
 

Sida 1 av 9 

	  
	  

ÅRSREDOVISNING	  
	  

BLODCANCERFONDEN	  
	  

2015	  	  
	  

	  
	  
	  



 

Sida 2 av 9 

1.	  VERKSAMHET	  	  	  	  	  
	  

	  
1.1	  Blodcancerfonden	  (Allmänt)	  	  	  
	  
Blodcancerfonden	  är	  en	  ideell	  insamlingsstiftelse	  och	  en	  egen	  organisation	  vilken	  till	  
största	  delen	  har	  samma	  styrelse	  som	  Blodcancerförbundet.	  	  Fonden	  delar	  årligen	  ut	  
bidrag	  i	  form	  av	  stipendier	  och	  forskningsanslag	  till	  sjukvårdspersonal	  verksamma	  inom	  
hematologi	  i	  Sverige.	  Därutöver	  utdelas	  medel	  till	  forskare	  som	  arbetar	  med	  viktiga	  
frågor	  relaterade	  till	  hematologiska	  sjukdomar.	  Under	  2015	  delade	  Fonden	  ut	  rese-‐‑	  och	  
utbildningsstipendier	  både	  under	  våren	  och	  under	  hösten.	  Därtill	  utdelades	  medel	  till	  
blod-‐‑	  och	  blodcancerforskning	  ut	  under	  hösten	  2015.	  	  
	  
Fondens	  90-‐‑bankgirokonto	  kontrolleras	  av	  Svensk	  Insamlingskontroll,	  vilket	  garanterar	  
dig	  som	  givare	  att	  alla	  bidrag	  hamnar	  i	  rätta	  händer	  och	  att	  kostnaderna	  för	  
administration	  ligger	  inom	  ramen	  för	  av	  Svensk	  Insamlingskontrolls	  fastställda	  gränser,	  
maximalt	  25%	  av	  insamlade	  medel.	  	  
	  
Fondens	  ändamål	  skall	  vara	  att	  ge	  finansiellt	  stöd	  till	  personal	  inom	  specialiteten	  
hematologi.	  Detta	  stöd	  skall	  användas	  för	  utbildning	  och	  utvecklingsarbete	  som	  direkt	  
syftar	  till	  förbättring	  av	  antingen	  vården	  och/eller	  blodcancerpatienters	  livskvalitet.	  
Företräde	  ges	  åt	  sådant	  utvecklingsarbete	  som	  inte	  täcks	  av	  sedvanliga	  
forskningsfonder.	  Anslag	  beviljas	  av	  fondens	  styrelse	  med	  vägledning	  bland	  annat	  av	  ett	  
stipendieråd	  bestående	  av	  läkare	  och	  andra	  inom	  vården	  av	  blod-‐‑	  och	  
blodcancerdrabbade.	  Stipendierådet	  utses	  av	  fondens	  styrelse.	  	  
	  
	  
1.2	  Stipendier	  	  
	  
1.2.1	  Anslag	  till	  resor	  och	  Utbildningar	  	  
Blodcancerfonden	  delade	  ut	  medel	  för	  utbildning	  och	  deltagande	  vid	  konferenser	  vid	  två	  
separata	  tillfällen	  under	  2015.	  Totalt	  delade	  Blodcancerfonden	  ut	  720	  158	  kronor	  
gällande	  resor	  och	  utbildningar	  under	  2015.	  	  
	  
1.2.2	  Anslag	  till	  medel	  för	  omvårdnadsprojekt	  	  
Medel	  för	  omvårdnad	  delades	  ut	  för	  första	  gången	  2014.	  	  Utdelningen	  av	  
Blodcancerfonden	  till	  omvårdnadsprojekt	  görs	  vartannat	  år.	  	  
	  
1.2.3	  Anslag	  till	  forskningsmedel	  
Likt	  anslag	  till	  medel	  för	  omvårdnadsprojekt	  delas	  medel	  för	  forskning	  inom	  
vuxenhematologin	  i	  Sverige	  ut	  vartannat	  år.	  Under	  2015	  delades	  2	  500	  000	  kronor	  ut	  till	  
patientnära	  forskning.	  	  
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1.2.4	  Årets	  hematologsjuksköterska	  	  
Susanne	  Lysell,	  verksam	  på	  Kungälvs	  Sjukhus,	  valdes	  till	  ”Årets	  sjuksköterska	  inom	  
hematologi”	  2015.	  Susanne	  tilldelades	  denna	  utmärkelse	  för	  det	  arbete	  som	  hon	  har	  
utfört	  över	  tid	  i	  samband	  med	  att	  införa	  en	  ny	  hematologmottagning	  på	  sjukhuset	  i	  
Kungälv.	  Susanne	  tilldelades	  5	  000	  kronor	  för	  sitt	  gedigna	  arbete	  de	  senaste	  7-‐‑8	  åren.	  	  
	  
	  
1.3	  Organisation	  	  	  
	  
1.3.1	  Generellt	  	  
Blodcancerfonden	  är	  en	  insamlingsstiftelse	  med	  tillhörande	  90-‐‑konto.	  Detta	  är	  sedan	  
1988	  fondens	  organisationsform,	  vilket	  skedde	  året	  efter	  att	  fonden	  bildades	  1987	  i	  
samband	  med	  en	  ansökan	  om	  stiftelsebildning	  hos	  Länsstyrelsen.	  Blodcancerfondens	  
styrelse	  beslutar	  storleken	  på	  utdelade	  medel.	  Länsstyrelsens	  krav	  på	  att	  fonden	  under	  
en	  tre	  års	  period	  skall	  dela	  ut	  75	  %	  av	  insamlade	  medel	  tas	  i	  beaktande.	  	  
	  
Blodcancerfondens	  styrelse	  har	  utsett	  en	  Placeringsgrupp,	  vilka	  har	  det	  huvudsakliga	  
ansvaret	  för	  den	  löpande	  uppföljningen	  av	  både	  den	  interna	  och	  externa	  
kapitalförvaltningen	  av	  insamlade	  medel.	  Beslut	  om	  förändringar	  vad	  avser	  placeringar	  
tas	  av	  styrelsen.	  Under	  2015	  har	  placering	  av	  sparade	  inkomna	  medel	  skett	  främst	  i	  
fonder	  hos	  kapitalförvaltaren	  Öhmans	  Wealth	  Management	  samt	  i	  Handelsbanken.	  
Placeringar	  sker	  i	  enlighet	  med	  uppsatta	  regler	  i	  Blodcancerfondens	  Placeringspolicy.	  
Placeringar	  med	  låg	  risk	  i	  etiska	  fonder	  är	  den	  övergripande	  strategin.	  	  
	  
1.3.2	  Stipendierådet	  	  
Anslag	  ur	  Blodcancerfonden	  beviljas	  av	  styrelsen	  i	  samråd	  med	  ett	  stipendieråd.	  I	  detta	  
råd	  sitter	  representanter	  från	  Blodcancerfondens	  styrelse	  och	  läkare	  verksamma	  inom	  
vuxenhematologin	  i	  Sverige.	  Vidare	  stöttas	  dessa	  av	  tidigare	  ordförande	  i	  
Blodcancerförbundet	  Kerstin	  Holmberg,	  som	  är	  aktiv	  i	  organisationen	  Forska	  Sverige.	  	  
	  
Stipendierådets	  sammansättning	  under	  2015	  var;	  	  
Lars-‐‑Peter	  Knutsson	  	  
Lise-‐‑Lott	  Eriksson	  	  
Kerstin	  Holmberg	  	  
Ulf-‐‑Henrik	  Mellqvist	  	  
Björn	  Andreasson	  	  
	  
1.3.3	  Sammanträden/Sammansättning	  	  
Blodcancerfondens	  styrelse	  höll	  under	  2015	  sju	  styrelsemöten.	  Dessa	  skedde	  15e	  mars,	  
10e	  maj,	  15e	  juni,	  5e	  oktober,	  11e	  oktober,	  17e	  november	  och	  15e	  december.	  Styrelsens	  
sammansättning	  fram	  tills	  den	  10e	  maj	  var	  den	  följande;	  	  
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Ordinarie	  ledamöter	  
Kerstin	  Holmberg	  (Ordförande)	  	  
Ewa	  Ekstrand	  (Förste	  Vice	  Ordförare)	  	  
Ewa	  Jonsson	  (Andre	  Vice	  Ordförare)	  	  
Fredrik	  Björnwid	  (Kassör)	  	  
Else-‐‑Britt	  Jarfelt	  (Vice	  Kassör)	  	  
Jörgen	  Jönsson	  	  
Gustav	  Tellqvist	  	  
	  
Suppleanter	  	  
Anita	  Myrkvist	  	  
Leif	  Lachonius	  
Margot	  Rosenberg	  	  
Christel	  Wendt	  	  
Birgitta	  Widén	  	  
Ingrid	  Eriksson	  	  
Torgny	  Kindh	  	  
	  
Vid	  konstituerande	  styrelsemöte	  den	  10e	  maj	  förändrades	  styrelsen,	  och	  ny	  styrelse	  
valdes	  enligt	  följande:	  	  
	  
Ordinarie	  ledamöter	  
Lise-‐‑Lott	  Eriksson,	  Ordförande	  
Lena	  Lambrell,	  vice	  ordförande	  	  
Else-‐‑Britt	  Jarfelt	  ,	  Kassör	  
Karl-‐‑Gustaf	  (Kågan)	  Karlsson	  	  
Lars-‐‑Peter	  Knutsson	  	  
Ewa	  Ekstrand	  
Bo	  Karlsson	  	  
	  
Suppleanter	  	  
Karl-‐‑Erik	  Appeby	  	  
Kerstin	  Holmberg	  	  
Leif	  Lachonius	  	  
Fredrik	  Björnwid	  	  
Ewa	  Jonsson	  	  
Gustav	  Thellqvist	  	  
Christel	  Wendt	  	  
	  
I	  samband	  med	  styrelsemötet	  den	  15e	  december	  avsade	  sig	  Ewa	  Ekstrand	  sitt	  uppdrag	  som	  
ordinarie	  ledamot	  i	  Blodcancerfondens	  styrelse	  på	  grund	  av	  personliga	  skäl.	  	  
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1.4	  Information	  	  
	  
1.4.1	  Annonsering	  	  
Blodcancerfonden	  annonserade	  i	  tre	  utgåvor	  av	  Blodcancerförbundets	  medlemstidning	  
Haema	  under	  2015.	  Detta	  utfördes	  främst	  för	  att	  uppmärksamma	  de	  
stipendieutdelningar	  vilka	  skedde	  under	  året.	  Vidare	  kontaktades	  HEMSIS,	  SFH	  (och	  
deras	  respektive	  ”diagnosgrupper”),	  Vårdfacket	  och	  Cancervården	  inför	  varje	  
stipendieomgång.	  Detta	  kompletterades	  med	  flertalet	  nyheter	  på	  
Blodcancerförbundets/Blodcancerfondens	  hemsida.	  Därtill	  uppmanades	  respektive	  
ordförande	  i	  Blodcancerföreningarna	  runtom	  i	  landet	  att	  ”sprida	  ordet”	  på	  
lokal/regional	  nivå.	  Även	  enstaka	  läkare	  med	  stora	  kontaktnät	  kontaktades.	  	  
	  
1.4.2	  Övrigt	  	  
Under	  2015	  uppdaterades	  fondens	  annonsmaterial.	  Vidare	  moderniserades	  fondens	  
logotyp.	  Blodcancerfonden	  tilldelades	  också	  en	  egen	  sida	  på	  Facebook,	  för	  att	  tydligare	  
påvisa	  Blodcancerfonden	  existens,	  samt	  för	  att	  särskilja	  denna	  från	  
Blodcancerförbundets	  ordinarie	  verksamhet.	  	  
	  
	  
	  
2.	  EKONOMI	  	  	  
	  
Blodcancerfonden	  har	  under	  2015	  erhållit	  insamlade	  medel	  uppgående	  till	  1	  664	  450	  kr,	  
och	  har	  därutöver	  kunnat	  bevilja	  2	  500	  000	  kr	  i	  forskningsstipendier	  till	  patientnära	  
forskning	  inom	  området	  hematologi.	  Utbildningsstipendier	  för	  utbildning	  inom	  
hematologi	  beviljades	  med	  720	  158	  kronor	  med	  utbetalningar	  dels	  under	  våren,	  men	  
även	  under	  hösten	  2015.	  
	  
Fonden	  skall	  dela	  ut	  minst	  75%	  av	  insamlade	  medel	  som	  ett	  rullande	  tre	  års	  
medelvärde.	  Enligt	  tidigare	  beslut	  har	  Blodcancerfonden	  delat	  ut	  forskningsanslag	  
vartannat	  år	  och	  omvårdnadsstipendier	  vartannat	  år,	  medan	  utbildningsstipendier	  delas	  
ut	  varje	  år.	  	  För	  2015	  har	  utdelning	  uppgått	  till	  194%	  	  beräknat	  på	  årets	  insamlade	  
medel.	  I	  medeltal	  för	  de	  senaste	  tre	  åren	  har	  utdelningar	  uppgått	  till	  99%	  av	  insamlade	  
medel.	  Detta	  gör	  att	  vi	  uppfyller	  vårt	  långsiktiga	  mål	  om	  att	  dela	  ut	  en	  betydande	  del	  av	  
kapitalbasen.	  	  	  
	  
Realisationsvinst	  från	  finansiella	  investeringar	  utgörs	  av	  realisationsvinst	  vid	  försäljning	  
av	  fonder	  hos	  Handelsbanken	  i	  samband	  med	  utbetalning	  av	  beviljade	  forskningsanslag	  
och	  utbildningsstipendier.	  Vidare	  har	  fonden	  under	  året	  bytt	  från	  Plusgirots	  90-‐‑konto	  
till	  Bankgirots	  90-‐‑konto.	  Detta	  med	  anledning	  av	  att	  Nordea,	  som	  äger	  Plusgirot,	  inte	  
längre	  tillåter	  överföring	  av	  plusgirosaldon	  till	  andra	  banker.	  Blodcancerfonden	  valde	  
därför	  under	  2015	  att	  övergå	  till	  bankgirot.	  En	  för	  Blodcancerfonden	  ny	  betaltjänst,	  
Swish,	  infördes	  även	  under	  2015	  i	  hopp	  om	  att	  underlätta	  inbetalningar	  av	  gåvor.	  	  
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Vår	  förhoppning	  och	  strävan	  är	  att	  framöver	  kunna	  dela	  ut	  ännu	  större	  belopp	  till	  
forskning	  och	  utbildning	  inom	  området	  hematologi.	  Detta	  innebär	  att	  våra	  
ansträngningar	  att	  samla	  in	  medel	  måste	  öka,	  om	  än	  detta	  innebär	  höga	  administrativa	  
arbetsinsatser	  och	  kostnader	  för	  Blodcancerförbundet,	  som	  hanterar	  
Blodcancerfondens	  administration.	  	  
	  
	  
2.1	  Resultaträkning	  	  
 
Blodcancerfonden

Resultaträkning Not 2015-‐12-‐31 2014-‐12-‐31
Intäkter
Lämnade	  gåvor 1	  444	  235,35 1	  635	  032,46
Erhållna	  testamenten 220	  215,17 0,00
Övriga	  intäkter 1 0,00 27	  805,00
Öresutjämning -‐0,17 -‐5,48
Summa	  intäkter 1	  664	  450,35 1	  662	  831,98

Rörelsekostnader 2
Stipendier	  och	  omvårdnadsprojekt -‐720	  158,00 -‐1	  135	  768,00
Forskningsanslag -‐2	  500	  000,00 0,00
Summa	  rörelsekostnader -‐3	  220	  158,00 -‐1	  135	  768,00

Övriga	  externa	  kostnader
Administration	  o	  kansli -‐416	  000,00 -‐280	  000,00
Årsavgift	  SFI -‐5	  000,00 -‐5	  000,00
Annonsering	  reklam 3 -‐57	  500,00 -‐62	  000,00
Övriga	  kostnader 4 -‐24	  066,00 -‐25	  460,00
Summa	  övriga	  externa	  kostnader -‐502	  566,00 -‐372	  460,00

Summa	  rörelsekostnader -‐3	  722	  724,00 -‐1	  508	  228,00

Rörelseresultat	  före	  finansiella	  intäkter	  och	  kostnader -‐2	  058	  273,65 154	  603,98

Finansiella	  intäkter	  och	  kostnader
Ränteintäkter 15,41 0,00
Realisationsvinster 5 194	  893,98 304	  800,88
S:a	  intäkter	  från	  övriga	  värdepapper	  och	  fordringar	  som	  är 194	  909,39 304	  800,88
anläggningstillgångar

Extraordinära	  intäkter
Extraordinära	  intäkter 6 0,00 40	  867,00
Summa	  extraordinära	  intäkter 0,00 40	  867,00

Årets	  resultat -‐1	  863	  364,26 500	  271,86
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2.2	  Balansräkning	  
	  
Balansräkning
TILLGÅNGAR Not 2015-‐12-‐31 2014-‐12-‐31

Finansiella	  anläggningstillgångar 7
Depå	  Öhman	  Wealth	  Management 2	  700	  336,00 2	  349	  502,00
Swedbank	  Folksam/Robur	  fond 2	  645,07 2	  645,07
SHB	  Lux	  Korträntefond	  Mega	  959	  829	  393 0,00 1	  514	  898,88
Summa	  finansiella	  anläggningstillgångar 2	  702	  981,07 3	  867	  045,95

Omsättningstillgångar
Fordringar
Kortfristiga	  fordringar 15	  000,00 0,00
Blodcancerförbundet 8 1	  100,00 38	  943,00
Summa	  fordringar 16	  100,00 38	  943,00

Kortfristiga	  placeringar
Likvida	  medel	  depå	  Öhman	  Wealth	  Management 98	  966,20 264	  888,00
Summa	  kortfristiga	  placeringar 98	  966,20 264	  888,00

	  
Kassa	  och	  bank 1	  400	  082,10 740	  307,32
Summa	  kassa	  och	  bank 1	  400	  082,10 740	  307,32
Summa	  omsättningstillgångar 1	  515	  148,30 1	  044	  138,32

Summa	  tillgångar 4	  218	  129,37 4	  911	  184,27  
 
	  
EGET	  KAPITAL	  OCH	  SKULDER Not 2015-‐12-‐31 2014-‐12-‐31
Eget	  kapital 9
Eget	  kapital 2	  427	  023 2	  427	  023,23
Balanserat	  resultat 2	  237	  243 1	  736	  971,18
Årets	  resultat -‐1	  863	  364 500	  271,86
Summa	  eget	  kapital 2	  800	  902 4	  664	  266,27

Skulder
Kortfristiga	  Skulder
Leverantörsskulder 10 52	  500 52	  000,00
Upplupna	  kostnader	  och	  förutbetalda	  intäkter 11 1	  295	  375 194	  918,00
Blodcancerförbundet	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   8 69	  352 0,00
Summa	  kortfristiga	  skulder 1	  417	  227 246	  918,00

Summa	  eget	  kapital	  och	  skulder 4	  218	  130 4	  911	  184,27
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2.3	  Redovisnings-‐‑	  &	  Värderingsprinciper	  /	  Noter	  	  
	  

Tilläggsupplysningar
Redovisnings-‐	  och	  värderingsprinciper
Årsredovisningen	  har	  	  upprättats	  i	  enlighet	  med	  årsredovisningslagen	  och	  BFNAR	  2012:1	  (K3)
Tillgångar	  och	  skulder	  har	  värderats	  till	  anskaffningsvärdet.
Periodiseringar	  av	  inkomster	  och	  utgifter	  har	  skett	  enligt	  bokföringsmässiga	  grunder.	  

Not	  1	  Övriga	  intäkter 2015 2014
Försäljning	  av	  pins	  och	  kort 0 16	  805
Återbetalda	  ej	  utnyttjade	  stipendier 0 11	  000

0 27	  805
Not	  2	  Utdelade	  stipendier	  och	  forskningsanslag
Stipendier	  och	  forskningsanslag	  är	  upptagna	  i	  den	  takt	  de	  har	  beslutats. 2015 2014
Lämnade	  stipendium 720	  158 493	  068
Lämnade	  anslag	  till	  omvårdnadsprojekt 0 642	  700
Lämnade	  forskningsanslag 2	  500	  000 0
Summa 3	  220	  158 1	  135	  768

Not	  3	  	  Annonsering,	  reklam 2	  015 2014
Annonser	  i	  Haema 57	  500 62	  000
Summa 57	  500 62	  000

Not	  4	  Övriga	  kostnader 2015 2014
Revisionsarvode 16	  500 22	  500
Bankkostnader 5	  066 2	  960
Övrigt	  -‐	  avgift	  för	  registreringsbevis 2	  500 0
Summa 24	  066 25	  460

Not	  5	  Realisationsvinster 2015 2014
Realiserade	  vinster	  Öhman	  fondkommission	  (inkl.	  kostnad	  för	  arvode) 0 289	  902
Reavinst	  vid	  försäljning	  av	  fonder	  i	  Handelsbanken 194	  894 14	  899
Summa 194	  894 304	  801

Not	  6	  Extraordinära	  intäkter	  och	  kostnader
Kommentar:	  Innehav	  av	  likvida	  medel	  i	  depåkonto	  hos	  Öhmans,	  konto	  1950,	  togs	  2014	  upp	  för	  första	  gången.	  För	  att	  få
fram	  korrekta	  värden	  2014,	  togs	  ingående	  värden	  från	  UB	  2013	  med	  i	  beräkningsunderlaget.	  Detta	  medförde	  	  en	  differens	  2014
som	  visade	  på	  en	  extraordinär	  intäkt	  om	  40.867	  varpå	  denna	  	  bokades	  på	  konto	  8710	  enligt	  rek.	  från	  Skatteverket	  vid	  justering	  
av	  tidigare	  felperiodiseringar	  föregående	  räkenskapsår.

Not	  7	  Finansiella Bokfört	  värde Marknadsvärde
anläggningstillgångar 2015-‐12-‐31 2015-‐12-‐31
Depå	  Öhman	  Wealth	  Management 2	  700	  336 2	  349	  502
Swedbank	  Folksam/Robur 2	  645 2	  645
SHB	  Lux	  Korträntefond	  Mega	  959	  82 0 1	  514	  899
Summa 2	  702	  981 3	  867	  046
Placeringarna	  är	  långsiktiga

De	  finansiella	  anläggningstillgångarna	  är	  till	  stor	  del	  gåvor	  som	  är	  bokförda
till	  anskaffningsvärdet	  	  som	  rådde	  vid	  gåvotillfället.
Ursprungligt	  anskaffningsvärde	  är:
Öhman	  Wealth	  Management 2	  349	  502
Swedbank	  Folksam/Robur	  Fond 2	  645

2	  352	  147 	  
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Not	  8	  Blodcancerförbundet
Det	  finns	  ett	  avräkningskonto	  mellan	  Blodcancerförbundet	  och
Blodcancerfonden.	  Ibland	  är	  fonden	  skyldig	  förbundet	  och	  ibland	  tvärtom.
Kontot	  behövs	  för	  att	  reglera	  felsända	  betalningar	  mm.

Not	  9	  Eget	  kapital Eget	  kapital Balanserat	  resultat
Ingående	  balans 2	  427	  023 2	  237	  243
Årets	  resultat	   -‐1	  863	  364
Utgående	  balans 2	  427	  023 373	  879
Summa 2	  800	  902,00

Not	  10	  Leverantörsskulder 42	  369 2014
Kostnad	  för	  annons	  Haema 52	  500 52	  000
Summa 52	  500 52	  000

Not	  11	  Upplupna	  kostnader	  och	  förutbetalda	  intäkter 2015 2014
Revisorcompaniet	  HFM	  AB,	  kostnad	  för	  bokslut	  och	  revision	  2015 26	  000 35	  000
Ej	  utbetalda	  stipendium	  som	  beslutats	  under	  2015 119	  375 159	  918
Ej	  utbetalda	  forskningsanslag	  som	  beslutats	  under	  2015 1	  150	  000 0
Summa 1	  295	  375 194	  918

	  
	  
3.	  SLUTORD	  	  
	  
Blodcancerfonden	  gör	  ytterligare	  ett	  starkt	  år	  vad	  gäller	  insamling	  genom	  minnesgåvor,	  
och	  arv.	  Gåvor	  i	  samband	  med	  begravningar	  fortsätter	  att	  vara	  den	  dominerande	  
inkomstkällan	  för	  Blodcancerfonden.	  Dessa	  ”minnesgåvor”	  kräver	  emellertid	  en	  stor	  del	  
administrativt	  arbete,	  varpå	  fondens	  rutiner	  avseende	  denna	  process	  har	  setts	  över	  och	  
effektiviserats	  under	  det	  gångna	  året.	  Dessutom	  har	  betalningstjänsten	  Swish	  införts	  för	  
att	  skapa	  fler	  alternativ	  för	  betalning.	  	  
	  
Blodcancerfondens	  största	  utmaning	  är	  att	  göra	  människor	  medvetna	  om	  dess	  existens.	  
En	  större	  medvetenhet	  skulle	  på	  ett	  naturligt	  vis	  leda	  till	  fler	  gåvogivare.	  För	  att	  främja	  
detta	  syfte	  har	  Blodcancerfonden	  vid	  upprepade	  tillfällen	  annonserat	  i	  Blodcancer-‐‑
förbundets	  medlemstidning	  ”Haema”	  under	  2015.	  Därtill	  har	  bland	  annat	  en	  ny	  sida	  på	  
Facebook	  skapats,	  fondens	  logotyp	  moderniserats	  och	  slutligen	  har	  Blodcancerfonden	  
numera	  en	  större	  synlighet	  på	  Blodcancerförbundets	  hemsida.	  	  
	  
Glädjande	  ser	  vi	  ett	  ökat	  intresse	  från	  personalen	  i	  hematologin	  att	  söka	  stipendier	  för	  
forskning,	  utbildning	  och	  resor	  från	  Blodcancerfonden.	  Vi	  är	  glada	  att	  kunna	  bidra	  till	  en	  
utveckling	  inom	  hematologin.	  Sannolikt	  kommer	  ansökningarna	  från	  hematologins	  
personal	  att	  öka	  allt	  mer	  i	  framtiden	  med	  tanke	  på	  att	  dessa	  bidrag	  inte	  längre	  kan	  sökas	  
från	  läkemedelsindustrin.	  
	  
Avslutningsvis	  ett	  varmt	  tack	  till	  alla	  gåvogivare	  under	  2015.	  Era	  bidrag	  behövs	  
verkligen	  för	  att	  stimulera	  forskning	  och	  utveckling	  inom	  hematologin	  samt	  att	  bidra	  till	  
en	  fördjupning	  av	  personalens	  erfarenheter	  i	  samband	  med	  utbildningar	  och	  
konferenser	  i	  Sverige,	  Europa	  och	  övriga	  världen.	  
	  

För	  Kunskap	  &	  Livskraft!	  


