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Diplom

FÖRETAGSPAKET
Välj mellan flera olika digitala paket som visar ert engagemang i kampen mot cancer.  
Paketet gäller under ett år och så snart beställningen är gjord får ni tillgång till materialet. 

MATERIAL I PAKETEN
Med materialet visar ni ert stöd för Cancerfonden samtidigt som ni sprider vårt viktiga budskap 
vidare till kunder, leverantörer och medarbetare. 

Så kan ert företag 
stödja Cancerfonden

Banner 730 x 150

Digitalt figur-
märke som 
mejlfot.

Enheterna finns även på engelska.

Tidningen  
Rädda Livet

Grund
5 000 kr

Diplom att skriva ut och rama in
Banner att publicera  

på er webbplats

Digitalt nyhetsbrev med information om  
vår verksamhet och forskningens framsteg

Exponering av ert företagsnamn  
på Cancerfondens webbplats

 Helårsprenumeration på  
Cancerfondens tidning Rädda Livet

 Annons i Cancerfondens  
tidning Rädda Livet

Exponering av ert företags logotyp på  
Cancerfondens webbplats

Delningsbild till sociala medier  
samt Facebook-cover bild

Digitalt figurmärke att ha som mejlfot 

Lilla
10 000 kr

Mellan
20 000 kr

Stora
50 000 kr
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Delningsbild i 
sociala medier 
1000 x 1150

Facebook cover 851 x 315

Registrera er på 
cancerfonden.se/ 

foretagsvan  
eller ring 

020-59 59 59 
för personlig 

service.

           tips på hur
            du pratar
      med dina närstående

Forskning på 
frammarsch
¨ Jakt på cellernas

hemligheter gav
Nobelpriset

¨ En halv miljard
kronor till svensk
cancerforskning

¨ Canceratlas
kan ge nya
läkemedel

»Mitt sätt att
    skapa hopp«

  

CAMILLA ENSTRÖM: 

Tidningen till dig som stödjer  CANCERFONDEN

NR 4 ❤ 2017

  Tv-journalisten om
sin nya insamling

75 år – och för
gammal för

mammografi?

ÅLDERSDISKRIMINERING? 

»Jag grät
av glädje«
BORIS LENNERHOV
OM BEHANDLINGEN 
OCH VÄGEN TILLBAKA

 

Köp julkulan
och stöd 
Cancerfonden. 
Se sid 27.
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Ert företagsnamn

STÖD OSS
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De som drabbas av cancer i halsmandlar och tungbas 
har ofta en dålig prognos. Behandlingarna är tuffa och 
förknippade med svåra biverkningar. 

– Du kan få svårt att både prata och äta. Många av 
problemen blir kvarstående, säger Tina Dalianis,  
som är professor vid Karolinska institutet. 

Traditionellt har dessa cancerformer kopplats till 
rökning och alkoholkonsumtion. Men Tina Dalianis 
forskning visar att en del av tumörerna i stället beror 
på humant papillomvirus, HPV, som även orsakar 
livmoderhalscancer. 

För patienter där orsaken är HPV är prognosen be-
tydligt bättre än för övriga, och i de flesta fall skulle det 
räcka med en skonsammare behandling. Problemet är 
att läkarna inte kan urskilja dem och därför får alla den 
tunga behandlingen. 

Tina Dalianis forskargrupp letar nu efter biologiska 
markörer, som visar vem som kan klara sig med en 
lättare variant. 
– Det gör att du har chans att slippa en behandling 

som kanske skulle göra dig funktionshindrad för livet, 
säger Tina Dalianis.

Ett annat problem är att många som har en dålig prog-
nos inte blir hjälpta av dagens behandlingar. Tina Dalianis 
tar därför fram metoder för att identifiera patienter som 
kan ha nytta av nya, målinriktade läkemedel. 

Cancerfonden stödjer Tina Dalianis forskning med 1 
500 000 kronor per år under 2018–2020. Något hon 
beskriver som helt avgörande.

– Jag är oerhört tacksam mot alla som skänker pengar. 
Utan det långvariga stödet från Cancerfonden hade 
ingen av den forskning vi gjort under 30 år varit möjlig.

Cancerfonden, 101 55 Stockholm 
Telefon 020-59 59 59 ı Plusgiro 90 1986-0 ı Bankgiro 901-9514   

cancerfonden.se ı info@cancerfonden.se

Tina Dalianis, professor 
vid Karolinska institutet. 

”Vi är beroende av ert stöd”
Tina Dalianis forskar om cancerformer som blir allt vanligare: tumörer i halsmandlar 
och tungbas. Målet är att fler ska få rätt behandling och slippa svåra biverkningar. 

FAKTA OM CANCER I SVERIGE
    1 av 3 får cancer. Men alla drabbas.

    Varje år får fler än 60 000 personer ett cancerbesked. 

    Två tredjedelar av dem som insjuknar är 65 år eller äldre.
    I dag lever närmare 500 000 personer som har eller 
    eller har haft en cancersjukdom. 
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