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Allmänt om verksamheten
Stiftelsen Gävle Cancerfond tillkom 1969 genom en testamentsdonation om 70.000 kronor från fru Heidi Elfström. 
Den har enligt lydelsen i 1969 års stadgar ”till huvudsakligt ändamål att främja vid eller i anslutning till Gävle 
lasarett bedriven vetenskaplig forskning inom tumörsjukdomarnas område”.

Det gånga året har fortsatt präglats av genomgripande ekonomiska åtgärder för att sänka Stiftelsens 
administrativa kostnader. De genomförda åtgärderna har under året medfört väsentligt reducerade administrativa 
kostnader, mer än en halvering av kostnaderna, vilket nu gör oss väl rustade inför år 2008.
Samtidigt har olika aktiviteter som strävat till att öka Stiftelsens intäkter genomförts under året. Olika typer av 
lokal annonsering har lett till en ökning av insamlade medel. Dessa är
dock fortfarande förhållandevis låga, varför ytterligare ansträngningar planeras för en ökning därav.

Ett antal ansökningar har inkommit under året, och det har funnits flera intressanta projekt där Stiftelsen kunnat 
lämna stödjande anslag.
Nämnas kan bidrag till läkare på lungkliniken för forskning kring strålbehandlade patienter med lungcancer, och 
till onkologkliniken för forskning kring tillväxtfaktorers betydelse vid matstrupscancer.

Med hänsyn till utvecklingen av sjukvården inom länet, med färre akutsjukhus, och mer länsövergripande kliniker, 
och den förestående divisionaliseringen av sjukvården, har Stiftelsen agerat för att tidsanpassa gällande stadgar. 
Ansökan om stadgeändring, s.k. permutation, inlämnades till Kammarkollegiet i november 2006. Stadgarna har 
efter beslut från Kammarkollegiet justerats, medan ändamålet fortsatt är oförändrat jämfört med 
ursprungslydelsen från 1969.

Styrelsen har under året hållit tre styrelsesammanträden.
Ärenden rörande anslagsframställningar mellan sammanträdena har handlagts av de medicinska 
fackledamöterna i styrelsen.    
      
Styrelsen administrerar även sedan 2001 Elisabeth Engwalls Minnesfond. Denna fond har under året delat ut 
medel till forskare som därigenom kunnat presentera resultat av egen forskning vid olika kongresser, samt även 
bidragit till personalutveckling genom finansiering av externa utbildningar.

Ägarförhållanden
Stiftelse.

Intäkter
Intäkterna, avseende insamlade medel – testamentsmedel – donationer, har under verksamhetsåret uppgått till 
385.710 kronor, vilket är en ökning med 8 % jämfört med år 2006.

Likviditet
Stiftelsens likviditet är mycket god.

Investeringar
Inga investeringar i inventarier har gjorts under verksamhetsåret 2006.

Resultat och ställning
Stiftelsens resultat före finansiella poster, med beaktande av under året utdelade anslag, uppgår till ett underskott 
på 376.354:- 
                                                                                                                            
Resultatet av stiftelsens verksamhet samt ställningen vid räkenskapsårets utgång framgår i övrigt av efterföljande 
resultaträkning och balansräkning.

BERÄTTELSE ÖVER 2007 ÅRS VERKSAMHET VID STIFTELSEN GÄVLE CANCERFOND

Verksamhetsberättelse
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till specialistläkare Beatrice Tinge, Onkologikliniken, Gävle Sjukhus Till 
forskningsprojekt: ”Translationella studier av esofaguscancer med fokus på Insulin-Like 
Growth Factor-1 (IGF-1) som potentiell biomarkör samt nytt terapeutiskt mål

till överläkare Even Höye, Medicinkliniken, Gävle sjukhus, till forskningsprojekt gällande 
”Epigenetisk reglering av gener och dess terapeutiska tillämpningar hos patienter som 
strålbehandlats med kurativ intention vid Gävle sjukhus”.

till doktorand, specialistläkare Beatrice Tinge, anslag till forskning Gällande ”Epigenetisk 
reglering av gener och dess terapeutiska tillämpningar i esofaguscancer.                                                                                                                       

till AT-läkare, doktorand Peter Ericsson, Gävle sjukhus, för ”Kartläggning av förekomsten 
av autoantikroppar mot p53-kaskaden, tyrosinkinaser, tymidinkinas, sox samt om en 
proteomisk profil i plasma från patienter med grad III-IV gliom samt dessa markörers 
betydelse för diagnos, uppföljning och prognos”. 

till överläkare Bengt Andrae, Kvinnokliniken, Gävle sjukhus, för deltagande i en 
Alleuropeisk workshop; Om förebyggande av livmoderhalscancer i Bryssel den 22-23/1 
2007.

till Mona Andersson, sjuksköterska, Ann-Charlott Smedberg, sjuksköterska och Eva 
Smedberg, läkare, Gävle sjukhus, Kvinnokliniken, för deltagande i konferensen 
”Cancervård 2007”den31/1-1/2 2007 i Stockholm.

till överläkare Bengt Andrae, Kvinnokliniken, Gävle sjukhus, för redovisning vid kongress 
om en förbättrad identifiering av dysplasi vid sekundärscreening med HPV vid Eurogin i 
Monaco i oktober 2007 samt presentation av resultat vid den 24e Internationella 
Papillomviruskonferensen  i Beijing, Kina, i november 2007.

till Åsa Carlsson, barnmorska vid Kvinnokliniken, Gävle sjukhus, bidrag till kursen ”God 
vård i livets slutskede”  den 15-16 november 2007 i Stockholm.

till sjuksköterskorna Eva Berggren, Viveca Klein Storm och Marianne Alsmyr, Gävle 
sjukhus Kvinnokliniken för utbildning i Medicinsk telefonrådgivning inom Gynekologi, 
3-4/12 2007 i Uppsala.

100 000 kr

170  000 kr

125 000 kr

125 000 kr

520 000 kr

4 000 kr

18 949 kr

20 000 kr

5 500 kr

17 000 kr

65 449 kr

585 449 kr

Utdelande anslag per 31/12 2007 

Summa utdelade anslag

Summa

Summa

Från Elisabeth Engwalls Minnesfond 

Verksamhetsberättelse
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ÅRETS INTÄKTER OCH KOSTNADER

Verksamhetinstäkter
Penninginsamlingar m m
Medlemsavgifter
Försäljning av varor och tjänster
Insamling med gåvobevis
Donationer, testamentsmedel
Summa medel från allmänheten

Bidrag från SIDA
Bidrag från övriga myndigheter och organisationer
Bidrag från företag
Summa medel från myndigheter, organisationer och företag

Övriga verksamhetsintäkter
Summa verksamhetsintäkter

Ändamålskostnader

Insamlingskostnader
Dir kostnader, försäljning av varor/tjänster
Direkta kostnader vid "insamling med gåvobevis"
Övriga insamlingskostnader
Summa insamlingskostnader

Administrationskostnader

Resultat från finansiella investeringar
Ränta, aktieutdelning etc.
Kapitalvinster, återföreningar av tidigare nedskrivningar
Räntekostnader och liknande finansiella resultatposter
Summa resultat från finansiella investeringar

Resultat efter finansiella poster

Skatter

Årets resultat

Fördelningar (spec rörelse eget kapital)
+ Utnyttjande av ändamålsbestämda medel från tidigare år
- Reserveringar av årets resultat till ändamålsbestämda medel
Summa fördelningar

Årets saldo

Innevarande år
2007

385 000
-
-
-
-

385 000

-
-
-

0

-
385 000

585 000

-
-

117 000
117 000

59 000

299 000
66 000

-
365 000

-11 000

0

-11 000

65 000
-26 000
39 000

28 000

Föregående år
2006

355 000
-
-
-
-

355 000

-
-
-

0

-
355 000

209 000

-
-

236 000
236 000

85 000

293 000
27 000

-
320 000

145 000

0

145 000

75 000
-58 000
17 000

162 000

Resultaträkning
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Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
Inventarier
Summa materiella anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar
Långfristiga värdepappersinnehav
Långfristiga fordringar
Summa finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Varulager m m
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Kundfordringar och övriga kortfristiga fordringar
Kortfristiga placeringar
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
Summa tillgångar

Eget kapital och skulder   
Stiftelsekapital/donationskapital etc.
Ändamålsbestämda medel
Balanserat kapital
Årets saldo
Summa eget kapital

Avsättningar

Långfristiga skulder

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Skuld till SIDA och andra myndigheter etc.
Övriga kortfristiga skulder
Summa kortfristiga skulder

Summa eget kapital och skulder

Innevarande år
2007

-
0
0

9 883 000
-

9 883 000
9 883 000

-
-

48 000
-

1 490 000
1 538 000

11 421 000

1 334 000
-

10 020 000
28 000

11 382 000

-

-

1 000
15 000

-
23 000
39 000

11 421 000

Föregående år
2006

-
1 000
1 000

9 571 000
-

9 571 000
9 571 000

-
-
0
-

1 846 000
1 846 000

11 418 000

1 373 000
-

9 858 000
162 000

11 393 000

-

-

2 000
23 000

-
0

25 000

11 418 000

Balansräkning


