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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 
Vivianne Andersson handhar stiftelsens ekonomi.  Uppdraget är på ca 10 procent av heltid. Inga-Lill Stenlund 
handhar insamlingsdelen av verksamheten.  Detta uppdrag uppskattas till ca 15 procent av heltid.

Stiftelsen har under räkenskapsåret beslutat om att lämna 280 tkr i bidrag till ett projekt.
Ärenden rörande anslagsframställningar mellan styrelsesammanträdena handläggs av de medicinska 
fackledamöterna i styrelsen.

I oktober 2019 fick stiftelsen, ett arv gm testamentet, om 45 903,50 kr.

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång 

Resultat och ställning
Stiftelsen har god ekonomi, god likviditet och utifrån verksamheten sett stort eget kapital. Under oktober månad 
betalades till Stiftelsen, 45 903 kronor, testamentsmedel.
Insamlade medel i övrigt uppgick under året till 69 100 kronor jämfört med budgeterade 
50 000 kr.
En behörig projektansökning har inkommit och beviljats under året.  280 000 kr har beslutats att delas ut under 
året jämfört med budgeterade 262 500 kr.  Antalet ansökningar och storleken på desamma varierar under åren. 

Från Elisabeth Engwalls Minnesfond har inga utbetalningar gjorts till något 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.

Under år 2018 har Stiftelsen tecknat ett avtal med Handelsbanken om Portföljförvaltning av ett placerat kapital 
motsvarande 7,5 milj kronor. Placeringsfilosofi har överenskommits enligt följande:
20 %  räntemarknad
60 %  aktiemarknad och 
20 %  alternativa placeringar.
Övrig placering sker fortsatt under egen förvaltning.

Forts. nästa sida.       
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Allmänt om verksamheten (Fort. från föregående sida)

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 stöttas 2019:

Överläkare Linda Willén har ansökt om och beviljats 280.000 kronor.  Globalt är lungcancer den näst vanligaste 
tumörsjukdomen och den huvudsakliga orsaken till cancerrelaterad död. I Sverige insjuknar ca 4000 personer 
årligen i lungcancer vilket gör det till den fjärde vanligaste cancersorten hos kvinnor och sjätte vanligaste hos 
män. Det finns en stark koppling till cigarettrökning och lungcancer, 8-9 av 10 fall anses vara orsakade av rökning. 
Sjukdomen minskar bland män men ökar bland kvinnor vilket avspeglar tidstrender i rökvanor. Behandling av 
lungcancer innefattar kirurgi, cytostatika och andra medicinska behandlingar, strålbehandling som ibland 
kombineras med cellgifter, punktbestrålning, sk stereotaktisk strålbehandling samt ren symtomlindrande 
behandling. 

I Sverige finns flera populations- och kvalitetsregister. Populationsregister handläggs av Socialstyrelsen och 
Statistiska Centralbyrån tex Hälsodataregistret och Befolkningsregistret och används för att uppfylla 
myndigheternas uppdrag om nationell statistik. Kvalitetsregister används inom hälso- och sjukvården för utveckla 
och säkra vårdens kvalitet. Exempel på kvalitetsregister är Lungcancerregistret och Nationella diabetesregistret. De 
svenska registren är kända för sin höga täckningsgrad samt hög kvalitet på datainnehållet. 

Linda Willéns forskning utgår från den svenska forskningsdatabasen Lung Cancer Database (LcBaSe), där data från 
det svenska Lungcancerregistret kopplas till flera andra svenska populations- och kvalitetsregister 
(Cancerregistret, Patientregistret, Läkemedelsregistret, Dödsorsaksregistret samt Longitudinell 
Integrationsdatabas för sjukförsäkring- och arbetsmarknadsstudier (LISA)). I LcBaSe ingår data på över 95 % av alla 
patienter diagnosticerade med lungcancer sedan 2002 vilket i dagsläget utgörs av ca 40 000 patienter. Resultaten 
av samtliga studier planeras att publiceras i internationella tidsskrifter. 

LcBaSe inkluderar data med start från 2002 men enligt ansökan önskar man nu uppdatera databasen till att 
innefatta de allra senaste tillgängliga registeruppgifterna inför det fortsatta projektet.

Planerade forskningsstudier:
 1. Får högutbildade lungcancerpatienter bättre vård än lågutbildade?  Studien accepterades för   
  publikation i tidsskriften Lung Cancer mars 2019 och har legat till grund även för debattartikel i   
  Läkartidningen.
 2. Får utlandsfödda patienter sämre vård än svenskfödda? 

 3. Får äldre lungcancerpatienter sämre vård än yngre?

 4. Vilka är patienterna som lever mycket längre än vad vi initialt förväntade oss vid diagnos? Finns  
  det faktorer som styr detta?

Från Elisabeth Engwalls minnesfond har inte något anslag utbetalts.

Forts. nästa sida.
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Allmänt om verksamheten (Fort. från föregående sida)

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 Vivianne Andersson 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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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

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
2019

115 004
-

115 004

-
-
-

0

-
115 004

-
-158 308

-68 276
-226 584

-111 580

959 745
-

-329 220
-

630 525

518 945

518 945

-
-

518 945
                       

Föregående år
2018

1 056 646
-

1 056 646

-
-

0

-
1 056 646

-
-123 584

-69 654
-193 238

863 408

466 375
-

-44 567
-

421 808

1 285 216

1 285 216

-
-

1 285 216      

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
Beviljade, ej utbetalda anslag
Övriga kortfristiga skulder
Summa kortfristiga skulder

Summa eget kapital och skulder

Innevarande år
2019

-
-
-

15 455 787
-

15 455 787
15 455 787

1 906 899
-
0
-

1 906 899
17 362 686

151 759
- 

17 172 975 
17 324 734

-

-

20 952
17 000

-
-

37 952

17 362 686

Föregående år
2018

-
-
-

15 312 675
-

15 312 675
15 312 675

2 161 067
-
0
-

2 161 067
17 473 742

151 759
-

16 934 031
17 085 790

-

-

20 952
17 000

350 000
-

387 952

17 473 742

Balansräkning
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