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Gävle Cancerfond

Verksamhetsberättelse
BERÄTTELSE ÖVER 2017 ÅRS VERKSAMHET VID STIFTELSEN GÄVLE CANCERFOND
Allmänt om verksamheten
Stiftelsen Gävle Cancerfond tillkom genom en testamentdonation om 70 000 kronor från fru Heldi 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”.
I tidigare årsredovisningar har det stått att donators namn är fru Heidi Elfström. Efter kontakt med Länsmuseet
Gävleborg har detta visat sig vara felaktigt. Donators namn är Heldine Elfström och testamentet är underskrivet
med Heldi.
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
Icahandlarna på Ica Maxi i Gävle och Sandviken skänkte i samband med fettisdagen 5 kronor per såld semla till
Gävle Cancerfond. Totalt inbringade detta 35 125 kronor
Stiftelsen har under räkenskapsåret lämnat bidrag med 458 400 kronor till 2 projekt.
Ärenden rörande anslagsframställningar mellan styrelsesammanträdena handläggs av de medicinska
fackledamöterna i styrelsen.
Elisabeth Engwalls minnesfond har under året lämnat bidrag med 6 400 kronor för utbildning av en sjuksköterska
till kontaktsjuksköterska i cancervård, samt 12 000 kronor i konferensbidrag.
I november fick stiftelsen kännedom om ett testamente. Testamentet är ännu inte slutredovisat, men under 2017
har närmare 1,5 mkr utbetalats från dödsboet.
Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång
Den 1 januari 2018 anställdes Vivianne Andersson för att handha stiftelsens ekonomi. Hon efterträder Marianne
Åseby som efter 9 år lämnar stiftelsen. Uppdraget är på ca 10 procent av heltid. Inga-Lill Stenlund fortsätter att
handha insamlingsdelen av verksamheten. Detta uppdrag uppskattas till ca 15 procent av heltid.
Resultat och ställning
Stiftelsen har god ekonomi, god likviditet och utifrån verksamheten sett stort eget kapital. Under november
månad fick vi kännedom om ett testamente som i december utbetalats med 1 498 tkr. Testamentet är ännu inte
slutredovisat. Insamlade medel i övrigt uppgick under året till totalt 83 tkr, jämfört med budgeterade 100 tkr.
Två behöriga projektansökningar har inkommit och beviljats under året. 458 tkr har delats ut under året, jämfört
med budgeterade 315 tkr. Antalet ansökningar och storleken på desamma varierar under åren.
Från Elisabeth Engwall Minnesfond har 18 400 kronor har utbetalts till två projekt. Inga andra ansökningar har
inkommit.
Placeringspolicy
Stiftelsen har som policy att högst ca 25 - 30 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.
Forts. nästa sida.
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Verksamhetsberättelse
BERÄTTELSE ÖVER 2017 ÅRS VERKSAMHET VID STIFTELSEN GÄVLE CANCERFOND
Allmänt om verksamheten (Fort. från föregående sida)
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 stöttas 2017:
Överläkare Johan Isaksson, lungkliniken Gävle sjukhus har erhållit 355 000 kronor för genetiska analyser med
NGS-panel på skivepitelcancer, inklusive kostnader för projekt-och laboratoriemöten.
Behandling med tumörspecifika läkemedel vid behandling av lungcancer följer helt andra principer än traditionell
cellgiftsbehandling och inriktar sig mot specifika mekanismer i patientens tumör. För att kunna ge sådana
läkemedel krävs det analyser av tumörgenetik för att kunna identifiera de förändringar som gör cancern mottaglig
för behandling. I dagsläget görs analyser av tumörens karakteristika rutinmässigt för de två vanligaste
genvarianterna i adenocarcinomgruppen, för dessa genvarianter finns behandling tillgänglig som är bevisat
effektiv vid sådan lungcancer. Fler tumörspecifika läkemedel finns under utveckling. Det finns också ett flertal
andra kända genvarianter/mutationer som kan ses i lungtumörer som också ses i annan tumörvävnad. För en del
av dessa finns redan läkemedel utvecklade som har effekt mot samma mekanism men i andra tumörformer och
förhoppningen är förstås att dessa skall kunna användas även för lungcancerpatienter. På sikt är målet att så
många patienter som möjligt skall kunna erbjudas skräddarsydd behandling men i dagsläget ges sedvanlig
cellgiftsbehandling till den överväldigande majoriteten av patienterna med spridd sjukdom. I
adenocarcinomgruppen kan mutationer som möjliggör specifik behandling hittas hos ca 10–15% av patienterna.
För skivepitelcancerpatienter görs dessa analyser överhuvudtaget inte då godkända läkemedel ännu saknas.
Den begränsande faktorn för studier av tumörgenetik har varit att man på material från rutinutredningar endast
kunnat analysera för en mutation i taget. Dels blir det kostsamt och dels räcker mängden material inte till att göra
mer än enstaka analyser. Nya metoder på Rudbecklaboratoriet i Uppsala gör att man kommer att kunna analysera
ett flertal mutationer samtidigt i stället, i dagsläget de 18 stycken vanligaste mutationerna, och det är detta som är
grund för det planerade projektet. Testning görs i studien med så kallad NGS-panel.
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.
ST-läkare Georg Holgersson, doktorand som disputerat i oktober 2017, har erhållit 103 400 kronor, för
finansiering av ett projekt som syftar till ökad kunskap om prognostisk betydelse av rutinlabprover vid behandling
av icke-småcellig lungcancer med radiokemoterapi. Georg Holgersson har fått medel för att slutföra projektet som
ett led i sitt avhandlingsarbete, och han har även haft möjlighet att presentera sina data vid Världskongressen i
Lungcancer i Yokohama i Japan i oktober 2017.
Prognosen vid icke-operabel lokalt avancerad icke-småcellig lungcancer (NSCLC) är dålig. Radiokemoterapi är den
enda potentiellt botande behandling som finns att tillgå men trots given behandling är 5-årsöverlevnaden bara ca
15 % och behandlingen är associerad med betydande biverkningar. För att välja en lämplig behandlingsstrategi
för den enskilda patienten är det viktigt att ha så mycket prognostisk information som möjligt inför behandlingen.
Målet med studien är att undersöka den prognostiska betydelsen för överlevnad hos hematopoetiska
rutinblodprover (Hb, LPK, TPK) hos NSCLC-patienter som behandlas med radiokemoterapi.
Forts. nästa sida.
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Verksamhetsberättelse
BERÄTTELSE ÖVER 2017 ÅRS VERKSAMHET VID STIFTELSEN GÄVLE CANCERFOND
Allmänt om verksamheten (Fort. från föregående sida)
Projektet är en sammanställning av data från två kliniska fas-2 studier (RAKET och Satellite) som genomfördes
under åren 2002 - 2007 och inkluderade patienter med NSCLC som behandlades med radiokemoterapi i Sverige.
Statistiska analyser av ev. samband mellan värden för Hb, LPK, TPK och överlevnad. Presentation av resultat
skriftligen i vetenskaplig tidskrift samt vid världskongressen för lungcancer, The World Conference on Lung Cancer
(WCLC), i Yokohama i 15 - 18 oktober 2017.
Från Elisabeth Engwalls minnesfond har Åsa Blomgren, vårdenhetschef på Kvinnokliniken Gävle sjukhus, erhållit
28 400 kronor, för utbildning av två sjuksköterskor till kontaktsjuksköterska 2016. Utbildningen heter
Kontaktsjuksköterska i cancervård, och är på 7,5 högskolepoäng. Eftersom man har pensionerat 2 sjuksköterskor
med denna uppgift, vill man nu vidareutbilda två nya sjuksköterskor för att möta upp till de nationella önskemål
som finns för sjuksköterskor som arbetar med cancerpatienter. Kursens syfte är att stärka kontaktsjuksköterskans
kompetens för uppdraget och verka i cancervårdens processorienterade arbetsform. Innehållet i kursen är bl.a.
kontaksjuksköterskans roll och funktion, det professionella samtalet, palliativ vård, etik och teamsamarbete. Under
2016 erhöll man medel för denna utbildning, och en sköterska gick denna utbildning. Under 2017 har ytterligare
en sköterska erhållit denna utbildning och resterande medel som beviljats 2016 har således utnyttjats 2017. Till
utbildningen 2017 tillkom rese- och logikostnader och ytterligare 6 400 kr beviljades
Överläkare Bengt Andrae, kvinnokliniken Gävle sjukhus, har erhållit 12 000 kronor från Elisabet Engwalls
minnesfond.
Bengt Andrae har deltagit vid ICSN konferensen vis U.S National Cancer Institute (NCI) i Bethesda, USA, och ämnet
var befolkningsbaserad cancerscreening. Bengt presenterade sina resultat från cervixcancer-screeningen i Sverige.
Resultaten som presenterades handlade om betydelsen av deltagande och täckningsgrad, att skilja på
organiserad och spontan screening och se hur de samverkar och identifiera grupper som bäst behöver bli kallade
och provtagna. Men även vad som inte behöver behandlas. Man har också möjligheten via svenska register att
studera brister i organisationen, screeningmetodens sensitivitet och specificitet eller handläggning och
potentiella vinster med nya program.
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 ordinarie styrelsemöten samt ett möte per
capsulam. Närvaron har uppgått till 80 procent.
Inga arvoden utgår till styrelsen.
Stiftelsens revisor har sedan 2015 varit Annika Wedin, PWC.
Det löpande arbetet har skötts av två anställda, tillsammans med en omfattning av ca 25 procent av heltid.
Inga-Lill Stenlund ansvarar för insamlingsdelen med ca 15 % av heltid och Marianne Åseby för
ekonomihanteringen med ca 10 % av heltid.
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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Utdelade anslag per 31/12 2017
Överläkare Johan Isaksson, lungkliniken Gävle sjukhus har erhållit 355 000 kronor för
genetiska analyser med NGS-panel på skivepitelcancer, inklusive kostnader för
projekt-och laboratoriemöten.
Behandling med tumörspecifika läkemedel vid behandling av lungcancer följer helt
andra principer än traditionell cellgiftsbehandling och inriktar sig mot specifika
mekanismer i patientens tumör. För att kunna ge sådana läkemedel krävs det analyser
av tumörgenetik för att kunna identifiera de förändringar som gör cancern mottaglig
för behandling. I dagsläget görs analyser av tumörens karakteristika rutinmässigt för de
två vanligaste genvarianterna i adenocarcinomgruppen, för dessa genvarianter finns
behandling tillgänglig som är bevisat effektiv vid sådan lungcancer. Fler tumörspecifika
läkemedel finns under utveckling. Det finns också ett flertal andra kända
genvarianter/mutationer som kan ses i lungtumörer som också ses i annan
tumörvävnad. För en del av dessa finns redan läkemedel utvecklade som har effekt mot
samma mekanism men i andra tumörformer och förhoppningen är förstås att dessa
skall kunna användas även för lungcancerpatienter.

355 000 kr

ST-läkare Georg Holgersson, doktorand som disputerat i oktober 2017, har erhållit 103
400 kronor, för finansiering av ett projekt som syftar till ökad kunskap om prognostisk
betydelse av rutinlabprover vid behandling av icke-småcellig lungcancer med
radiokemoterapi. Georg Holgersson har fått medel för att slutföra projektet som ett led
i sitt avhandlingsarbete, och han har även haft möjlighet att presentera sina data vid
Världskongressen i Lungcancer i Yokohama i Japan i oktober 2017.

103 400 kr

Summa

458 400 kr

Utbildningen heter Kontaktsjuksköterska i cancervård, och är på 7,5 högskolepoäng.
Kursens syfte är att stärka kontaktsjuksköterskans kompetens för uppdraget och verka i
cancervårdens processorienterade arbetsform. Innehållet i kursen är bl.a.
kontaksjuksköterskans roll och funktion, det professionella samtalet, palliativ vård, etik
och teamsamarbete. Under 2016 erhöll man medel för denna utbildning, och en
sköterska gick denna utbildning. Under 2017 har ytterligare en sköterska erhållit denna
utbildning och resterande medel som beviljats 2016 har således utnyttjats 2017. Till
utbildningen 2017 tillkom rese- och logikostnader och ytterligare 6 400 kr beviljades

6 400 kr

Överläkare Bengt Andrae, kvinnokliniken Gävle sjukhus, har erhållit 12 000 kronor från
Elisabet Engwalls minnesfond.
Bengt Andrae har deltagit vid ICSN konferensen vis U.S National Cancer Institute (NCI) i
Bethesda, USA, och ämnet var befolkningsbaserad cancerscreening. Bengt
presenterade sina resultat från cervixcancer-screeningen i Sverige. Resultaten som
presenterades handlade om betydelsen av deltagande och täckningsgrad, att skilja på
organiserad och spontan screening och se hur de samverkar och identifiera grupper
som bäst behöver bli kallade och provtagna. Men även vad som inte behöver
behandlas. Man har också möjligheten via svenska register att studera brister i
organisationen, screeningmetodens sensitivitet och specificitet eller handläggning och
potentiella vinster med nya program.

12 000 kr

Summa

18 400 kr

Summa utdelade anslag

476 800 kr

Från Elisabeth Engwalls Minnesfond
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Resultaträkning
Innevarande år
2017

Föregående år
2016

1 545 936
35 125
1 581 061

53 927
24 165
78 092

0

0

1 581 061

78 092

Verksamhetskostnader
Förnödenheter
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Summa Verksamhetskostnader

-117 501
-55 848
-173 349

-126 095
-55 194
-181 289

Resultat före finansiella poster

1 407 712

-103 197

262 437
-2 515
259 922

264 744
-1
264 743

Resultat efter finansiella poster

1 667 634

161 545

Årets resultat

1 667 634

161 545

-

-

1 667 634

161 545

ÅRETS INTÄKTER OCH KOSTNADER
Verksamhetinstäkter
Allmänheten
Företag
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

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

Fördelning av årets resultat
Utnyttjande av ändamålsbestämda medel
Summa fördelningar
Årets saldo
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Balansräkning
Innevarande år
2017

Föregående år
2016

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
Inventarier
Summa materiella anläggningstillgångar

-

-

Finansiella anläggningstillgångar
Långfristiga värdepappersinnehav
Långfristiga fordringar
Summa finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar

12 103 225
12 103 225
12 103 225

11 991 647
11 991 647
11 991 647

4 239 402
0
-

3 486 994
0
-

Summa omsättningstillgångar
Summa tillgångar

4 239 402
16 342 627

3 486 944
15 478 641

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

151 759
16 153 816
16 305 575

151 759
14 944 582
15 096 341

Avsättningar

-

-

Långfristiga skulder

-

-

20 752
16 300
0
37 052

0
16 300
366 000
382 300

16 342 627

15 478 641

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar

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

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Beviljade, ej utbetalda anslag
Övriga kortfristiga skulder
Summa kortfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder
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