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Allmänt om verksamheten
Stiftelsen Gävle Cancerfond tillkom genom en testamentdonation 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”.

Stiftelsen är en insamlingsstiftelse vars huvudsakliga insamlingsvägar är gåvor i samband med begravningar, samt 
testamentsgåvor.

Styrelsen har under året hållit tre ordinarie styrelsesammanträden.

Styrelsen administrerar även sedan 2001 Stiftelsen Elisabeth Engwalls minnesfond.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret 
I samband med en ishockeymatch i elitserien mellan Gävlelaget Brynäs och Rögle gjordes en insamling till förmån 
för Gävle Cancerfond där ICA-handlarna i Gävle stod bakom evenemanget. Ica-Handlarna skänkte i samband med 
detta 30 000 kronor till stiftelsen.

Stiftelsen har under räkenskapsåret lämnat bidrag med 562 000 kronor till 3 olika projekt.
Ärenden rörande anslagsframställningar mellan sammanträdena har handlagts av de medicinska 
fackledamöterna i styrelsen.

Elisabeth Engwalls minnesfond har under året delat ut 12 500 kronor för utbildning i palliativ vård.

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång
Den 1 januari 2016 anställdes Inga-Lill Stenlund för att ta hand om insamlingsdelen av verksamheten.  
Anställningen är på ca 15 procent av heltid. Marianne Åseby fortsätter att handha stiftelsens ekonomi. Detta 
uppdrag uppskattas till ca 10 procent av heltid.

Resultat och ställning
Stiftelsen har god ekonomi, god likviditet och utifrån verksamheten sett stort eget kapital. I budgeten hade inga 
testamentsmedel upptagits då de inte var kända när budgeten upprättades, men uppgick till 219 tkr. Insamlade 
medel i övrigt uppgick till 116 tkr, jämfört med budgeterade 100 tkr. 

Alla behöriga projektansökningar har kunnat beviljas under året.  562 tkr har delats ut under året, jämfört med 
budgeterade 338 tkr. Antalet ansökningar och storleken på desamma varierar under åren. 

Placeringspolicy
Stiftelsen har som policy att högst 25 procent av kapitalet placeras i aktier. Övriga finansiella placeringar skall ske 
med låg risk och då framför allt i räntebärande fonder.

Framtida utveckling
De medel som insamlas från allmänheten är i huvudsak minnesgåvor i samband med begravningar.  Dessa har 
minskat de senaste åren.  Vissa år har stiftelsen erhållit stora testamentsgåvor, vissa år inga alls.  Detta är svårt att 
påverka, men genom annonsering framför allt i lokalpressen, vill stiftelsen informera om sin verksamhet. 

Stiftelsen har stort eget kapital och kommer därför inte att ha några problem att ge godkända forskningsprojekt 
sitt stöd.

Stöd till forskning och utveckling
Redovisning av vetenskapliga projekt som fått bidrag under 2015:
Professor Michael Bergqvist, överläkare vid Onkologikliniken Gävle sjukhus, har ansökt om och beviljats 120 000 
kronor för kostnader associerade med etikansökan och registeruttag från Socialstyrelsen gällande tre pågående 
forskningsprojekt.

Forts. nästa sida.

BERÄTTELSE ÖVER 2015 ÅRS VERKSAMHET VID STIFTELSEN GÄVLE CANCERFOND

Verksamhetsberättelse
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Allmänt om verksamheten (Fort. från föregående sida)
I projekt nr 1 så avser man att studera om det föreligger en ökad incidens av hjärntumörer sedan introduktionen 
av mobiltelefoner på bred front sedan 1980 talet. Gruppen kommer att ansöka om register data från 
socialstyrelsen och koppla dessa data till data från SCB där bland annat inkomstnivåer kommer att studeras. Man 
kan med denna studie ej påvisa samband men om det skulle föreligga en ökad hjärntumörincidens bland 
höginkomsttagare (som rent teoretiskt skulle ha ekonomiska möjligheter att inköpa mobiltelefonteknologin 
under 1980 och början av 1990 talet) kan detta komma att resultera i nya orsakssambands studier. 

För att kunna genomföra denna studie måste man betala avgifter till etikprövningsnämnden (5 000 kr) samt 
avgifter till socialstyrelsen för uttag av registerdata(35 000 kr). Denna avgift inkluderar inga som helst statistiska 
analyser, enbart erhållande av ”rådata”.

I projekt nr 2 så avser man att studera hur patientpopulationen med maligna mesoteliom (lungsäckscancer) har 
utvecklats under de senaste 3 decennierna. Gruppen ämnar att undersöka socioekonomiska faktorer samt även 
överlevnadsdata. Man har ansökt om etikprövningstillstånd (kostnad 5 000 kr) och gruppen håller på att ansöka 
om uttag från socialstyrelsen för uttag av registerdata och även här så ligger kostnaden för rådata, ej statistisk 
analys, på 35 000 kr.

I projekt nr 3 avser man att studera palliativa registret där data om sista tiden i livet finns registrerat. Forskarna 
avser att samköra detta register med svenska lungcancerregistret samt hjärntumörregistret för att se om vården i 
livets slutskede skiljer sig åt för dessa patient-entiteter. För att kunna genomföra denna studie har man ansökt till 
etikprövningsnämnden (5 000 kr) och ansökt till socialstyrelsen för uttag av rådata (35 000 kr) för att sedan kunna 
gå vidare med statistiska analyser.

Specialistläkare Johan Isaksson har ansökt om och beviljats medel på 392 000 kronor. Studien avser en helt ny 
analysmetod för nyupptäckta lungtumörer. Analysmetoden får idag betraktas som frontlinjeforskning. Analyserna 
skall i första hand göras på gruppen lungcancerpatienter med s.k. skivepitelcancer.

För skivepitelcancerpatienterna så kan sådan testning i dagsläget inte motiveras inom ramen för sjukvård då 
godkända behandlingar ej finns tillgängliga för sjukvården. Man söker därför finansiering för testkostnaden för 
denna patientgrupp. Kostnaden för att göra sekvenseringen, en så kallad NGS-panel, är ca 11 000 kronor per 
patientfall och i Gävleborg diagnosticeras ca 35 – 40 stycken skivepitelcancerfall per år. För att den genetiska 
analysen skall kunna göras så behövs dock en viss mängd material och därför förväntas ett visst bortfall. 

Studien som sådan inkluderar inte något som i sig förändrar patienternas behandling men de som deltar kommer 
att ha tumörer som är bättre kartlagda ur genetiskt perspektiv. Dessa resultat kommer att vara tillgängliga för 
behandlande läkare och om man hos en enskild patient hittar en mutation där nya läkemedel lanseras så kommer 
förstås patienten att kunna dra nytta av detta på ett sätt som annars inte varit möjligt. Det kommer också 
möjliggöra att patienter i Gävleborg kan delta i läkemedelsstudier för tumörspecifika läkemedel som är under 
utveckling. Förutom värdet av forskningen i sig finns alltså också en potentiell nytta för de patienter som deltar. 
Den förväntade nyttan är att hitta genetiska markörer i tumören som är kopplade till behandlingssvar, 
sjukdomsmönster och potentiellt nya behandlingsvägar.

Överläkare Med Dr Eva Branden Lungkliniken Gävle har ansökt om och beviljats 50 000 kronor (tidigare beviljat 
60 000 kr för detta, summa 110 000 kronor) för uppföljning av Adjuvant behandling efter lungcanceroperation 
2006-2010 i Uppsala-Örebro regionen. Dvs att följa upp resultatet efter operation och cytostatikabehandling av 
lungcancerpatienter under nämnda tidsperiod. Projektet avser att hämta in kliniska uppgifter om behandlade 
patienter, och samtidigt studera överlevnadsdata. Finns det några särdrag hos lungcancrar hos de patienter som 
överlever längst? Finns det något särdrag som kan signalera känslighet/motståndskraft för cytostatika? Ser de 
patienter som får återfall sent olika ut jämfört med de som får återfall tidigt? Benägenhet till metastasering? 
Samtidigt med att kliniska data kompletteras, kommer även operationspreparaten att analyseras med förfinad 
teknik, för att samla in så dagsaktuella data som möjligt om prognos, överlevnad m.m.

Forts. nästa sida.
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Allmänt om verksamheten (Fort. från föregående sida)
Från Elisabeth Engwalls minnesfond har sjuksköterska Lina Larsson fått möjligheten att delta i utbildningen 
Kontaktsjuksköterska i cancervård på 7,5 poäng, kostnad 12 500 kronor. Syftet är att stärka sjuksköterskans 
kompetens i alla delar som finns inom cancervården. Samtalsmetodik, palliativ vård, etik, m.m. Allt fler drabbas av 
gynekologisk cancer, och även yngre drabbas. Därav vikten att få en bra utbildning som är på vetenskaplig grund 
och som baseras på evidensbaserad kunskap.

Förvaltning
Stiftelsen styrelse ska enligt stadgarna ha minst tre och högst fem ledamöter, samt högst två suppleanter. 
Styrelsen består för närvarande av tre läkare, en f.d. advokat och en f.d. bankdirektör. Styrelsen har en suppleant 
som är lektor i vårdvetenskap.

Styrelsen har under året haft tre styrelsemöten och närvaron har uppgått till 94 procent.

Arvode har endast utgått till en styrelseledamot, som haft uppdraget som kassör. Arvodet har utgått med 12 000 
kronor.

Stiftelsens revisor har under många år varit Hans Boberg, Pwc. Hans slutade under 2015 och till ny revisor har 
Annika Wedin, Pwc, utsetts. Vi tackar Hans Boberg för gott samarbete under många år och välkomnar Annika 
Wedin som ny revisor.

Det löpande arbetet, både vad det gäller ekonomi och insamlingsdelen har skötts av en anställd, med en 
omfattning av ca 25 procent av heltid. Under hösten har stiftelsens ordförande hjälpt till med insamlingsdelen.

Övrig information
Stiftelsen har ett plusgirokonto 90 11 12 – 3, samt ett bankgirokonto 901 – 1123.
Det finns dessutom möjlighet att använda swishnumret 9011123.
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2015-05

2015-11

2015-12

2015-11

Överläkare Med Dr Eva Branden Lungkliniken Gävle för uppföljning av Adjuvant 
behandling efter lungcanceroperation 2006-2010 i Uppsala-Örebro regionen. Dvs att 
följa upp resultatet efter operation och cytostatikabehandling av lungcancerpatienter 
under nämnda tidsperiod. 

Specialistläkare Johan Isaksson har ansökt om och beviljats medel på 392 000 kronor. 
Studien avser en helt ny analysmetod för nyupptäckta lungtumörer. Analysmetoden får 
idag betraktas som frontlinjeforskning. Analyserna skall i första hand göras på gruppen 
lungcancerpatienter med s.k. skivepitelcancer.

Professor Michael Bergqvist, överläkare vid Onkologikliniken Gävle sjukhus, har ansökt 
om och beviljats 120 000 kronor för kostnader associerade med etikansökan och 
registeruttag från Socialstyrelsen gällande tre pågående forskningsprojekt.
I projekt nr 1 så avser man att studera om det föreligger en ökad incidens av 
hjärntumörer sedan introduktionen av mobiltelefoner på bred front sedan 1980 talet
I projekt nr 2 så avser man att studera hur patientpopulationen med maligna 
mesoteliom (lungsäckscancer) har utvecklats under de senaste 3 decennierna. 
I projekt nr 3 avser man att studera palliativa registret där data om sista tiden i livet 
finns registrerat. Forskarna avser att samköra detta register med svenska 
lungcancerregistret samt hjärntumörregistret för att se om vården i livets slutskede 
skiljer sig åt för dessa patient-entiteter.

Sjuksköterska Lina Larsson fått möjligheten att delta i utbildningen 
Kontaktsjuksköterska i cancervård på 7,5 poäng. Syftet är att stärka sjuksköterskans 
kompetens i alla delar som finns inom cancervården. Samtalsmetodik, palliativ vård, 
etik, m.m. 

Summa

50 000 kr

392 000 kr

120 000 kr

562 000 kr

12 500 kr

12 500 kr

574 500 kr

Utdelade anslag per 31/12 2015 

Summa utdelade anslag

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

Verksamhetskostnader
Förnödenheter
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Summa Verksamhetskostnader

Resultat före finansiella poster

Resultat från finansiella investeringar
Ränteintäkter och övriga finansiella intäkter
Kapitalvinster, återföreningar av tidigare nedskrivningar
Räntekostnader och övriga finansiella kostnader
Kapitalförluster, nedskrivning av värdepapper
Summa resultat från finansiella investeringar

Resultat efter finansiella poster

Årets resultat

Fördelning av årets resultat
Utnyttjande av ändamålsbestämda medel
Summa fördelningar

Årets saldo

Innevarande år
2015

74 633
-
-
-

41 200
219 428

335 261

-
-
-

0

-
335 261

-
-123 619

-69 403
-193 022

142 239

347 704
-

-30 507
-

317 197

459 436

459 436

-
-

459 436
                       

Föregående år
2014

113 595
-
-
-

12 430
180 283

306 308

-
-

0

-
306 308

-
-188 110

-66 529
-254 639

51 669

316 541
-
0
-

316 541

368 210

368 210

-
-

368 210      

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
Kassa och bank
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Interima fordringar
Kortfristiga placeringar

Summa omsättningstillgångar
Summa tillgångar

Eget kapital och skulder   
Stiftelsekapital/donationskapital etc.
Ändamålsbestämda medel
Balanserat kapital
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
2015

-
-
-

11 896 488
-

11 896 488
11 896 488

3 433 778
-
0
-

3 433 778
15 330 267

151 759
- 

15 149 037
15 300 796

-

-

1 265
28 207

-
0

29 472

15 330 268

Föregående år
2014

-
-
-

12 789 033
-

12 789 033
12 789 033

3 002 937
-

19 006
-

3 021  943
15 810 976

151 759
-

15 251 601
15 403 360

-

-

2 803
25 133

-
379 680

407 616

15 810 976

Balansräkning
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