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1. VERKSAMHET  
  
  
1.1 Blodcancerfonden   
  
Blodcancerfonden är en ideell insamlingsstiftelse och egen organisation som till största 
delen har samma styrelse som Blodcancerförbundet.  Fonden delar årligen ut bidrag i 
form av stipendier/anslag till sjukvårdspersonal och forskare verksamma inom 
vuxenhematologin i Sverige. Under 2016 delade Blodcancerfonden ut rese- och 
utbildningsstipendier vid två separata tillfällen, ett på våren och ett på hösten. Dessutom 
utdelades medel till omvårdnadsprojekt under hösten 2016.  
  
Fondens 90-konto kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll vilket garanterar dig som 
givare att insamlingen sköts på ett ansvarsfullt sätt, att pengarna går till ändamålet utan 
oskäliga kostnader. Detta innebär i sin tur 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 till utvecklingsarbete som inte täcks av sedvanliga forskningsfonder. Vidare 
riktar sig Blodcancerfonden särskilt till yngre forskare och strävar även efter att vara ett 
värdefull stöd för landets sjuksköterskor inom hematologi. Anslag beviljas av fondens 
styrelse med vägledning bland annat av ett stipendieråd bestående av läkare och andra 
verksamma inom vården av blod- och blodcancerdrabbade. Stipendierådet utses av 
Blodcancerfondens styrelse.  
  
  
1.2 Stipendier & utmärkelser 
  
1.2.1 Anslag till resor och Utbildningar  
Blodcancerfonden beviljade medel för utbildning och deltagande vid konferenser vid två 
separata tillfällen under 2016, en på våren och en på hösten. Totalt delades 461 700 
kronor ut till resor och utbildningar under 2016.  
  
1.2.2 Anslag till medel för omvårdnadsprojekt  
Medel för omvårdnad delades ut för första gången 2014 av Blodcancerfonden.  
Utdelningen till omvårdnadsprojekt är tänkt att utföras vartannat år, och gjordes så även 
under 2016. Totalt delades 1 300 000 kronor ut till förmån för projekt inom omvårdnad 
detta år.  
  
1.2.3 Anslag till Forskningsmedel 
Likt anslag till medel för omvårdnadsprojekt är det tänkt att medel för forskning inom 
vuxenhematologin i Sverige ska utföras vartannat år. Under 2015 delades 2 500 000 
kronor ut till patientnära forskning. Ingen utdelning för forskning gjordes under 2016.  
  
1.2.4 Årets Hematologiska Avhandling  
Utmärkelsen ”årets hematologiska avhandling” delas ut i samband med Svensk Förening 
för Hematologis Fortbildningsdagar som hålls den första veckan i februari varje år. Den 
nyutexaminerade disputand som tilldelas priset mottar en summa på 10 000 kronor från 
Blodcancerfonden. Vid bedömning av en kommitté bestående av tre seniora forskare tas 



hänsyn till avhandlingens originalitet, dess vetenskapliga tyngd och möjliga framtida 
betydelse. 2016 gick priset till Panagiotis Baliakas.  
  
1.2.5 Årets Hematologsjuksköterska  
Som ett komplement till ”årets hematologiska avhandling” delar Blodcancerfonden 
tillsammans med föreningen för Hematologisjuksköterskor i Sverige (HEMSIS) ut 5 000 
kronor var till ”årets hematologisjuksköterska”. Anita Bertilsson, verksam på Linköpings  
hematologavdelning, erhöll 2016 års utmärkelse med motiveringen att hon ”alltid ger den 
bästa vården till sina patienter”.  
  
  
1.3 Organisation   
  
1.3.1 Generellt  
Blodcancerfonden är en ideell 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 ett  Placeringsråd, 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. 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.   
  
Stipendierådets sammansättning under 2016 var;  
Lars-Peter Knutsson  
Lise-Lott Eriksson  
Kerstin Holmberg  
Björn Andreasson  
Ulf-Henrik Mellqvist (ersattes av Hans Hägglund från och med den 7/10)  
Stig Lenhoff (medlem i stipendierådet från och med den 7/10)  
Lars Skagerlind (ersattes tillfälligt i stipendierådet av Inger Andersson vid bedömning av 
omvårdnadsstipendier)  
Inger Andersson (tillfälligt adjungerad vid bedömning av omvårdnadsstipendier)  
  
1.3.3 Sammanträden/Sammansättning  
Blodcancerfondens styrelse höll under 2016 sju styrelsemöten. Dessa skedde 13e april, 1a 
juni, 29e augusti, 30e september, 16e oktober, 24e oktober och 16e december. Styrelsens 
sammansättning under året var den följande;   
  
Ordinarie ledamöter 
Lise-lott Eriksson, Ordförande  
Kågan Karlsson, Vice Ordförande  
Else-Britt Jarfelt, Kassör  
Lars-Peter Knutsson, Ledamot  



Bo Karlsson, Ledamot  
Karl-Erik Appeby (ordinarie ledamot från och med styrelsemötet den 16e oktober)  
Kerstin Holmberg (ordinarie ledamot från och med styrelsemötet den 16e oktober)  
 
Lena Lambrell, Ledamot (avgick i och med styrelsemötet den 13e april)  
 
Suppleanter  
Leif Lachonius  
Fredrik Björnwid  
Ewa Jonsson  
Gustav Thellqvist  
Christel Wendt  
  
 
1.4 Övrigt 
  
1.4.1 ”Livrädd Men Levande”  
Den 21a april arrangerade Blodcancerfonden en insamlingskonsert tillsammans med 
Matti Ason Band i Uppsala som döptes till ”Livrädd Men Levande”. Initiativtagare till 
konserten var Matti Andersson, sångare i Matti Ason Band och själv blodcancerpatient. 
Konserten lockade strax över 300 människor och samlade in drygt 30 000 kronor till 
förmån för Blodcancerfonden. En stöd-CD togs även fram med samma namn som 
konserten och vars överskott oavkortat går till Blodcancerfonden.  
   
1.4.2 Månadsgivare  
Blodcancerfonden påbörjade under 2016 processen kring autogirobetalningar för att på 
så vis kunna erbjuda regelbundna gåvogivare och andra intressenter möjligheten att bli 
månadsgivare. Detta gjordes redan under sommaren, och utmynnade att den första 
dragningen av månadsgivare till sist kunde göras den 31 december 2016. Vid det tillfället 
hade Blodcancerfonden lyckats attrahera tjugotalet månadsgivare, mycket tack vare 
riktad marknadsföring i bland annat Blodcancerförbundets medlemstidning Haema.  
  
1.4.3 Annonsering  
Blodcancerfonden annonserade i fyra utgåvor av Blodcancerförbundets medlemstidning 
Haema under 2016. Syftet med annonserna var att uppmärksamma potentiella sökande 
om de stipendieutdelningar som skedde på våren/hösten, för att uppmuntra medlemmar 
och övriga intressenter att bli månadsgivare samt för att påminna om att inbetalningar 
till Blodcancerfondens sedan slutet av 2015 skall ske till ett plusbankgirokonto istället för 
som tidigare till ett plusgirokonto.  
  
1.4.4 Facebook  
Blodcancerfonden startade under slutet av 2015 ett Facebook-konto. Denna uppdateras 
varje till varannan dag beroende på tillgång till relevanta nyheter att sprida till fondens 
följare på denna sociala mediekanal. Antalet följare växte från en handfull till drygt 200 
under året.  
  
  
  
 
 
 
 



2. EKONOMI 
  
Blodcancerfonden erhöll under 2016 insamlade medel till ett totalbelopp av 2 300 485  
kronor. 1 777 000 kronor av detta belopp kunde under året delas ut i form av projekt till 
omvårdnad (1 300 000 kronor på hösten), rese- och utbildningsstipendier (462 000 
kronor på våren och hösten) samt 15 000 kr till utmärkelser för ”årets hematologiska 
avhandling” (10 000 kronor) och ”årets hematologisjuksköterska (5 000 kronor).  
  
Blodcancerfonden ska dela ut minst 75 % av insamlade medel som ett rullande tre års 
medelvärde. Fonden har som mål att dela ut forskningsanslag vartannat år och 
omvårdnadsstipendier vartannat år, medan rese- och utbildningsstipendier delas ut varje 
år. I medeltal för de senaste tre åren har utdelningar uppgått till 109 % av insamlade 
medel. Detta har kunnat ske genom att tidigare insamlade sparade medel nyttjats, vilket 
betyder att Blodcancerfonden uppfyller det långsiktiga målet om att dela ut en betydande 
del av kapitalbasen.   
  
 
2.1 Resultat och ställning 
 
  
Stiftelsens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och 
balansräkning med tilläggsupplysningar.  
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Resultaträkning Not 2016-01-01 
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2015-01-01 
-2015-12-31 

	  	  

	  

	  

 
Stiftelsens intäkter           
Verksamhetsintäkter  1,2 2 301 374  1 664 451  
      
          
Stiftelsens kostnader           
Ändamålskostnader 3 -1 667 721   -3 220 158   
Övriga externa kostnader 4 -558 070   -502 566   
    -2 225 791    -3 722 724   
            
Förvaltningsresultat   75 583   -2 058 273   
            
Resultat efter finansiella poster         

 Räntekostnader och liknande resultatposter 5 
          -
28 322   

         194 
909   

Resultat efter finansiella poster  47 261  -1 863 364   
      
Resultat före skatt   47 261   -1 863 364   
            
Årets resultat   47 261   -1 863 364   
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Balansräkning Not 2016-12-31 2015-12-31 	  	  

	  

	  

 
TILLGÅNGAR           
            
Anläggningstillgångar           
            
Finansiella anläggningstillgångar           
Andra långfristiga värdepappersinnehav 6 2 907 316   2 702 981   
            
Omsättningstillgångar           
            
Kortfristiga fordringar           
Fordringar hos koncernföretag   319 695   1 100   
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter   0   15 000   
    319 695   16 100   
            
Kassa och bank   1 529 649   1 499 048   
Summa omsättningstillgångar   1 849 344   1 515 148   
            
SUMMA TILLGÅNGAR   4 756 660   4 218 129   
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Balansräkning Not 2016-12-31 2015-12-31 	  	  

	  

	  

EGET KAPITAL OCH SKULDER           
            
Eget kapital 7         
Fritt eget kapital           
Ändamålsbestämda medel   421 140   373 879   
Balanserat kapital   2 427 023   2 427 023   
    2 848 163   2 800 902   
Summa eget kapital   2 848 163   2 800 902   
            
Kortfristiga skulder           
Leverantörsskulder   38 000   52 500   
Övriga skulder   540 497   69 352   
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 8 1 330 000   1 295 375   
Summa kortfristiga skulder   1 908 497   1 417 227   
            
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   4 756 660   4 218 129   
            
  
  
Ställda säkerheter   Inga Inga   
          
Ansvarsförbindelser   Inga Inga   
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Tilläggsupplysningar 
  
Redovisnings- och värderingsprinciper 
  
Allmänna upplysningar 
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 
Årsredovisning och koncernredovisning (K3).  
  
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. 
  
Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges. 
  
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år. 
  
      
Noter 
 
Not 1  Erhållna gåvor och bidrag 
  2016 2015   
        
Gåvor redovisade i resultaträkningen       
Inkomna minnesgåvor  1 900 890  1 444 235   
Erhållna testamenten 396 575 220 215   
Månadsgivare 3 020 0  
Summa 2 300 485 1 664 450   
        
  
 
Not 2 Övriga intäkter 
  2016 2015   
        
Försäljning Pins 764 0   
Interimsfordringar 0 -15 000   
Försäljning Broschyrer 124 0   
  888 -15 000   
        
 
Not 3 Förvaltningskostnader 
  2016 2015   
        
Lämnade stipendium 461 701 720 158   
Lämnade forskningsanslag 0 2 500 000   
Lämnade anslag för omvårdnadsprojekt  1 300 000 0  
Årets sjuksköterska 15 000 0   
Återbetalade ej utnyttjade stipendier -20 995 0  
Återtagna ej utbetalda stipendier -87 985 0  
Utgående skuld 1 667 721  3 220 158   
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Not 4 Övriga externa kostnader 
  2016 2015   
        
Annonsering 0 57 500   
Administration 500 000 416 000   
Ersättningar till revisor 25 000 16 500   
Bankkostnader 4 050 5 066   
Årsavgift SFI 5 000 5 000   
Svensk insamlingskontroll 9 545 2 500   
Förvaltningskostnader Öhmans 14 474 0   
 558 069 502 566  
  
 
Not 5 Finansiella intäkter och kostnder 
    
 2016 2015  
    
Realisationsvinster 12 483 194 894   
Ränteintäkter 11 15   
 Värdereglering vid gåva andelar -6 690 0   
 Realisationsförluster                -34 126                             0   

 
               -28 
322 

                 194 
909  

 
 
 
Not 6 Andra långfristiga värdepappersinnehav 
  2016-12-31 2015-12-31   
        
Ingående anskaffningsvärden 2 702 981 3 867 046   
Inköp 0  350 834   
Försäljningar 0  -1 514 899   
Årets förändring Öhman/Nordnet 49 695     
Erhållet arv 154 640     
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 2 907 316 2 702 981   
        
Utgående redovisat värde 2 907 316 2 702 981   
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Not 7 Eget kapital i stiftelse 
  Stiftelse- Övrigt fritt Summa 

  kapital 
eget 

kapital kapital 
Belopp vid årets ingång 2 427 023 2 237 243 4 664 266 
Disposition av 
föregående       
års resultat:   -1 863 364 -1 863 364 
Årets resultat   47 261 47 261 
        
        
Omföringar till/från 
bundet       
eget kapital:       
Realis.vinst/förlust       
Utnyttjande av 
ändamålsbestämda 
medel/fonderingar från 
tidigare år       
Ändamålsbestämning av 
medel       
        
Belopp vid årets 
utgång 2 427 023 421 140 2 848 163 
        
  
 
 
Not 8 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 
  2016-12-31 2015-12-31   
        
Stipendier 38 000 119 375   
Forskningsanslag 0 1 150 000   
Omvårdnadsanslag 1 300 000 0  
Reserv för revision 30 000 26 000   
  1 368 000 1 295 375   
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3. SLUTORD  
 
Blodcancerfonden gjorde 2016 ännu ett starkt år vad gäller insamlade medel. Under året 
samlades 2 300 485 kronor in genom minnesgåvor, testamentsgåvor, gåvor (via 
Internet, SWISH och SMS) samt genom kontinuerliga bidrag från månadsgivare. Det 
insamlade beloppet är den högsta summan någonsin för Blodcancerfonden vilket 
självklart är glädjande.  
 
Gåvor i samband med begravningar, så kallade ”minnesgåvor”, var även under 2016 den 
dominerande intäktskällan avseende fondens insamlade medel. För att ytterligare 
minska överflödiga administrativa kostnader har denna process effektiviserats och 
digitaliserats i större utsträckning än tidigare.  
 
Den största utmaning som Blodcancerfonden står inför är att skapa större medvetenhet 
om att fonden existerar. För att skapa större varumärkeskännedom har fonden förutom 
annonsering i Blodcancerförbundets medlemstidning Haema varit aktiva på Facebook, 
lyfts fram tydligare på Blodcancerförbundets hemsida samt marknadsförts på ett 
naturligt sätt tack vare stödkonserten ”Livrädd Men Levande” tillsammans med 
blodcancerpatienten och musikern Matti Andersson.  
 
Avslutningsvis ser Blodcancerfonden fram emot en positiv framtid de kommande åren. 
Trots ett rekordår 2016 finns det stor outnyttjad potential att locka fler gåvogivare till 
fonden genom att bland annat attrahera fler månadsgivare, via strategisk och väl 
genomtänkt marknadsföring samt genom att positionera fonden ännu tydligare 
gentemot potentiella gåvogivare.  
 
Blodcancerfonden - För Kunskap & Livskraft!  


