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1. INLEDNING	  

Blodcancerförbundet	  är	  en	  ideell	  organisation	  som	  finns	  till	  för	  dem	  som	  drabbats	  av	  en	  
blod-‐‑	  eller	  blodcancersjukdom,	  närstående	  till	  dessa	  individer	  samt	  personal	  inom	  
vuxenhematologin	  i	  Sverige.	  Förbundets	  övergripande	  mål	  är	  att	  samtliga	  drabbade	  av	  de	  
drygt	  femtontalet	  sjukdomar	  vi	  representerar	  ska	  erbjudas	  god	  tillika	  jämlik	  vård	  och	  
rehabilitering,	  att	  satsningen	  på	  forskning	  inom	  blodcancerområdet	  ökar	  samt	  att	  
kännedomen	  om	  och	  förståelsen	  för	  hur	  det	  är	  att	  leva	  med	  blodcancer	  idag	  sprids	  till	  
allmänheten.	  För	  att	  uppnå	  dessa	  mål	  bedriver	  vi	  bland	  annat	  aktiv	  kunskapsspridning	  om	  
blod-‐‑	  och	  blodcancersjukdomar,	  intressepolitiskt	  arbete,	  stödjande	  av	  forskning	  inom	  
hematologi,	  riktade	  utbildnings-‐‑	  och	  informationsinsatser	  samt	  skapandet	  av	  samhörighet	  
med	  andra	  blodcancersjuka	  som	  befinner	  sig	  i	  en	  liknande	  situation.	  
	  
I	  dagsläget	  har	  Blodcancerförbundet	  14	  stycken	  föreningar	  under	  sig	  som	  bedriver	  lokal	  
verksamhet	  runtom	  i	  landet.	  Dessa	  föreningar	  är	  självständiga	  i	  den	  mån	  att	  var	  och	  en	  av	  
dem	  har	  en	  egen	  styrelse,	  själva	  är	  ansvariga	  för	  respektive	  lokalförenings	  ekonomi	  och	  har	  
rätt	  att	  företräda	  sina	  medlemmar	  gentemot	  sjukvården	  och	  andra	  institutioner.	  Vidare	  
fungerar	  föreningarna	  ifråga	  som	  kontaktnät	  gentemot	  de	  lokala	  sjukhusen	  och	  bidrar	  
därutöver	  till	  med	  sådant	  som	  kan	  göra	  vardagen	  trivsammare	  både	  för	  anställda	  inom	  
hematologi	  samt	  blodcancerdrabbade	  och	  deras	  anhöriga.	  
	  

2. ORGANISATION	  

2.1 Förbundsstyrelse	  
Blodcancerförbundet	  leds	  av	  en	  förbundsstyrelse	  bestående	  av	  Ordförande,	  vice	  
Ordförande,	  fem	  ordinarie	  ledamöter	  och	  sju	  ersättare.	  Ordföranden	  och	  suppleanterna	  
väljs	  på	  en	  tvåårsperiod	  och	  ledamöterna	  väljs	  på	  en	  fyraårsperiod	  vid	  förbundsstämman	  
som	  är	  förbundets	  högsta	  beslutande	  organ.	  Stämman	  ifråga	  hålls	  vartannat	  år,	  
företrädesvis	  på	  ojämna	  år	  under	  maj	  månad.	  Förbundets	  nuvarande	  styrelse	  tillsattas	  i	  
maj	  2015	  i	  samband	  med	  nämnda	  stämma	  och	  såg	  vid	  tillfället	  ut	  som	  följande;	  
	  

Ordförande	   Lise-‐‑Lott	  Eriksson	  
	  

Vice	  Ordförande	   Lena	  Lambrell	  (avgick	  11/10,	  återgick	  till	  ledamot)	  

Kassör	   Else-‐‑Britt	  Jarfelt	  

Ledamöter	   Karl-‐‑Erik	  Appeby	  
Kågan	  Karlsson	  (ny	  Vice	  Ordförande	  den	  11/10)	  
Bo	  Karlsson	  
Ewa	  Ekstrand	  (lämnade	  styrelsen	  den	  15/12)	  
Therese	  Tellqvist	  
Lars-‐‑Peter	  Knutsson	  



Blodcancerförbundet 
Org.nr 815200-9125 

	  

	  
	  
	  

Revisor	   Margareta	  Forsman,	  Revisorcompaniet	  
Förtroendevald	  revisor	   Jerker	  Pernrud	  
Revisor	  (ersättare)	   Gustav	  Tellqvist	  

	  
Valberedning	   Kerstin	  Holmberg	  

Ewa	  Jonsson	  
	  
Förutom	  förbundsstämman	  så	  anordnade	  Blodcancerförbundet	  sju	  stycken	  styrelsemöten	  
under	  året.	  Dessa	  skedde	  den	  10/5,	  8/6,	  20/7,	  30/8,	  25/9,	  11/10	  respektive	  15/12.	  

	  
2.2 Förbundskansliet	  
2015	  var	  ett	  år	  bestående	  av	  stora	  interna	  förändringar	  på	  förbundskansliet.	  Hasse	  
Sandberg	  avgick	  ifrån	  sin	  post	  som	  Förbundssekreterare	  i	  september	  månad	  efter	  drygt	  
fem	  år	  på	  tjänsten.	  Han	  ersattes	  av	  Christian	  Pedersen,	  vars	  roll	  som	  Förbunds-‐‑	  och	  
Affärsutvecklingsansvarig	  skiljer	  sig	  åt	  ifrån	  sin	  företrädare.	  Förutom	  att	  sköta	  om	  den	  
operationella	  verksamheten,	  bär	  Christian	  därtill	  ansvaret	  för	  att	  utveckla	  denna	  på	  
kontinuerlig	  basis.	  

	  
För	  att	  bistå	  Christian	  i	  sin	  nya	  roll	  beslutades	  det	  under	  året	  att	  anställa	  en	  ny	  
administratör	  på	  75	  %.	  För	  att	  åtminstone	  delvis	  bekosta	  detta	  beslutades	  det	  under	  året	  
om	  att	  införa	  en	  särskild	  post	  för	  ”projektadministration”	  i	  samband	  med	  nya	  projekt.	  
Detta	  var	  vidare	  ett	  nödvändigt	  beslut	  för	  att	  undvika	  åter	  ett	  år	  av	  minusresultat	  samt	  se	  
till	  att	  Blodcancerförbundet	  har	  en	  stabil	  ekonomisk	  grund	  att	  stå	  på	  inför	  framtiden.	  

	  
2.3 Medlemmar	  
Antalet	  medlemmar	  för	  Blodcancerförbundet	  uppgick	  i	  slutet	  av	  året	  till	  3	  522	  stycken.	  
Detta	  är	  en	  minskning	  jämfört	  med	  år	  2014	  (3	  585),	  där	  vi	  dock	  glädjande	  nog	  kan	  
konstatera	  att	  medlemsutvecklingen	  i	  framförallt	  de	  största	  utav	  våra	  föreningar	  var	  
positiv	  under	  året.	  Dessutom	  låg	  antalet	  medlemmar	  vid	  årsskiftet	  2015/2016	  på	  en	  högre	  
än	  två	  år	  tidigare,	  där	  medlemsantalet	  vid	  slutet	  av	  2013	  landade	  på	  3	  431	  medlemmar.	  

	  
Avgifter	  som	  förbundet	  tar	  ut	  från	  våra	  lokala	  föreningar	  är	  50	  kr	  för	  huvud-‐‑	  och	  
stödmedlemmar,	  samt	  15	  kr	  för	  familjemedlemmar.	  Fördelningen	  av	  medlemmar	  på	  
förbundets	  14	  lokala	  föreningar	  såg	  vid	  31/12	  2015	  ut	  som	  följande;	  
	  
	  
Förening	   Medlemmar	  (2015)	   Medlemmar	  (2014)	  

	  
Norrbotten	   161	   171	  
NUS	   285	   258	  
Jämtland/Härjedalen	   26	   26	  
Örnsköldsvik	   58	   65	  
Västernorrland	   308	   316	  
Uppsala	   205	   203	  
Stockholms	  Län	   688	   614	  
Örebroregionen	   212	   228	  
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Sydöstra	   441	   415	  
Västsverige	   274	   476	  
Skaraborg	   123	   110	  
Södra	   630	   598	  
Gotland	   48	   48	  
Halland	   63	   57	  

	  

Medlemsutvecklingen	  under	  2015	  har	  varit	  relativt	  stadig	  sett	  över	  samtliga	  lokala	  
föreningar.	  Den	  enda	  större	  avvikelsen	  jämfört	  med	  årsskiftet	  2014/2015	  var	  föreningen	  
”Västsverige”,	  vars	  officiella	  medlemsantal	  minskade	  med	  strax	  över	  200	  personer.	  Detta	  
hade	  i	  sin	  tur	  haft	  en	  negativ	  påverkan	  på	  en	  annars	  positiv	  medlemsutveckling	  för	  förbundet	  
överlag,	  och	  berodde	  på	  en	  utrensning	  av	  icke-‐‑betalande	  medlemmar	  inom	  nämnda	  
lokalförening.	  
	  

3. INFORMATIONSSPRIDNING	  

3.1 Diagnosbroschyrer	  
Under	  2015	  fortsatte	  Blodcancerförbundets	  uppskattade	  diagnosbroschyrer	  att	  efterfrågas	  
främst	  av	  dem	  verksamma	  inom	  vuxenhematologin	  i	  Sverige.	  Detta	  skedde	  i	  en	  sådan	  
utsträckning	  att	  några	  utav	  dessa	  till	  och	  med	  tog	  slut.	  Broschyrerna	  är	  en	  utav	  förbundets	  
absolut	  främsta	  källor	  för	  att	  sprida	  information,	  varpå	  processen	  med	  att	  trycka	  upp	  nya	  
broschyrer	  genast	  sattes	  igång.	  Här	  beslutades	  det	  dock	  att	  först	  uppdatera	  informationen	  i	  
de	  broschyrer	  som	  antingen	  redan	  tagit	  slut,	  höll	  på	  att	  gå	  ur	  lager	  alternativt	  vars	  
information	  var	  utdaterad.	  

	  
Kontakt	  med	  relevanta	  läkare	  upptogs	  således,	  varpå	  processen	  att	  trycka	  nya	  broschyrer	  
påbörjades	  under	  2015.	  Här	  beslutades	  det	  därutöver	  att	  förbundet	  i	  framtiden	  inte	  skulle	  
vara	  reaktiva	  utan	  proaktiva	  rörande	  denna	  process.	  Med	  andra	  ord	  kommer	  vi	  framöver	  
inte	  vänta	  till	  dess	  att	  diagnosbroschyrerna	  går	  ur	  lager	  innan	  processen	  med	  att	  ta	  fram	  
nya	  påbörjas.	  

	  
3.2 Sociala	  Medier	  och	  Hemsidan	  
Blodcancerförbundet	  har	  under	  2015	  implementerat	  processen	  med	  att	  uppdatera	  vår	  
Facebook-‐‑sida	  åtminstone	  en	  gång	  om	  dagen	  med	  ett	  för	  våra	  medlemmar	  
intresseväckande	  inlägg.	  Samma	  sak	  gäller	  för	  vår	  hemsida,	  som	  därtill	  kontinuerligt	  har	  
förbättrats	  under	  året.	  Bland	  annat	  har	  språket	  förbättrats,	  fler	  bilder	  lagts	  till,	  färgprofilen	  
justerats	  och	  informationen	  uppdaterats.	  Detta	  har	  gjorts	  i	  nära	  samarbete	  med	  
Föreningssupport,	  vilka	  är	  bolaget	  som	  sköter	  driften	  utav	  hemsidan	  ifråga.	  

	  
3.3 Haema	  
Under	  2015	  gav	  Blodcancerförbundet	  ut	  fyra	  utgåvor	  av	  Haema.	  Överlag	  är	  vi	  mycket	  nöjda	  
med	  innehållet	  i	  dessa	  nummer,	  där	  olyckliga	  omständigheter	  under	  sensommaren	  dock	  
innebar	  att	  årets	  tredje	  utgåva	  blev	  försenad.	  Detta	  berodde	  i	  sin	  tur	  på	  stora	  interna	  
förändringar	  under	  sommaren/hösten	  inom	  organisationen,	  vilket	  bevisar	  hur	  skör	  en	  
liten	  patientorganisation	  som	  Blodcancerförbundet	  trots	  allt	  är.	  
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3.4 Youtube-‐‑filmer	  
Blodcancerförbundets	  egen	  kanal	  på	  den	  sociala	  videodelningssajten	  Youtube	  
kompletterades	  under	  2015	  med	  en	  film	  om	  Järnöverskott.	  Därtill	  påbörjades	  processerna	  
med	  att	  producera	  ytterligare	  filmer	  gällande	  sjukdomarna	  Talassemi,	  Myelodysplastiska	  
Syndrom	  (MDS)	  samt	  Kronisk	  Lymfatisk	  Leukemi	  (KLL).	  Målet	  är	  att	  på	  sikt	  beröra	  
samtliga	  av	  de	  blod-‐‑	  och	  blodcancersjukdomar	  som	  Blodcancerförbundet	  representerar	  via	  
denna	  kanal,	  som	  uppskattas	  framförallt	  av	  nyligen	  drabbade	  patienter	  samt	  landets	  
hematologer.	  
	  

4. VERKSAMHETSOMRÅDEN	  

4.1 Kommunikation	  
För	  att	  bli	  mer	  lockande	  för	  potentiella	  sponsorer/medlemmar,	  samt	  därtill	  ge	  ett	  mer	  
professionellt	  intryck	  till	  externa	  parter,	  genomfördes	  ett	  flertal	  förändringar	  under	  2016.	  
Bland	  annat	  infördes	  en	  ny	  slogan,	  ”För	  Kunskap	  &	  Livskraft”,	  vilken	  inkorporerades	  i	  den	  
justerade	  logotyp	  vars	  arbete	  påbörjades	  under	  året.	  Därtill	  initierades	  projektet	  med	  att	  
skapa	  en	  mer	  enhetlig	  extern	  kommunikation	  via	  samtliga	  av	  Blodcancerförbundets	  
externa	  kommunikationskanaler.	  Detta	  med	  syftet	  att	  skapa	  igenkännande	  oavsett	  vilken	  
kontaktyta	  en	  potentiell	  intressent	  kommer	  i	  kontakt	  med	  vårt	  förbund	  via.	  Slutligen	  lades	  
ett	  enormt	  arbete	  ner	  på	  att	  säkerställa	  att	  årets	  två	  sista	  utgåvor	  av	  haema	  kom	  ut	  under	  
året,	  vilket	  förbundet	  också	  lyckades	  med	  trots	  svår	  tidsbrist.	  
	  

4.2 Medlemsutveckling	  
Under	  2015	  lades	  grunden	  framförallt	  för	  att	  utveckla	  ett	  mervärde	  vad	  avser	  ett	  
medlemskap	  i	  Blodcancerförbundet.	  En	  ny	  handlingskraftig	  Ordförande	  med	  god	  vana	  av	  
att	  driva	  företag,	  en	  ny	  tillika	  ”arbetande”	  styrelse	  samt	  anställningen	  av	  en	  Förbunds-‐‑	  och	  
Affärsutvecklare	  med	  en	  magisterexamen	  från	  Handelshögskolan.	  Samtliga	  utav	  dessa	  
interna	  förändringar	  inom	  organisationen	  har	  redan,	  och	  kommer	  att	  fortsätta,	  leda	  även	  
till	  externa	  förändringar	  som	  är	  gynnsamma	  för	  våra	  medlemmar.	  
	  
Detta	  nya	  ”affärstänk”	  som	  numera	  genomsyrar	  förbundet	  har	  i	  sin	  tur	  lett	  till	  ett	  naturligt	  
fokus	  på	  våra	  medlemmars	  behov.	  Att	  Blodcancerförbundet	  representerar	  hela	  fjorton	  
stycken	  olika	  blod-‐‑	  eller	  blodcancersjukdomar	  gör	  detta	  emellertid	  till	  en	  reell	  utmaning,	  
då	  ovan	  nämnda	  behov	  naturligtvis	  skiljer	  sig	  åt	  beroende	  på	  vilken	  utav	  våra	  diagnoser	  
det	  gäller.	  Dock	  har	  förbundets	  medlemsantal	  fortsatt	  att	  stiga	  under	  året	  inom	  majoriteten	  
av	  våra	  lokala	  föreningar,	  fastän	  resultatet	  av	  de	  projekt	  som	  sattes	  igång	  under	  slutet	  av	  
2015	  vid	  årsskiftet	  ännu	  inte	  hade	  implementerats	  till	  fullo.	  
	  
4.3 Lokalföreningar	  
För	  att	  främja	  ett	  gott	  samarbete	  med	  våra	  lokala	  föreningar	  upprättades	  år	  2015	  en	  
kontinuerlig	  dialog	  med	  samtliga	  lokala	  Ordföranden	  runtom	  i	  landet.	  Tidigare	  har	  
förbundskansliet	  varit	  reaktiva	  i	  detta	  avseende,	  och	  har	  delgett	  våra	  respektive	  föreningar	  
information	  när	  de	  har	  efterfrågat	  detta.	  Från	  och	  med	  2015	  ämnar	  förbundet	  dock	  att	  vara	  
proaktiva	  och	  aktivt	  söka	  upp	  våra	  representanter	  på	  lokal	  nivå	  med	  t.ex.	  information	  av	  
intresse.	  Genom	  detta	  hoppas	  vi	  uppnå	  en	  kontinuerlig	  dialog	  med	  våra	  lokala	  
föreningsrepresentanter.	  
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4.4 Intressepolitik	  
Blodcancerförbundet	  fortsatte	  under	  2015	  att	  ha	  en	  mycket	  aktiv	  roll	  inom	  Nätverket	  mot	  
Cancer	  (NMC).	  Kerstin	  Holmberg,	  Ordförande	  i	  förbundet	  fram	  tills	  maj	  2015	  och	  Hasse	  
Sandberg,	  Förbundssekreterare	  till	  och	  med	  september	  under	  året	  som	  gick,	  var	  bägge	  
mycket	  engagerade	  i	  de	  frågor	  som	  NMC	  drev	  under	  första	  hälften	  av	  2015.	  Hasse	  
medverkade	  därtill	  under	  hela	  Almedalsveckan	  i	  Visby	  i	  form	  av	  intressepolitisk	  
representant	  för	  NMC,	  där	  denne	  bidrog	  till	  att	  lyfta	  flertalet	  för	  våra	  medlemmar	  viktiga	  
frågor	  gentemot	  beslutsfattare	  och	  politiker	  inom	  cancervården	  i	  Sverige.	  Därtill	  
medverkade	  Kerstin	  Holmberg	  såsom	  representant	  för	  NMC	  på	  bland	  annat	  
Världscancerdagen,	  ett	  seminarium	  i	  Riksdagen	  gällande	  ”jämlik	  vård”	  samt	  i	  diverse	  
seminarier	  anordnade	  av	  LIF/Forska	  Sverige.	  
	  
I	  och	  med	  de	  stora	  interna	  förändringar	  som	  skedde	  under	  sommaren/hösten	  på	  
förbundskansliet,	  avtog	  förbundets	  engagemang	  i	  Nätverket	  mot	  Cancer	  något	  under	  
resterande	  del	  av	  året.	  Nye	  Ordförande	  Lise-‐‑Lott	  Eriksson	  hann	  emellertid	  med	  att	  närvara	  
på	  Partners	  for	  Progress	  i	  Wien	  under	  sommaren.	  Vidare	  deltog	  nyutnämnda	  Förbunds-‐‑	  
och	  Affärsutvecklingsansvariga	  Christian	  Pedersen	  på	  en	  konferens	  i	  Köpenhamn	  som	  
behandlade	  hur	  man	  bäst	  handskas	  med	  politiker	  för	  att	  få	  dessa	  att	  lyfta	  frågor	  som	  är	  
viktiga	  för	  ens	  ideella	  organisation.	  
	  
4.5 Stödpersoner	  
Lena	  Lambrell	  tog	  under	  2015	  över	  ansvaret	  för	  stödpersonverksamheten	  från	  Ewa	  
Jonsson	  som	  tidigare	  hade	  haft	  hand	  om	  detta	  viktiga	  uppdrag.	  I	  samband	  med	  detta	  
kontaktade	  Lena	  alla	  Ordföranden	  i	  förbundets	  14	  lokala	  föreningar,	  och	  intervjuade	  därtill	  
Ewa	  som	  på	  ett	  föredömligt	  sätt	  delgav	  sig	  sina	  kunskaper	  och	  erfarenheter.	  Även	  Birgitta	  
Dunnington	  kontaktades	  och	  intervjuades	  av	  Lena,	  då	  denne	  hade	  varit	  ansvarig	  för	  
stödpersonsverksamheten	  i	  Stockholm.	  
	  
Under	  hösten	  2015	  hölls	  två	  utbildningstillfällen	  för	  stödpersoner	  i	  Stockholm.	  Dessa	  
skedde	  i	  samarbete	  med	  Cancerfonden,	  där	  Blodcancerförbundet	  emellertid	  stod	  för	  
kostnader	  gällande	  resor	  och	  övernattning.	  Totalt	  utbildades	  12	  nya	  stödpersoner	  under	  
2015	  från	  lokalföreningarna	  i	  Stockholm,	  Uppsala,	  Västernorrland	  och	  Örebro.	  Vid	  slutet	  av	  
året	  fanns	  84	  stycken	  stödpersoner,	  62	  kvinnor	  och	  22	  män,	  varest	  12	  stycken	  av	  dessa	  var	  
anhöriga.	  Vidare	  återfanns	  vid	  årsskiftet	  ungefär	  hälften	  av	  de	  godkända	  stödpersonerna	  i	  
Stockholm,	  där	  det	  slutligen	  bör	  noteras	  att	  samtliga	  lokala	  föreningar	  har	  en	  lokal	  
stödsamordnare.	  Dennes	  uppgift	  är	  att	  fungera	  som	  kontaktperson	  för	  sitt	  lokala	  nätverk	  
av	  stödpersoner	  gentemot	  samordnaren	  inom	  förbundet.	  
	  
4.6 Blodcancerfonden	  
Blodcancerfonden	  är	  en	  ideell	  stiftelse	  och	  en	  egen	  organisation	  vilken	  har	  samma	  styrelse	  
som	  Blodcancerförbundet.	  Fonden	  delar	  årligen	  ut	  bidrag	  i	  form	  av	  stipendier	  till	  personal	  
verksamma	  inom	  hematologi	  i	  Sverige.	  Därutöver	  utdelas	  medel	  till	  forskare	  som	  arbetar	  
med	  viktiga	  frågor	  relaterade	  till	  blod-‐‑	  och	  blodcancerområdet.	  Under	  2015	  delades	  det	  ut	  
rese-‐‑	  och	  utbildningsstipendier	  både	  under	  våren	  och	  hösten.	  Dessutom	  utdelades	  medel	  
till	  blod-‐‑	  och	  blodcancerforskning	  ut	  under	  hösten.	  
	  
Vidare	  tilldelades	  Blodcancerfonden	  drygt	  1,6	  miljoner	  kr	  året	  2015,	  vilket	  var	  ca	  en	  halv	  
miljon	  kronor	  mer	  än	  budgeterad.	  Detta	  var	  naturligtvis	  glädjande	  men	  ledde	  även	  till	  att	  



Blodcancerförbundet 
Org.nr 815200-9125 

	  

	  
	  

arbetsbelastningen	  på	  förbundskansliet	  ökade,	  vilket	  i	  sin	  tur	  innebar	  att	  ett	  flertal	  interna	  
förbättringsprocesser	  initierades	  under	  året.	  Bland	  annat	  så	  infördes	  betalningstjänsten	  
SWISH,	  processen	  kring	  minnesgåvor	  effektiviserades	  och	  stipendiekommittén	  utökades	  
med	  Lars-‐‑Peter	  Knutsson.	  
	  
4.7 IT	  
För	  att	  främja	  kunskapsutbyte	  mellan	  våra	  lokala	  föreningar,	  och	  med	  syftet	  att	  ge	  ett	  
seriösare	  intryck	  gentemot	  externa	  parter,	  utfördes	  under	  2015	  en	  IT-‐‑integrering	  till	  
Windows365.	  Som	  ett	  led	  utav	  detta	  fick	  samtliga	  lokala	  föreningar	  samt	  deras	  respektive	  
Ordföranden	  varsin	  ny	  e-‐‑post	  adress	  kopplat	  till	  Blodcancerförbundet.	  Denna	  ”flytt”	  till	  
Windows365,	  med	  tillhörande	  e-‐‑post	  adresser	  där	  förbundets	  namn	  tydligt	  markeras,	  
kommer	  dessutom	  att	  bidra	  till	  att	  separera	  personliga	  e-‐‑poster	  från	  dem	  rörande	  
Blodcancerförbundet.	  Genom	  detta	  är	  vår	  förhoppning	  om	  att	  minska	  den	  administrativa	  
bördan	  bland	  våra	  lokala	  föreningsrepresentanter,	  som	  därutöver	  numera	  ger	  ett	  högst	  
professionellt	  intryck	  värdigt	  förbundets	  ambitioner	  för	  framtiden.	  
	  

4.8 Övrig	  Verksamhet	  
	  
4.8.1 Projekt	  
4.8.1.1 ”omdubaravisste”	  
En	  mycket	  lyckad	  kampanj	  som	  fokuserade	  på	  de	  känslomässiga	  aspekterna	  av	  att	  drabbas	  
av	  en	  blodcancersjukdom.	  Nominerades	  till	  två	  stycken	  priser	  i	  kategorin	  ”bästa	  
samhällsinformation”	  och	  fick	  stor	  uppmärksamhet	  i	  media.	  Ett	  innovativ	  och	  hyllat	  projekt	  
som	  mottogs	  väldigt	  positivt	  utav	  Blodcancerförbundets	  medlemmar.	  
	  
4.8.1.2 Internationella	  Lymfomdagen	  
Gick	  av	  stapeln	  den	  15e	  september	  och	  uppmärksammades	  av	  Blodcancerförbundet	  via	  
aktiviteter	  i	  Stockholm	  och	  Göteborg.	  I	  Stockholm	  anordnades	  en	  helkväll	  med	  
inspirerande	  föreläsningar	  av	  bland	  andra	  sjukamperskan	  Nadja	  Casadie.	  I	  Göteborg	  
föreläste	  å	  andra	  sidan	  Överläkare	  Herman	  Nilsson-‐‑Ehle	  samt	  Christina	  Goldkuhl	  om	  
Lymfom	  respektive	  Hodgkins	  Lymfom	  på	  det	  medlemsmöte	  som	  anordnades	  på	  nämnda	  
ort.	  
	  
4.8.1.3 Familjedagen	  KML	  
Den	  19e	  september	  anordnades	  i	  vår	  huvudstad	  ”Familjedagen	  KML”	  på	  Stockholm	  
Waterfront	  Hotel.	  En	  av	  landets	  främsta	  docenter	  inom	  området,	  Leif	  Stenke,	  höll	  under	  
dagen	  en	  mycket	  uppskattad	  föreläsning	  om	  bland	  annat	  den	  forskning	  som	  bedrivs	  inom	  
KML	  till	  de	  närvarande	  deltagarna.	  Dennes	  föreläsning	  kompletterades	  av	  en	  
patienthistoria	  given	  av	  förbundsmedlemmen	  Annica	  Onsjö,	  som	  talade	  om	  ”hur	  det	  är	  att	  
vara	  frisk	  fastän	  man	  faktiskt	  är	  sjuk”.	  Dagen	  ifråga	  avslutades	  med	  att	  deltagarna	  fick	  
möjligheten	  att	  ge	  återkoppling	  på	  sådant	  de	  anser	  att	  Blodcancerförbundet	  kan	  bli	  bättre	  
på,	  varpå	  flertalet	  spännande	  insikter	  erhölls	  av	  förbundets	  representanter.	  
	  
4.8.1.4 180	  Degrees	  Consulting	  
Ett	  samarbetsprojekt	  med	  Handelshögskolan	  i	  Stockholm	  där	  5	  stycken	  studenter	  
presenterade	  sina	  förslag	  på	  hur	  Blodcancerförbundet	  bäst	  bör	  vidareutveckla	  sin	  
verksamhet.	  Ledde	  till	  ett	  antal	  spännande	  idéer	  som	  Blodcancerförbundet	  bär	  med	  sig	  in	  i	  
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framtiden,	  bland	  annat	  rörande	  en	  potentiell	  webbshop	  och	  olika	  möjligheter	  till	  extern	  
finansiering	  från	  bolag	  verksamma	  utanför	  läkemedelsindustrin.	  
	  
4.8.2 Medlemsregistret	  
På	  Förbundsstämman	  som	  ägde	  rum	  i	  maj	  2015	  beslutades	  det	  om	  att	  införa	  en	  centralt	  
upptagen	  medlemsavgift.	  Tidigare	  hade	  medlemsregistret	  handhavts	  av	  förbundets	  lokala	  
föreningar	  själva,	  vilket	  detta	  beslut	  ämnade	  ändra	  på.	  Under	  året	  sjösattes	  således	  detta	  
projekt	  som	  på	  sikt	  kommer	  att	  leda	  till	  framförallt	  mindre	  administrativt	  arbete	  för	  våra	  
lokala	  föreningsrepresentanter.	  
4.8.3 Samarbeten	  
Blodcancerförbundet	  har	  sedan	  2009	  varit	  en	  del	  utav	  Nätverket	  mot	  Cancer	  (NMC),	  som	  
består	  av	  dussintalet	  mindre	  cancerorganisationer.	  Under	  första	  hälften	  av	  2015	  figurerade	  
tidigare	  Förbundssekreterare	  Hasse	  Sandberg	  såsom	  NMC;s	  intressepolitiska	  talesperson	  i	  
forsknings-‐‑	  och	  läkemedelsfrågor.	  Före	  detta	  Ordförande	  på	  förbundet	  Kerstin	  Holmberg	  å	  
andra	  sidan	  innehade	  positionen	  som	  Vice	  Ordförande	  i	  NMC,	  vilket	  hon	  fortsatta	  att	  ha	  
även	  efter	  att	  hon	  avgick	  såsom	  Ordförande	  för	  Blodcancerförbundet	  i	  maj	  2015.	  
	  
Förutom	  NMC,	  så	  är	  förbundet	  därtill	  medlemmar	  i	  paraplyorganisationen	  
Handikappförbundens	  Samarbetsorgan	  (HSO).	  Medlemskapet	  innebär,	  förutom	  
möjligheten	  att	  påverka	  i	  handikappfrågor,	  att	  Blodcancerförbundet	  får	  rätt	  till	  fullt	  
statsbidrag	  av	  Socialstyrelsen	  och	  är	  således	  viktig	  även	  rent	  ekonomiskt.	  Vidare	  har	  
förbundet	  under	  året	  återknutit	  kontakten	  med	  flertalet	  andra	  patientorganisationer	  inom	  
cancerområdet	  såsom	  Prostatacancerförbundet	  och	  Cancerfonden.	  Slutligen	  intensifierade	  
Blodcancerförbundet	  kontakten	  med	  Svensk	  Förening	  för	  Hematologi	  (SFH)	  och	  
Föreningen	  Hematologisjuksköterskor	  (HEMSIS)	  under	  året	  som	  gick.	  
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Resultaträkning Not 2015-01-01 2014-01-01 

Intäkter 

 -2015-12-31 -2014-12-31 

Övriga intäkter 1 871 428 752 858 
Gåvor och bidrag 2 2 276 571 1 916 303 
 
Kostnader 

 3 147 999 2 669 161 

Förvaltningskostnader 3 -249 411 0 
Övriga externa kostnader 4 -1 966 416 -1 990 403 
Personalkostnader 5 -981 831 -1 061 717 
Avskrivningar  -2 894 -41 680 
  -3 200 552 -3 093 800 

Förvaltningsresultat 
 

-52 553 -424 639 

 
Finansiella poster 

  
4 114 

 
44 594 

Resultat före skatt 
 

-48 439 -380 045 
Årets resultat  -48 439 -380 044 
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Balansräkning Not 2015-12-31 2014-12-31 

 
TILLGÅNGAR 

   

Anläggningstillgångar 
   

Materiella anläggningstillgångar 
Inventarier 

 

6 

 

0 

 

2 894 

Finansiella anläggningstillgångar 
Andra långfristiga värdepappersinnehav 

 

7 

 

1 420 411 

 

1 416 303 
Summa anläggningstillgångar  1 420 411 1 419 197 

Omsättningstillgångar 
   

Kortfristiga fordringar 
Kundfordringar 

  

107 311 

 

405 422 
Aktuella skattefordringar  404 976 
Övriga fordringar  69 352 4 002 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  68 891 51 418 
  245 958 461 818 

Kassa och bank 
 

917 715 661 273 
Summa omsättningstillgångar  1 163 673 1 123 091 

SUMMA TILLGÅNGAR 
 

2 584 084 2 542 288 

 
EGET KAPITAL OCH SKULDER 

   

Eget kapital 
Bundet eget kapital 

8  

196 242 

 

196 242 
Fritt eget kapital  1 896 256 1 944 694 
Summa eget kapital  2 092 498 2 140 936 

Kortfristiga skulder 
Leverantörsskulder 

  

76 634 

 

146 514 
Aktuella skatteskulder  12 539 10 582 
Övriga skulder  27 170 46 861 
Skuld Blodcanderfonden  1 100 38 943 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  374 143 158 452 
Summa kortfristiga skulder  491 586 401 352 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  
2 584 084 2 542 288 
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Tilläggsupplysningar 

Redovisnings- och värderingsprinciper 

Årsbokslutet har upprättats enligt förbundets stadgar. 
 

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. 
 

Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges. 
 

Materiella anläggningstillgångar 
Inventarier, verktyg och installationer 

 
20-33% 

 

 
Noter 

 

Not 1 Verksamhetsintäkter  

 2015 2014 

 
Adm.ersättning Blodcancerfonde 

 
-416 000 

 
-280 000 

Intäkter Haema -165 945 -186 300 
Försäljning Broschyrer -71 448 -95 440 
Försäljning materiel -5 777 -10 485 
Konferensavgifter -16 092 -17 550 
Medlemsavgifter -139 880 -143 400 
Övriga intäkter -56 285 -19 680 

 -871 427 -752 855 

 
Not 2 Erhållna gåvor och bidrag 

  

 2015 2014 

Gåvor 
Gåvor 

 

-3 719 

 

-5 573 
Summa -3 719 -5 573 

Bidrag 
Statliga bidrag 

 

-1 472 171 

 

-1 410 136 
Erhållna bidrag och ersättningar för personal -89 290 -83 994 
Samverkansprojekt inom läkemedelsindustrin -711 391 -416 600 
Summa -2 272 852 -1 910 730 
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Not 3 Förvaltningskostnader  
 2015 2014 

 
Konferensavgifter 

 
249 411 

 
0 

 249 411 0 

 
Not 4 Övriga externa kostnader 

  

 2015 2014 

 
Administrations kostnader 

 
1 583 794 

 
1 621 516 

Tryckkostnader Haema 80 800 115 509 
Medlemsavgifter 301 822 253 378 

 1 966 416 1 990 403 

 
Not 5 Anställda och personalkostnader 

  

 2015 2014 

Medelantalet anställda 
  

Kvinnor 2 2 
Män 1 1 

 3 3 

Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader 
  

inklusive pensionskostnader   
Löner och andra ersättningar 781 121 735 898 
Sociala kostnader och pensionskostnader 247 410 268 889 
(varav pensionskostnader) (35 896 43 623) 
Totala löner, andra ersättningar, sociala kostnader och 
pensionskostnader 

 
1 028 531 

 
1 004 787 
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Not 6 Inventarier, verktyg och installationer   
 2015-12-31 2014-12-31 

Ingående anskaffningsvärden 160 950 160 950 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 160 950 160 950 

 
Netto anskaffningsvärde 

 
160 950 

 
160 950 

Ingående avskrivningar -158 096 -141 718 
Årets avskrivningar -2 854 -16 378 
Utgående ackumulerade avskrivningar -160 950 -158 096 

Utgående redovisat värde 0 2 854 

 
Not 7 Finansiella anläggningstillgångar 

  

 2015-12-31 2014-12-31 

Ingående anskaffningsvärden 1 416 303 14 146 303 
Revinst fonder 4 108  
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 420 411 14 146 303 

Utgående redovisat värde 1 420 411 14 146 303 

 
Not 8 Eget kapital i stiftelse 

  

Stiftelse- Övr fritt Summa  
kapital eget kapital kapital  

Belopp vid årets ingång 196 242 2 324 739 2 520 981  
Disposition av föregående   
års resultat: -380 044 -380 044  
Årets resultat -48 191 -48 191  

	  

Belopp vid årets utgång 196 242 1 896 504 2 092 746 
 


