristian, Lunds universitet, 3 000 000
• Bergh, John Anders Ragnar, Umeå universitet, 6 750 000
• Bergh, Carl Jonas Stensson, Karolinska institutet, 6 750 000
• Bienko, Marzena Magda, Karolinska institutet, 2 400 000
• Bill-Axelson, Anna Märta, Uppsala universitet, 3 000 000
• Björklund, Peyman, Uppsala universitet, 1 800 000
• Blomqvist, Anders Gunnar, Linköpings universitet, 3 000 000
• Borg, Kurt Olof Åke, Lunds universitet, 5 250 000
• Brandberg, Yvonne, Karolinska institutet, 2 400 000
• Bratt, Ola, Göteborgs universitet, 800 000
• Brooke, Hannah Louise, Uppsala universitet, 2 400 000
• Buggert, Marcus, Karolinska institutet, 2 400 000
• Burmann, Björn Marcus, Göteborgs universitet, 1 800 000
• Cardell, Lars Olaf, Karolinska institutet, 1 800 000
• Carén, Helena, Göteborgs universitet, 2 400 000
• Carlsson, Peter, Göteborgs universitet, 1 600 000
• Ceder, Yvonne, Lunds universitet, 1 800 000
• Cedernaes, Per Carl Jonathan, Uppsala universitet, 2 400 000
• Chabes, Andrei, Umeå universitet, 5 250 000
• Chen, Margaret Kuan Ju, Karolinska institutet, 2 400 000
• Clausen, Anders, Göteborgs universitet, 1 800 000
• Crona, Per Joakim, Uppsala universitet, 2 400 000
• Czene, Kamila, Karolinska institutet, 6 750 000
• Dahlin, Joakim, Karolinska institutet, 2 400 000
• Danielsson, Ellen Kristina Maria, Karolinska institutet, 2 400 000
• de Boniface, Jana Marit, Karolinska institutet, 3 000 000
• De Sa E Sousa De Castelo Branco, Goncalo, Karolinska institutet, 

3 000 000
• Deindl, Sebastian, Uppsala universitet, 2 400 000
• Dickman, Paul William George, Karolinska institutet, 3 000 000
• Ek, Sara Charlotte, Lunds universitet, 1 200 000
• Eloranta, Sandra Maria, Karolinska institutet, 1 800 000
• Eriksson, Birgit Maria Helena, Karolinska institutet, 2 400 000
• Eriksson, Ulf Per-Erik, Karolinska institutet, 4 500 000
• Eriksson Karlström, Amelie Helen, Kungliga tekniska högskolan, 2 400 000
• Ernberg, Ingemar Torsten, Karolinska institutet, 3 000 000
• Essand, Lars Magnus, Uppsala universitet, 4 500 000
• Falkenberg, Maria Annica, Göteborgs universitet, 5 250 000

• Finizia, Caterina Angela, Göteborgs universitet, 3 000 000
• Flygare, Per Johan, Lunds universitet, 1 800 000
• Frisén, Jonas Kristoffer, Karolinska institutet, 6 000 000
• Fåhraeus, Robin, Umeå universitet, 3 000 000
• Gabrielsson, Eva Susanne Linnéa, Karolinska institutet, 3 000 000
• Genander, Maria Kristina, Karolinska institutet, 1 800 000
• Glimelius, Ingrid Cecilia, Uppsala universitet, 2 400 000
• Glimelius, Bengt Lennart Gottlieb, Uppsala universitet, 6 750 000
• Globisch, Daniel, Uppsala universitet, 2 400 000
• Green, Karl Henrik Zidreon, Linköpings universitet, 2 400 000
• Gullberg, Bengt Urban, Lunds universitet, 2 400 000
• Gyllensten, Ulf Bertil, Uppsala universitet, 5 250 000
• Göndör, Anita Katalin, Karolinska institutet, 1 200 000
• Haglind, Eva Anna Helga, Göteborgs universitet, 3 000 000
• Hagström, Hannes Olle Erik, Karolinska institutet, 1 800 000
• Harris, Robert Adam, Karolinska institutet, 2 400 000
• Heldin, Carl-Henrik, Uppsala universitet, 3 750 000
• Henter, Jan-Inge Ronald, Karolinska institutet, 3 000 000
• Holmberg, Lars Hjalmar, Uppsala universitet, 2 400 000
• Holmdahl, David Rikard Martinsson, Karolinska institutet, 3 000 000
• Holmgren, Karl Arne, Karolinska institutet, 4 500 000
• Höglund, Mattias, Lunds universitet, 4 500 000
• Isaksson, Anders Bengt-Olof, Uppsala universitet, 1 200 000
• Jakobsson, Per-Johan Göte, Karolinska institutet, 2 400 000
• Jakobsson, Johan, Lunds universitet, 2 400 000
• Jakobsson, Lars Gustav, Karolinska institutet, 2 400 000
• Jerkeman, Mats Ingvar, Lunds universitet, 600 000
• Johansson, Karin Inger, Lunds universitet, 2 400 000
• Johansson, Åsa Katarina, Uppsala universitet, 1 800 000
• Johansson, Staffan Erik, Uppsala universitet, 2 400 000
• Järås, Marcus, Lunds universitet, 3 000 000
• Jönsson, Bo Göran, Lunds universitet, 4 500 000
• Kanduri, Meena, Göteborgs universitet, 2 400 000
• Karlsson, Per Oswald, Göteborgs universitet, 3 000 000
• Karlsson, Carl Ingvar Mikael, Karolinska institutet, 3 000 000
• Karlsson, Göran Rolf, Lunds universitet, 1 800 000
• Katajisto, Pekka, Karolinska institutet, 3 000 000
• Kiessling, Rolf Valter Rikard, Karolinska institutet, 4 500 000
• Kogner, Per Anders, Karolinska institutet, 1 800 000
• Lain, Sonia, Karolinska institutet, 3 750 000
• Lampic, Claudia, Karolinska institutet, 3 750 000
• Landberg, Per Göran, Göteborgs universitet, 6 000 000
• Landegren, Dag Åke Ulf, Uppsala universitet, 2 400 000
• Landreh, Michael, Karolinska institutet, 2 400 000
• Larsson, Lars Olov (Olle), Karolinska institutet, 1 000 000
• Larsson, Ola Ruben Valdemar, Karolinska institutet, 3 000 000
• Larsson, Rolf Lennart, Uppsala universitet, 2 400 000
• Larsson, Lars-Gunnar Olof, Karolinska institutet, 2 500 000
• Le Blanc, Lena Kerstin Katarina, Karolinska institutet, 3 750 000
• Leeb-Lundberg, Fredrik, Lunds universitet, 2 400 000
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• Lendahl, Lars Åke Urban, Karolinska institutet, 5 250 000
• Lindberg, Eva Susanne, Karolinska institutet, 6 750 000
• Lindén, Sara Katarina, Göteborgs universitet, 2 400 000
• Lindström, Linda Sofie, Karolinska institutet, 2 400 000
• Liu, Beidong, Göteborgs universitet, 2 400 000
• Madsen, Chris Denis, Lunds universitet, 3 000 000
• Mahlapuu, Margit, Göteborgs universitet, 2 400 000
• Martner, Anna Linnea, Göteborgs universitet, 3 000 000
• Mattsson, Jonas Ingemar, Karolinska institutet, 2 400 000
• Miharada, Kenichi, Lunds universitet, 3 000 000
• Mjösberg, Jenny, Karolinska institutet, 3 750 000
• Molin, Lars Daniel, Uppsala universitet, 1 200 000
• Mårtensson-Bopp, Ann Inga-Lill, Göteborgs universitet, 3 750 000
• Mäkinen, Taija, Uppsala universitet, 4 500 000
• Nahi, Hareth, Karolinska institutet, 2 400 000
• Nilsson, Karin Birgitta, Uppsala universitet, 3 000 000
• Nilsson, Markus, Lunds universitet, 2 400 000
• Niméus, Emma Kristina, Lunds universitet, 2 400 000
• Nistér, Lilly Monica Elisabet, Karolinska institutet, 3 000 000
• Nittby Redebrandt, Henrietta Caroline, Lunds universitet, 2 400 000
• Nordenfelt, Bill Pontus, Lunds universitet, 2 400 000
• Nordgren, Ann Cecilia, Karolinska institutet, 3 000 000
• Nordin, Karin Maria, Uppsala universitet, 3 000 000
• Nordling, Ella Beata Margareta, Göteborgs universitet, 1 200 000
• Nordlund, Pär Lennart, Karolinska institutet, 7 500 000
• Nordström, Stig Tobias, Karolinska institutet, 2 400 000
• Ny, Tor Erik Roger, Umeå universitet, 600 000
• Olofsson Bagge, Karl Roger, Göteborgs universitet, 2 400 000
• Paulsson, Kajsa, Lunds universitet, 3 000 000
• Paul-Visse, Gesine, Lunds universitet, 2 400 000
• Pejler, Sven Gunnar Martin, Uppsala universitet, 4 500 000
• Percipalle, Piergiorgio, Stockholms universitet, 600 000
• Pietras, Alexander Markus, Lunds universitet, 2 400 000
• Pilon, Marc, Göteborgs universitet, 3 750 000
• Planck, Maria Karolina, Lunds universitet, 3 750 000
• Poromaa, Inger Maria Elisabeth, Uppsala universitet, 3 000 000
• Rassidakis, Georgios, Karolinska institutet, 2 400 000
• Rolny, Charlotte, Karolinska institutet, 3 000 000
• Rosenquist Brandell, Richard, Karolinska institutet, 5 250 000
• Rovira Durante, Carlos Ruben, Lunds universitet, 3 000 000
• Rydén, Lisa Viola Elisabeth, Lunds universitet, 3 000 000
• Rydwik, Aina Elisabeth, Karolinska institutet, 3 000 000
• Saal, Lao Hayamizu, Lunds universitet, 3 750 000
• Sabouri, Nasim, Umeå universitet, 2 400 000
• Schlisio, Susanne, Karolinska institutet, 3 000 000
• Schwartz, Yuri, Umeå universitet, 2 400 000
• Sigurdsson, Valgardur, Lunds universitet, 2 400 000
• Simon, Andras, Karolinska institutet, 4 500 000
• Sitnicka, Ewa, Lunds universitet, 3 000 000
• Smith, Carl Inge Edvard, Karolinska institutet, 5 250 000
• Sparén, Pär Brynolf, Karolinska institutet, 3 750 000
• Stattin, Pär Erik, Uppsala universitet, 3 000 000
• Stenerlöw, Bo Gösta, Uppsala universitet, 3 000 000
• Ström, Lena Gunilla, Karolinska institutet, 3 000 000
• Ståhl, Bengt Stefan, Kungliga tekniska högskolan, 3 000 000
• Ståhlberg, Anders Torbjörn, Göteborgs universitet, 2 400 000
• Stål, Hans Olle Gunnar, Linköpings universitet, 3 000 000
• Sun, Xiao-Feng, Linköpings universitet, 1 200 000

• Sund, Malin Åsa Margareta, Umeå universitet, 3 000 000
• Sunnerhagen, Per Johan, Göteborgs universitet, 1 800 000
• Swaminathan, Vinay Shankar, Lunds universitet, 2 400 000
• Svensson, Johan Peter, Karolinska institutet, 1 200 000
• Svitorka Härtlová, Anetta, Göteborgs universitet, 2 400 000
• Söderberg, Jan Ola, Uppsala universitet, 2 400 000
• Söderkvist, Peter Halvar, Linköpings universitet, 1 800 000
• Sörensen, Jens Hesthaven, Uppsala universitet, 3 000 000
• Thoren, Carl Fredrik, Göteborgs universitet, 3 000 000
• Thorlacius, Henrik Tobias, Lunds universitet, 2 400 000
• Uhlén, Per Edvin, Karolinska institutet, 3 750 000
• Uhlin, Jan Michael, Karolinska institutet, 2 400 000
• Ullén, Per Anders Mikael, Karolinska institutet, 3 000 000
• Ullenhag, Gustav Jörgen, Uppsala universitet, 2 400 000
• Ungerstedt, Johanna, Karolinska institutet, 2 400 000
• Wallberg, Kenny Alexandra, Karolinska institutet, 2 400 000
• Wanrooij, Paulina Hannele, Umeå universitet, 2 400 000
• Welsh, Lena Marie, Uppsala universitet, 7 500 000
• Wengström, Yvonne Birgitta, Karolinska institutet, 2 400 000
• Wiklund, Fredrik Elof, Karolinska institutet, 2 400 000
• Wikström, Lars Johan, Uppsala universitet, 2 400 000
• Wilhelm, Margareta Teresia, Karolinska institutet, 3 000 000
• Villablanca Bradanovic, Eduardo Javier, Karolinska institutet, 2 400 000
• Willinger, Tim, Karolinska institutet, 2 400 000
• Visa Mante, Neus, Stockholms universitet, 3 750 000
• Xie, Shaohua, Karolinska institutet, 1 800 000
• Xu, Dawei, Karolinska institutet, 3 750 000
• Ye, Weimin, Karolinska institutet, 3 750 000
• Zackrisson, Anna Sophia Christina, Lunds universitet, 3 750 000
• Zhivotovsky, Boris, Karolinska institutet, 3 000 000
• Zoubarev, Roman, Karolinska institutet, 2 400 000
• Åkerström, Bo Robert Fredrik, Lunds universitet, 2 400 000
• Öllinger, Karin Maria, Linköpings universitet, 2 400 000
• Önfelt, Björn Olof, Kungliga tekniska högskolan, 3 000 000
• Östlund Farrants, Ann-Kristin Iréne, Stockholms universitet, 2 400 000  

Utökat stöd
• Bellodi, Cristian, Lunds universitet, 9 000 000
• Bergh, John Anders Ragnar, Umeå universitet, 6 000 000
• Bergh, Carl Jonas Stensson, Karolinska institutet, 3 000 000
• Borg, Kurt Olof Åke, Lunds universitet, 6 000 000
• Chabes, Andrei, Umeå universitet, 4 500 000
• Claesson-Welsh, Lena Marie, Uppsala universitet, 9 000 000
• Czene, Kamila, Karolinska institutet, 9 000 000
• Essand, Magnus, Uppsala universitet, 9 000 000
• Glimelius, Bengt Lennart Gottlieb, Uppsala universitet, 3 000 000
• Karlsson, Göran Rolf, Lunds universitet, 3 000 000
• Kiessling, Rolf Valter Rikard, Karolinska institutet, 4 500 000
• Mäkinen, Taija Marianna, Uppsala universitet, 9 000 000
• Planck, Maria Karolina, Lunds universitet, 6 000 000
• Uhlén, Per Edvin, Karolinska institutet, 3 000 000
• Visa Mante, Neus, Stockholms universitet, 3 000 000
• Zackrisson, Anna Sophia Christina, Lunds universitet, 3 000 000
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Tjänster, planerings-
grupper, stipendier  
med mera
Fellowship i ovarialcancerforskning
• Aneheim, Emma Hilda Kristina, Göteborgs universitet
• Kazi, Julhash Uddin, Lunds universitet
• Magalhaes, Isabelle Rebelo, Karolinska institutet

Junior clinical investigator award
• Haglund, Felix Per Thomas, Karolinska institutet
• Nordström, Stig Tobias, Karolinska institutet

Junior investigator award
• Dahlin, Joakim, Karolinska institutet
• Rudd, Sean, Karolinska institutet
• Wanrooij, Paulina, Umeå universitet

Postdoktortjänst
• Ciesla, Maciej Andrzej, Lunds universitet
• Grabert, Kathleen, Karolinska institutet
• Kanzaki, Ryu, Lunds universitet
• Koide, Shuhei, Lunds universitet
• Kopparapu, Pradeep Kumar, Uppsala universitet
• Le Gal Beneroso, Kristell Cecilia, Göteborgs universitet
• Wang, Shan, Lunds universitet
• Zimmermannová, Olga, Lunds universitet

Senior clinical investigator award
• Glimelius, Ingrid Cecilia, Uppsala universitet
• Uhlin, Jan Michael, Karolinska institutet
• Ullenhag, Gustav Jörgen, Uppsala universitet

Senior investigator award
• Martner, Anna Linnea, Göteborgs universitet
• Qian, Hong, Karolinska institutet
• Staaf, Johan Martin, Lunds universitet

Forskarmånader för kliniskt verksamma
• Albertsson, Per Arne, Göteborgs universitet
• Andersson, Eva Bodil Birgitta, Lunds universitet
• Arnelo, Nils Urban, Karolinska institutet
• Brauner, Hanna Miriam, Karolinska institutet
• Casar-Borota, Olivera, Uppsala universitet
• Eriksson, Hanna Jessica, Karolinska institutet
• Fredriksson, Irma Victoria, Karolinska institutet
• Toth, Ervin Laszlo, Lunds universitet
• Ullén, Per Anders Mikael, Karolinska institutet

Planeringsgrupp
• Hansson, Johan Bertil, Karolinska institutet
• Jerkeman, Mats Ingvar, Lunds universitet
• Lindberg, Eva Susanne, Karolinska institutet
• Molin, Lars Daniel, Uppsala universitet
• Nyman, Jan Olov, Göteborgs universitet
• Rosenquist Brandell, Richard, Karolinska institutet
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Stipendium för vårdpersonal
• Andersson, Malin
• Ax, Anna-Karin 
• Björk, Jenny
• Bäckar Åkerlund, Carina
• Christmansson, Desirée
• Dahlqvist, Emily
• Daniels, Gunilla
• Dannstedt, Fatima
• Eidlitz, Helena
• Eriksson , Therese
• Eriksson, Marie
• Evaldsson, Anna
• Frejd, Boel
• Fremén, Åsa
• Frode, Linda
• Gelotte Eriksson, Miriam
• Gravander, Hanna
• Gruvebäck, Anders
• Jonsdottir Ånberg, Iris
• Kargén, Anne-Christine
• Karlsson Videhult, Frida
• Karlsson, Åsa
• Kent, Martina
• Kilander, Evelina
• Kjellberg, Susanne
• Klingen, Lycke
• Koukoulas, Achillefs
• Krueger, Inka
• Lannerström, Ulrika
• Larsdotter, Cammilla

• Larsson Bond, Emma
• Larsson, Moa
• Lidén, Agneta
• Lindblom Andersson, Annika
• Löfdahl, Elisabet
• Meling , Anna 
• Mikalajuniene, Oksana
• Mustonen, Toivo
• Nelson, Emilie
• Neumann, Erica
• Neumuller, Karin 
• Norrlin, Leena
• Nyblom, Stina
• Orsbeck, Ida
• Oskarsson, Alexandra
• Paulson, Agneta
• Pettersson, Cecilia
• Philipsson, Johan
• Pihl, Anela
• Prahl , Marita 
• Radak, Billy
• Rosendahl, Marie
• Sabel, Magdalena
• Samuelsson, Therése
• Schelin, Jessica
• Taube, Nina
• Turup, Eva
• Törnquist, Kicki
• Westling, Eva
• Widegren, Susanne
• Zielinski, Johanna
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BILAGA 5 – CANCERFONDENS FORSKNINGSNÄMND

Cancerfondens  
forskningsnämnd

Ledamöter, 22 st inklusive ordförande Vald Omvald Suppleanter, 6 st Vald Omvald

Klas Kärre, ordf, (KI) 2013 2018 Andersson, Gerhard (LiU) (16) 2015 2018

Sund, Malin vice ordf (UmU) 2015 2018 Essand, Magnus (UU) (16) 2014 2017

Ahlström, Håkan (UU) 2018 Gisselsson Nord, David(LU)(16) 2014 2017

Arsenian Henriksson, Marie (KI) 2014 2017 Martling, Anna (KI) (16) 2014 2017

Asplund, Kjell (styrelsens repr.) 2019 Melin, Beatrice (UmU) 2017

Blom, Anna (LU) 2019 Åman, Pierre (GU) (16) 2015 2018

Cardell, Susanna (GU) 2016 2019

Dunberger, Gail (styrelsens repr.) 2019 Håkan Leifman (Suppleant styrelsen) 2019

Haglind, Eva (GU) 2019

Hallberg, Bengt (GU) 2015 2018

Lagergren, Pernilla (KI) 2014 2017

Linder, Stig (LiU) 2018

Lundeberg, Joakim (KTH) 2015 2018

Manjer, Jonas (LU) 2015 2018

Nestor, Marika (UU) 2019

Nilsson, Jonas (GU) 2019

Nilsson, Mikael (GU) 2019

Pietras, Kristian (LU) 2018

Skogseid, Britt (UU) 2014 2017

Wikström, Pernilla (UmU) 2017
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BILAGA 5 – BEDÖMNINGSGRUPPER 2019–2020 

Bedömningsgrupper  
2019–2020

Bedömningsgrupp Postdoktor Vald Omvald

Bedömningsgrupp Postdoktor Val Omval

Axelson, Håkan (LU) Sammankallande från 2016 2014 2017

Bergh, Anders (UmU) 2015 2018

Bryceson, Yenan (KI) 2019

Dalianis, Tina, (KI) 2016 2019

Dimberg, Anna (UU) 2017

Naredi, Peter (GU) 2014 2017

Bedömningsgrupp Junior Investigator Award Vald Omvald

Lindblom, Annika (KI) Sammankallande från 2018 2015 2018

Fioretos, Thoas (LU) 2014 2017

Johansson, Erik (UmU) 2017

Sunnerhagen, Maria (LiU) 2018

Westermark, Bengt (UU) 2014 2017

Bedömningsgrupp Senior Investigator Award Vald Omvald

Östman, Arne (KI) Sammankallande från 2019 2014 2017

Arsenian Henriksson Marie (KI) 2019

Borg, Åke (LU) 2017

Landström, Marene (UmU) 2018

Uhrbom, Lene (UU) 2019

Bedömningsgrupp Junior / Senior  
CLINICAL  Investigator Award Vald Omvald

Palmqvist, Richard (UmU) Sammankallande från 2017 2015 2018

Enblad, Gunilla (UU) 2014 2017

Haglind, Eva (GU) 2017

Zackrisson, Sophia (LU) 2016 2019

Cammenga, Jörg (LiU) 2018

Bedömningsgrupp Fellowship Ovarialcancer Vald Omvald

Kristian Pietras, (LU) Sammankallande 2018

Eva Hellström-Lindberg, (KI) 2018

Nygren, Peter (UU) 2019

Bedömningsgrupp Utökat stöd Vald Omvald

Påhlman, Sven  (LU) Sammankallande 2018

Elias, Per (GU)                     2018

Holmberg, Lars (UU) 2018

Masucci, Maria (KI) 2019

Nyström, Lennarth (UmU) 2018

Sander, Birgitta (KI) 2019

Bg FK Forskarmånader för kliniker Vald Omvald

Blomgren, Klas (KI) Ordf. 2017

Angenete, Eva (GU) 2017

Borgquist, Signe (LU) 2017

Holmberg Lars (UU) 2017

Johansson, Bertil (LU) 2019

Nylander, Karin (UmU) 2018
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BILAGA 5 – FORSKNINGSNÄMNDENS PRIORITERINGSKOMMITTÉER 2019

Forskningsnämndens 
 prioriteringskommittéer 
2019

Pk A 1 Cellbiologi, genetik, translationell forskning Vald Omvald

Nilsson, Mikael (GU) ordf (19) 2015 2018

Blomqvist, Anders (LiU) vice ordf (19) 2014 2017

Bergh Thorén, Fredrik (GU) 2017

Ceder, Yvonne (LU) 2019

Farnebo, Marianne (KI) (Avstod 2017–2018, avgår 2021) 2013 2017

Hedenfalk, Ingrid (LU) 2019

Hellström, Mats (UU) 2019

Nordgren, Ann (KI) 2017

Pk A 2 Patologi, translationell forskning Vald Omvald

Nilsson, Jonas (GU) ordf (19) 2016 2019

Moustakas, Aristidis (UU) vice ordf (19) 2016 2019

Bergh, Anders (UmU) 2018

Belting, Mattias (LU) 2019

Foukakis, Theodoros (KI) 2018

Micke, Patrick (UU) 2019

Mjösberg, Jenny (KI) 2019

Öhlund, Daniel (UmU) 2019

Pk B 1 Genreglering, biokemi, strukturbiologi Vald Omvald

Blom, Anna (LU) ordf (19) 2015 2018

Pilon, Marc (GU) vice ordf (19) 2014 2017

Antti, Henrik (UmU) 2014 2017

Grantham, Julie (GU) 2018

Hammarström Pan, Qiang (KI) 2019

Johansson, Erik (UmU) 2019

Nilsson, Mats (SU) 2019

Rönnstrand, Lars (LU) 2019

Pk B 2 Modellorganismer utvecklingsbiologi,  
systembiologi Vald Omvald

Hallberg, Bengt (GU) ordf (15) 2014 2017

Mårtensson Bopp, Inga-Lill (GU) vice ordf (15) 2014 2017

Jönsson, Göran (LU) 2015 2018

Naredi, Peter (GU) 2015 2018

Samakovlis, Christos (SU) 2016 2019

Sunnerhagen, Per (GU) 2019

Sjölander, Anita (LU) 2017

Tuck, Simon (UmU) 2015 2018

Pk C Immunologi, mikrobiologi och  
celltransplantation Vald Omvald

Cardell, Susanna (GU) ordf (16) 2014 2017

Sällberg, Matti, (KI) vice ordf (17) 2016 2019

Grundström, Thomas (UmU) 2015 2018

Höglund, Petter (KI) 2014 2017

Leanderson, Tomas (LU) 2017

Malmberg, Karl-Johan (KI) 2017

Teneberg, Susann (GU) 2014 2017

Wai, Sun Nyunt (UmU) 2018

Pk D Klinisk cancerforskning, farmakologi Vald Omvald

Skogseid, Britt (UU) ordf (14) 2014 2017

Sundfeldt, Karin (GU) vice ordf (18) 2016 2019

Green, Henrik (LiU) 2015 2018

Ekman, Simon (KI) 2019

Planck, Maria (LU) 2018

Stål, Olle (LiU) 2014 2017

Hartman, Johan (KI) 2019

van Guelpen, Bethany (UmU) 2018



CANCERFONDEN ÅRSBERÄTTELSE 2019 73

BILAGA 5 – FORSKNINGSNÄMNDENS PRIORITERINGSKOMMITTÉER 2019

Pk E Klinisk cancerforskning, radiologi,  
strålningsbiologi Vald Omvald

Nestor, Marika (UU) ordf (19) 2017

Maly Sundgren, Pia (LU) vice ordf (19) 2016 2019

Björnstedt, Mikael (KI) 2015 2018

Carlsson Tedgren, Åsa (LiU) 2018

De Boniface, Jana (KI) 2019

Karlsson, Per (GU) 2018

Nyholm, Tufve (UmU) 2019

Tolmachev, Vladimir (UU) 2016 20 19

Pk F Klinisk cancerforskning, epidemiologi,  
biostatistik Vald Omvald

Manjer, Jonas (LU) ordf (15) 2014 2017

Jernström, Helena (LU) vice ordf (18) 2014 2017

Bill-Axelsson, Anna (UU) 2016   2019

Dickman, Paul (KI) 2019

Ekström Smedby, Karin (KI) 2018

Nelander, Sven (UU) 2015 2018

Strömberg, Ulf (GU) 2014 2017

Wiklund, Fredrik (KI) 2017

Pk G Klinisk cancerforskning, vårdvetenskap Vald Omvald

Haglind, Eva (GU) ordf (19) 2019

Lampic, Claudia (KI) vice ordf (19) 2017

Johansson, Karin (LU) 2016 2019

Laurell, Göran (UU) 2018

Klepstad, Pål (Trondheim) 2019

Wengström, Yvonne (KI) 2019

Årestedt, Kristofer (Linné) 2017



Postadress

Cancerfonden

101 55 Stockholm

Ge en gåva

Swish: 901 95 14

PG: 901986-0

BG: 901-9514

Kontakt

Mejl via webbplatsen, cancerfonden.se/samtal

020-59 59 59

Du når Cancerlinjen och vår givarservice via 

ovanstående kontaktuppgifter.

Sociala kanaler

https://www.facebook.com/cancerfonden

https://www.instagram.com/cancerfonden/

https://twitter.com/cancerfonden

https://se.linkedin.com/company/cancerfonden

Kontakta oss
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