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Nära 500 000 människor som lever i Sverige har någon gång fått 
en cancerdiagnos. Drygt 60 000 drabbas varje år. 

Det säger något om det enorma behovet av cancerrehabilitering. 

GENERalsEkREtERaREN 
har ordet
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Vi påminns om cancer nästan varje dag
Vi känner någon som drabbats, vi läser om någon som gått 
bort eller någon som överlevt. Sjukvården gör ett fantastiskt 
jobb med att behandla cancerpatienter och stora framsteg 
sker inom cancervården. Till följd av detta överlever allt fler 
cancerdrabbade. Och med det ökar också behovet av rehabili-
tering, då tiden efter cancer och vägen tillbaka kan vara svår.

Tyvärr finns det inte alltid en fungerande eftervård. Alla 
som drabbats av cancer har rätt till rehabilitering och det 
borde ingå som en del av vårdkedjan. Cancerrehabilitering  
ska även finnas tillgängligt i hela landet, men så ser det inte  
ut i dag och det är oacceptabelt.

Därför finns CancerRehabFonden som arbetar för att alla 
som drabbats av cancer ska få rehabilitering. Vi är Sveriges 
största fristående organisation för cancerrehabilitering och det 
är tack vare gåvor från privatpersoner, företag och stiftelser 
vi kan erbjuda och bekosta rehabiliteringsprogram till barn 
och vuxna i hela landet. Våra rehabiliteringsprogram hjälper 
cancerdrabbade att återhämta sig fysiskt och psykiskt för att 
komma tillbaka till vardagen, arbetet och livet.

Under året ökade insamlingsintäkterna
Tack vare alla gåvor från privatpersoner, företag, stiftelser och 
samarbetspartners ökat insamlingsintäkterna med hela 11 %, 
vilket bidrog till att vi kunde genomföra fler rehabiliterings-
aktiviteter än någonsin tidigare. Vi är oerhört tacksamma för 
all generositet och stöd vi får samt för våra framgångsrika 
företagssamarbeten. Under året har stora insatser gjorts av 
bland annat DET, Ingager och Cordial. Vi har fått in många 
nya givare där månadsgivare står för en stor del av ökningen 
och donationerna från stiftelser och fonder har också ökat. 
Trots rekordmånga stödaktiviteter under 2018 var det ett stort 
antal drabbade vi tyvärr inte kunde hjälpa. Redan i oktober 
tvingades vi säga nej till flera ansökningar. Kön ökade lavin-
artat vilket visar på ett skriande behov.

Kännedomen om CancerRehabFonden 
ökar för varje år
För att kunna hjälpa fler behöver få in fler gåvor och därför 
arbetar vi ständigt med att öka kännedomen om oss och 
behovet av cancerrehabilitering. Kännedomen om Cancer-
RehabFonden ökar för varje år och flera uppmärksammade 

marknadsföringskampanjer är en bidragande orsak till det. 
2017 lanserades kampanjen När ärren bleknat finns såren 
kvar. Kampanjen belyste de själsliga ärr som cancer lämnar 
efter sig. Under 2018 vidareutvecklades kampanjen och följdes 
upp av Tillbaka Till Livet-Kampen, med målet att fortsätta 
ge cancerdrabbade hopp om framtiden och ytterligare stärka 
CancerRehabFondens varumärke.

Under året tog CancerRehabFonden ytterligare ett kliv 
framåt genom att släppa den första rapporten om cancerreha-
bilitering i Sverige: CancerRehabRapporten – med syfte att 
utveckla och driva cancerrehabiliteringsfrågan i Sverige. Med 
rapporten ville vi vidga perspektivet och klargöra hur viktigt 
det är med rehabilitering både ur det mänskliga och samhälls-
ekonomiska perspektivet. Hela samhället påverkas av hur väl 
rehabiliteringen av cancerdrabbade fungerar och rapporten 
visar tydligt att kunskapen om betydelsen av rehabilitering är 
alldeles för låg.

Sveriges största fristående organisation för 
cancerrehabilitering
Vi är på väg in i en framtid där rehabilitering är en viktig och 
integrerad del av den individuella vårdplanen. CancerRehab-
Fonden siktar nu på att ytterligare stärka vår roll som Sveriges 
största cancerorganisation som endast arbetar med rehabili-
tering för cancerdrabbade barn och vuxna. Vi ser en positiv 
utveckling för CancerRehabFonden. Antalet givare ökar 
ständigt och ett kampanjarbete för att värva fler månadsgivare 
påbörjades under 2018 – en långsiktig satsning vi kommer 
fortsätta med även under 2019.

Varmt tack för 2018! Vi får dagligen kvitto på hur mycket 
vårt arbete betyder för de som deltar i våra rehabprogram och 
för mig är det otroligt meningsfullt att jobba för att alla som 
behöver ska få adekvat hjälp. Tillsammans arbetar vi vidare i 
kampen för att hjälpa fler cancerdrabbade tillbaka till livet.

EVA HANSEN

Generalsekreterare CancerRehabFonden
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Rehabilitering kan hjälpa cancer-
drabbade att återhämta sig fysiskt 
och psykiskt för att komma tillbaka 
till vardagen, arbetet och livet.

STÖD



Rehabiliteringsstöd Vuxna kan få stöd från CancerRehabFonden som finansierar ett 
rehabiliteringsprogram under en vecka som inkluderar kost, logi och programinnehåll som 
leds av erfaren och legitimerad personal. Programmet innehåller bland annat fysisk aktivitet, 
kostråd, samtal i grupp och individuellt samt verktyg för att hantera ångest och stress. 

Fristående organisation CancerRehabFonden är helt fristående från andra cancer-
organisationer och är beroende av gåvor från privatpersoner, företag och stiftelser. Cancer-
RehabFonden har ett 90-konto, vilket innebär att Svensk Insamlingskontroll kontrollerar 
att insamlingen sköts på ett etiskt sätt och att pengarna går till ändamålet utan oskäliga 
kostnader. CancerRehabFonden är även medlem i FRII – Frivillig organisationernas Insam-
lingsråd. FRII arbetar för kvalitetssäkring av insamlingsbranschen och för att insamlingar 
bedrivs transparent och etiskt.

CancerRehabFonden är en insamlingsorganisation som erbjuder 
kostnadsfri rehabilitering och stöd till cancerdrabbade 

vuxna och barn. CancerRehabFondens vision är att alla 
cancerdrabbade ska kunna få rehabilitering.

DEt häR äR 
CancerRehabFonden
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CancerRehabFondens vision är att alla som drabbas av cancer ska 
kunna få rehabilitering. Målet är att kunna hjälpa samtliga människor 
som ansöker om cancerrehabilitering hos oss.

För att närma oss vår vision arbetar vi dels med att finansiera reha-
biliteringsaktiviteter för vuxna och barn, dels med att bilda opinion 
bland politiker och sjukvårdens beslutsfattare om vikten av reha-
bilitering bl a för att dämpa cancerdrabbades oro och ångest för 
återfall.

CancerRehabFonden finns för att hjälpa så många cancerdrabbade 
som möjligt att komma tillbaka till livet när den krävande medicinska 
behandlingen är avslutad.

 
Vision och mål
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ENDast Ett Fåtal ERBjUDs 
cancerrehabilitering via sjukvården

Endast fyra procent av 
patienter med cancersjukdom 
har en rehabiliteringsplan 
visar Nätverket mot cancers 
undersökning för cancer-
berörda, trots att de har rätt 
till det enligt det nationella 
vårdprogrammet för cancer-
rehabilitering. 
I undersökningen från 2014 
svarade 1 800 cancerpatienter 
och deras närstående på vil-

ken rehabilitering de erbjudits. Bland de som haft eller hade 
cancer uppgav 37 procent att de inte fått något stöd eller hjälp 
alls i samband med sin cancersjukdom, som exempelvis träffat 
en kurator, kontaktsjuksköterska eller psykolog. 22 procent 
hade en skriftlig individuell vårdplan medan endast fyra 
procent hade en skriftlig rehabiliteringsplan. Bland de närstå-
ende hade cirka 20 procent erbjudits någon form av praktiskt, 
ekonomiskt eller psykologiskt stöd, samtidigt som 60 procent 
svarade att de hade önskat att de blivit erbjudna stöd. 

CancerRehabFonden belyste samma problematik i en 
undersökning som riktades till alla som deltagit i en rehabi-
literingsvecka som anordnats av dem under 2017. Av de 456 
respondenterna hade endast 20 procent blivit erbjudna cancer-
rehabilitering via sjukvården. 

Mer än var tredje person som lever i Sverige idag 
kommer att få en cancerdiagnos under sin livstid. 
Drygt 60 000 personer diagnostiseras med cancer varje år –  
en var tionde minut. Redan idag lever nära en halv miljon 
människor i Sverige som någon gång fått en cancerdiagnos, 
och de kommer att bli fler de närmaste åren. 

Allt fler drabbas av cancer

Cancerförekomsten i Sverige har ökat med cirka 40 pro-
cent sedan 1970-talet (med hänsyn till förändringar i 
folkmängden och åldersstrukturen) och en prognos från 
Folkhälsomyndigheten från 2015 uppskattar en fortsatt ök-
ning. Ökningen anses bero på levnadsvanor som låg fysisk 

aktivitet, alkoholkonsumtion, rökning, ohälsosam kost och 
solvanor, men även på att vi generellt lever längre, har en 
utökad screening, en förbättrad diagnostik och förändrade 
registreringsrutiner. 

Allt fler överlever
Samtidigt som förekomsten ökar har medicinska framsteg 
förändrat prognosen vid cancer. Det är inte längre en sjuk-
dom med lika hög dödlighet som tidigare. Tack vare forsk-
ning och förbättrad vård överlever allt fler sin cancer. Med 
tidigare diagnostik och effektivare behandling överlever drygt 
65 procent av alla som får cancer i minst tio år och 72 procent i 
fem år. Skillnaderna är dock stora mellan olika cancersjukdomar. 

Var cancern än suttit hamnar den i huvudet till slut
När antalet överlevande från cancer ökar ställs samtidigt 
högre krav på rehabilitering och uppföljning inom cancer-
vården. Att drabbas av cancer innebär ofta stora fysiska och 
psykiska påfrestningar och efter att behandlingarna har 
avslutats känner många tomhet och oro när man plötsligt står 
utanför sjukhusets rutiner och ska klara sig själv. Många får 
besvär med trötthetssyndrom och tampas med en rädsla för 
återfall, vilket kan leda till långa sjukskrivningsperioder och 
depressioner.  

Endast 

20 % 
har blivit 
erbjudna 
cancer -

reha bili tering  
via sjukvården

37 % hade  
inte fått  
stöd eller 
hjälp alls

22 % hade  
en skriftlig  
individuell 
vårdplan

Endast 4 % 
hade en skrift- 
  lig rehabili-
teringsplan

ErbjudEn rEhabIlI- 
tErIng bland dE  
cancErdrabbadE

Ca 20 % hade 
erbjudits 
någon form 
av stöd

60 % hade 
önskat att  
de blivit er-
bjudna stöd

ErbjudEn  
rEhabIlI- 
tErIng
bland dE 
närståEndE
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UtVäRDERiNG aV VåRa 
rehabiliteringsveckor 2018

Vi tycker det är viktigt att följa upp våra rehabveckor och därför har vi  
skickat ut en enkätundersökning till alla de som deltagit på en rehabvecka 2018.  

Här är en kort sammanställning över resultatet med 264 respondenter.

Antal enkätsvar

264

92,8 %
kvinnor 

7,2 %
män 

anser du att rehabveckan  
gett dig verktyg och  

metoder som kan  
hjälpa dig att hantera din 

livssituation? 

95 %

5 %

ja NEj

har ditt deltagande i 
CancerRehabFondens 

rehabvecka haft  
en positiv påverkan på  

din fysiska hälsa?

85 %

15 %

ja NEj

har ditt deltagande i 
CancerRehabFondens 

rehabvecka haft  
en positiv påverkan på  

din psykiska hälsa?

95 %

5 %

ja NEj

skulle du  
rekommendera 

CancerRehabFonden  
till andra?

99 %

1 %

ja NEj

några kommentarer från rehabdeltagarna som svarat

”   Cancerrehabilitering borde vara lika självklart som behandling. Samhället hade  
sparat massor av pengar genom att patienter snabbare hade kommit tillbaka i arbets-
livet och fungera i samhället igen. CancerRehabfonden fyller ett stort tomrum.”

”   Är så enormt tacksam över möjligheten att få vara med om denna vecka. Gjorde att jag 
fick ett nytt hopp om tro på morgondagen. Att dessutom få möta andra i samma situa-
tion var ovärderligt! Från hjärtat varmt tack!”

”   Tack för förmånen att ha fått delta. Program och personal har givit ny livskraft  
och önskvärt vore att rehab kunde erbjudas alla med behov!”

”  Tack för att ni gav mej livsglädjen tillbaka ”

99 %
svarade att 

cancer rehabilitering 
är viktigt för att de skulle  

kunna återhämta sig  
fysiskt och psykiskt

Endast 1 av 5 
personer hade 
blivit erbjuden 
cancerrehabilitering 
via vården.



MiNDFUlNEss OCh saMtal 
i fokus under rehabveckorna 
på Frötuna Gård & Retreat

Janet Hedendahl Carlsson är ansvarig för rehabiliteringsprogrammet på 
Frötuna Gård & Retreat, där CancerRehabFonden anordnar rehabveckor. 

Vi har suttit ned med Janet för att ställa några frågor kring vad 
en vecka på Frötuna kan innebära.
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Idag lever nästan en halv miljon människor i Sverige som 
någon gång haft cancer. Totalt en på tre får någon gång 
en cancerdiagnos. Tack vare dagens framstående forsk-
ning och sjukvård överlever de flesta, men många lämnas 

med ärr som inte syns utanpå. Det är vanligt att känna  
ångest, rädsla och oro inför återfall. Rehabilitering innebär 
hjälp och stöd till återhämtning, både fysiskt och psykiskt.

- Många cancerpatienter känner sig lämnade av vården när 
de är klara med sin medicinska behandling. De upplever en 
ensamhet i sitt mående och kan behöva hjälp för att komma 
tillbaka till vardagen. Cancerrehabilitering är av stor bety-
delse för dem, inleder Janet Hedendahl Carlsson, ansvarig för 
rehabiliteringsprogrammet på Frötuna Gård & Retreat.

Janet, som är legitimerad psykoterapeut och sjuksköterska,  
arbetade på Sabbatsbergs sjukhus bröstmottagning under 
tolv års tid. Hennes uppdrag var att kontakta alla mottag-
ningens patienter som fått en cancerdiagnos, för att erbjuda 
dem psykologiska stödsamtal under behandlingen. Parallellt 
med arbetet på Sabbatsberg inledde Janet ett samarbete med 
CancerRehabFonden.

Det finns ett stort och växande behov av hjälp bland tidigare 
cancerdrabbade, men ytterst få erbjuds hjälp via landstinget. 
Tack vare bidrag från privatpersoner, företag och stiftelser 
kan CancerRehabFonden erbjuda hjälp till vissa. Vad som 
ingår i ett rehabiliteringsprogram kan vara olika beroende på 
upplägg, deltagare och rehabcenter. På Frötuna är utbudet 
brett, mycket tack vare Janets gedigna utbildning. Utöver sin 

medicinska bakgrund är hon även mindfulness- och medi-
yogainstruktör. 

- Mycket av veckans fokus ligger på mindfulness, medveten 
närvaro. Deltagarna deltar i yoga, olika avslappningsövningar, 
meditation och promenader. Det är viktigt att hitta stillheten  
och lugnet i sig själv för att må bättre. Utöver det bygger 
rehabprogrammet mycket på individuella samtal och grupp-
samtal. Vi håller även föredrag om stress och trötthet. Kosten 
här är vällagad, det är viktigt att berätta. Den är näringsrik 
och i huvudsak vegetarisk. 

Att få träffa andra cancerdrabbade kan betyda mycket för 
deltagarna, berättar Janet.

- Gemenskapen här på Frötuna är väldigt viktig. Man får 
dela erfarenheter, ge varandra tips och råd på hur man ska gå 
vidare för att komma tillbaka till vardagen. Som så många 
andra har jag egen erfarenhet av att förlora en nära anhörig 
i cancer. Idag överlever många och
fler lever med sin cancerdiagnos 
mycket längre. Därför tycker jag 
att man ska stötta Cancer- 
RehabFondens arbete.  
Jag vet hur viktigt det är att  
få rehabilitering och hjälp 
tillbaka till livet, avslutar 
Janet.

Foto: Bengt Carlsson
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Boris Lennerhov drabbades 2014 av cancer i lymfkörtlarna 
och mjälten. Behandlingen gick bra och han är idag frisk-
förklarad. Nu är han vår senaste ambassadör för Cancer-
RehabFonden.

- Som ambassadör för CancerRehabFonden vill jag bidra till 
att öka kännedomen om organisationens verksamhet. Jag vet 
själv hur viktigt det är med återhämtning efter cancer och jag 
förstår att många behöver CancerRehabFondens hjälp, säger 
Boris Lennerhov.

År 2014 besökte Boris Lennerhov en läkare med anledning 
av att han hade dåliga blodvärden och hade gått ner i vikt. 
Proverna visade att han hade cancertumörer i lymfkörtlarna 
och mjälten. Behandlingen gick bra och han är numera 
friskförklarad.

- Jag har gjort stora förändringar i livet efter cancern. Jag 
tränar och har lagt om min kost. Jag håller min träning på 
en motionsnivå och tränar för att kunna må så bra jag kan i 
vardagen, säger Boris Lennerhov.

-Vi är både stolta och glada över att Boris Lennerhov vill bli 
ambassadör för CancerRehabFonden. Han har ett stort nät-
verk och kan hjälpa oss att sprida information om vår viktiga 
verksamhet. Det är mycket positivt att vi får en till manlig 
ambassadör, som kan hjälpa oss att nå ut till fler män.

Kristin Kaspersen, Katarina Hultling, Boris Lennerhov, Anette Norberg, 
Mikael Tellqvist, Moa Lignell och Ernst Billgren är CancerRehabFondens 
ambassadörer. Tack vare deras ambassadörskap kan vi nå ut till ett större 

antal människor vilket gör att vi kan hjälpa fler tillbaka till livet.

VåRa 
ambassadörer

Boris Lennerhov, VD för Gekås, ny ambassadör för CancerRehabFonden 2018
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Kavlifonden delar varje år ut sitt överskott till välgörande ändamål. Kavlikoncernen ägs av 
den ideella stiftelsen Kavlifonden, vars syfte är att förvalta och dela ut koncernens överskott 
till välgörande ändamål. I år blev vi utvalda av Kavlis medarbetare att vara med i utdelningen 
på totalt 3 miljoner, det är vi mycket tacksamma för. 

Stort tack för donationen på 941 283 sek och tack till era engagerade medarbetare som röst-
ade på oss. Det innebär att vi kan ge många fler cancerdrabbade på vår väntelista det positiva 
beskedet att de får delta på en rehabiliteringsvecka för att komma tillbaka till livet.

Tack Kavlifonden för donationen på 941 283 sek!

kaVliFONDEN GöR stOR 
skillnad för vår verksamhet
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Vår senaste utvärderingsenkät visar att 95% av dem som deltagit i våra rehabveckor tycker att 
det haft en positiv påverkan på deras psykiska hälsa. Och 85% av deltagarna säger att rehab-
veckan haft en positiv påverkan på deras fysiska hälsa.

Våren 2018 blev vi kontaktade av en grupp unga, nyblivna mammor 
som önskade få hjälp med rehabilitering i samband med att de drabbats av 
cancer under sin graviditet. Och tack vare våra generösa givare kunde vi 

ge fjorton mammor en rehabvecka på Frötuna Gård & Retreat. 

CaNCER i saMBaND
med graviditeten



4 operationer 
14 cellgiftsbehandlingar
25 strålningar
18 månaders trauma
Och så en bebis
Du kan hjälpa Eliza och andra  
att få rehabilitering.

Swisha 100 kronor 
eller mer till 900 20 64.
Tack för ditt stöd!
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”Det var under veckan på Foodpower 
som jag, för första gången sedan 
operationen, kunde titta på mig själv i 
spegeln och inte se ett ansikte som 
drabbats av cancer.”         Madeleine Erichsen



det värsta är ändå inte att jag bara kan öppna mun-
nen en centimeter och att jag knappt kan tugga. 
Det värsta är att smaken delvis försvann på grund 
av strålningen. Men även från en kronisk infek-

tion i ena näsborren. Att förlora matlusten efter cancern, det 
var min allra största sorg. Jag som hade älskat mat så mycket. 

Det säger Madeleine Erichsen, som är 38 år och bor i Hall-
stahammar. För drygt tre år sen konstaterades det att hennes 
ständiga näsblod och värk i käken berodde på en högst ovan-
lig cancerform i spottkörteln. Madeleine flögs omedelbart 
till specialister på Rikshospitalet i Köpenhamn för en sexton 
timmar lång operation. Halva gommen och ena överkäken 
opererades bort. 

Den tuffa tiden efter behandlingen
Eftervården, med strålning, fick Madeleine i Örebro och 
Västerås. Vården var jättebra, berättar hon, det var först efter 
att behandlingen avslutats som problemen började. 

- Efter strålningen väntade massor av läkarbesök och tand-
läkarbesök för att bygga upp en tandprotes. I början såg jag 
helt ok ut, bortsett från där tänderna skulle sitta. Med tiden 
och på grund av strålningen har mitt ansikte sjunkit ihop allt 
mer, berättar hon. Att vänja sig vid sitt nya utseende är ju en 
sak. Det har tagit tid för mig, jag är ju rätt ung och tycker 
själv att jag såg bra ut innan cancern bröt ut. 

Det värsta för Madeleine var maten
- Anledningen till att jag tappade matlusten var främst för att 
jag hade en sond i näsan efter operationen och när den togs 
bort och jag skulle börja äta igen så visste jag inte vad, till slut 
var jag för smal. Om man inte äter mat via munnen så slutar 

kroppen att känna behov efter mat, eftersom kroppen ändå 
fått mat via en sond så länge. 

Cancerrehab gav matlusten tillbaka
Genom sociala medier hade Madeleine fått kontakt med en 
annan ung kvinna, med exakt samma ovanliga cancertyp som 
hon själv. Det var genom henne de kom på att tillsammans 
söka till CancerRehabFondens veckorehab Foodpower i Skåne. 

- När jag kom dit fick jag sakta tillbaka min matlust. Yoga, 
mat och samtal gav mig tiden jag behövde för att fokusera 
om. Matlusten väcktes till liv där igen! Inte minst för att allt 
presenterades så njutbart. Jag och min kompis fick specialmat, 
som var lätt för oss att äta, vid varje måltid. 

Det var under veckan på Foodpower som Madeleine, för 
första gången sedan operationen, kunde titta på sig själv i 
spegeln och inte se ett ansikte som drabbats av cancer. 

- Det blev till en oerhört värdefull vecka för mig. För första 
gången såg jag bara mig själv, om du förstår vad jag menar. 
Det var ett stort steg för mig.

Dotter utan stöd
Det finns dock en sak som fortfarande skaver i Madeleine. 
Hennes nu fjortonåriga dotter har inte fått någon hjälp alls 
att hantera sin mammas svåra sjukdom. 

- Min dotter har fått hjälp, men inte den hon behövde och 
av rätt person. Men vi har fått jaga den själva. Jag önskar att 
det funnits professionell hjälp till anhöriga, som snabbt hade 
kunnat stötta min dotter efter allt hon fått gå igenom.

YOGa, Mat OCh saMtal 
gav mig tiden jag behövde 

för att fokusera om

Tappad matlust, en tunn kropp och ett helt nytt utseende att vänja sig vid. 
Efter en lång och intensiv behandling mot cancer i spottkörteln 

lämnades Madeleine med en rad efterdyningar. Vägen tillbaka gick via 
CancerRehabFondens rehabiliteringsprogram Foodpower i Skåne. 
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CancerRehabRapporten 2018 visar att hela 
samhället påverkas negativt om inte 
rehabiliteringen av cancerdrabbade fungerar

2018 tog CancerRehab-
Fonden fram den första 
rapporten om cancer-
rehabilitering i Sverige, 
CancerRehabRapporten, 
som klargör hur viktigt 
det är med fungerande 
rehabilitering, både ur det 
mänskliga och samhälls-
ekonomiska perspektivet. 
Hela samhällsekonomin 
påverkas av hur rehabili-
teringen av cancerdrab-
bade fungerar.

Kön för att få cancerrehabilitering ökar hela tiden lavin-
artat, vilket bl a innebär högre sjukskrivningstal med ökade 
samhällskostnader som följd. Därför är det av yttersta vikt att 
samhället satsar betydligt mer resurser på cancerrehabilitering.

OPINIONSBILDNING OCH MARKNADSFÖRING

CancerRehabFonden i media 2018, några exempel:
•	Februari	2018, Eva Hansen blev inbjuden att sitta i panelen  
 i Riksdagen och prata om vikten av rehabilitering efter  
 cancer.
•	Mars	2018, Eva Hansen i radiointervju i P4 Värmland. 
•	 Juni	2018, Eva Hansen blir intervjuad i Nyhetsmorgon  
 TV4. 
•	 Juni	2018, Eva Hansen medverkade i Cancerkommissionen  
 som leddes av Lars Leijonborg.
•	 Juni	2018, debattartikel i Dagens Samhälle där Eva Hansen  
 och en läkare intervjuas.
•	Oktober	2018, SvD artikel där en av våra rehabdeltagare  
 intervjuas.

•	November	2018, CancerRehabRapporten släpps, intervju  
 med Eva Hansen i SvD.
•	November	2018, Eva Hansen deltar i debatt i Studio Ett,  
 Sveriges Radio P1.
•	November	2018, SvD uppmärksammar det akuta läget för  
 cancerrehabilitering baserat på CancerRehabRapporten.

Marknad och kommunikation
Under 2018 har CancerRehabFonden fortsatt sitt arbete med 
varumärkesutveckling för att öka kännedomen om organisa-
tionen och vårt viktiga arbete. Detta för att vi ska kunna öka 
antalet gåvor och donationer, så att vi kan hjälpa många fler 
barn och vuxna som ansöker om rehabilitering hos oss.

Hemsida och sociala medier
CancerRehabFondens arbete med att öka kännedomen om 
organisationen har gett resultat. Under 2018 fortsatte trafiken 
till www.cancerrehabfonden.se att öka och även antal ses-
sioner (besökstillfällen) per månad. 
     På vår hemsida och i våra sociala medier kan man bl a 
läsa berättelser från rehabdeltagare och familjer med cancer-
drabbade barn som fått hjälp från oss.

Kön till rehabilitering skenar

samhällskostnaderna ökar

Och kunskap saknas

cancEr
rEhab
RappORtEN 2018

20   VERksaMhEtsBEättElsE 2018



CancerRehabFonden på 
Facebook och Instagram 2018
•	På	Facebook	hade	vi	per	den	sista	december	2018 
 11 766 följare, vilket är en ökning med 39% jämfört med  
 föregående år.
•	På	Instagram	hade	vi	per	den	sista	december	2018 
 2 620 följare, vilket är en ökning med 38% jämfört med  
 föregående år.

Nyhetsbrev
Under 2018 har medlemmar, givare och samarbetspartners 
fått digitala nyhetsbrev från CancerRehabFonden. Nyhets-
breven skickas ut minst fyra gånger per år för att informera 
om vad som händer inom organisationen. 

Kampanjen Tillbaka Till Livet-Kampen
För att öka allmänhetens kännedom om behovet av cancer-
rehabilitering för att hjälpa cancerdrabbade tillbaka till livet, 
lanserades kampanjen När ärren bleknat finns såren kvar 
2017. Kampanjen belyste de själsliga ärr som cancer lämnar 
efter sig. Under 2018 vidareutvecklades kampanjen och 
följdes upp av Tillbaka Till Livet-Kampen, med målet att 
fortsätta ge cancerdrabbade hopp om framtiden och ytter-
ligare stärka CancerRehabFondens varumärke.

Vi hjälper cancerdrabbade över hela Sverige
CancerRehabFonden arbetar rikstäckande. Kartan visar de 
rehabcenter vi samarbetar med i nuläget. Vi anpassar alltid 
vår verksamhet efter var människor bor, som behöver stöd 
och hjälp.

STÖD
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Medlefors

Frötuna Gård 
& Retreat

Bräcke
RehabCenter 
Sfären

Foodpower

Bräcke
RehabCenter 
Mösseberg

Lydiagården



NäR VåR FaMilj DRaBBaDEs 
– om cancerbeskedet, 

behandlingen och vägen tillbaka

Där satt jag, med hennes lilla hand i min. Plötsligt sa läkaren:
”Jag måste prata med en kollega.”. Så skriver Pernilla Sved, mamma 

till lilla Nova, i sin berättelse om cancerdiagnosen som förändrade allt.
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”Jag vill att ni som stöttar Cancer-
RehabFonden ska veta hur mycket 
resan betydde för oss.  Det gav oss 
möjligheten att koppla av. Vi fick 
utrymme att inte tänka så mycket 
på allt som cancern ställt till med.”
                                  PERNILLA SVED
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det började med magont. Nova hade sedan tidigare 
haft problem med förstoppning, så våra tankebanor  
gick åt det hållet. Vi åkte till akuten på Danderyds 
sjukhus och fick hjälp, men hann knappt hem innan  

hon klagade över magont igen. Vi gav Nova medicinen de skickat  
med oss och hoppades att det onda skulle ge med sig. 

Två dagar senare hade läget förvärrats. Min sambo Jens ringde  
mig och sa: ”När du kommer hem från jobbet åker vi direkt
till sjukhuset.”. Sagt och gjort. Vi satte oss i bilen, denna gång 
till Astrid Lindgrens barnsjukhus. Vi behövde inte vänta länge 
innan det blev vår tur. Läkaren tog en snabb titt på Nova och 
bokade sedan direkt in henne för röntgen och ultraljud. Hon 
fick dropp. 

En stund senare tog vi hissen upp till röntgenavdelningen. 
Först gick hon igenom en skiktröntgen och sedan ett ultra-
ljud. Där, i det nedsläckta rummet satt vi. Nova på britsen,  
jag med hennes lilla hand i min. Läkaren tittade och tittade. 

Väntan kändes evig-
hetslång – det var 
otroligt påfrestande. 
Plötsligt sa läkaren:  
”Jag måste prata med 
en kollega.”. Oron växte 
inom mig.

När beskedet kom
De hade sett något på ultraljudet som de inte helt kunnat 
identifiera. Kanske var det blindtarmen eller ena äggstocken, 
de visste inte säkert. Vi slussades tillbaka till akuten och fick 
träffa fler läkare. De gav oss beskedet att Nova behövde ope-
reras. Det dröjde inte länge innan vi blev hämtade upp till en 
avdelning, där hon förbereddes inför operationen. 

Klockan 20.00 rullades hon in i operationssalen, vår lilla Nova. 
Tre och en halv timmes orolig väntan senare fick vi veta att 
operationen gått bra, men att de funnit en tumör snurrad runt 
en av äggstockarna. Den hade skickats på analys, det kunde ta 
tre veckor innan vi fick provsvaret. När beskedet kom, sex veckor 
senare, var det tyvärr inte positivt. Tumören var elakartad och 
det fanns en ruptur på den. Cellgiftsbehandlingen skulle på-
börjas direkt. 

Vår lilla dotter skrevs in på barnonkologen. Det gick inte att 
ta in. Det kändes fasansfullt och overkligt, som en mardröm. 
Det tärde på oss att se hur Nova bröts ned, hela familjen led. 
Hon tappade vikt och hår. Hon var svag, men ändå höll hon 
humöret uppe. Nova är en kämpe. 

En dag i taget
Sommar blev till vinter och fyra cellgiftsbehandlingar var 
klara. Vi skulle försöka återgå till vardagen. Det var – och är 
– lättare sagt än gjort. Kanske är det svårt att förstå om man 
inte har varit i en liknande situation, tänker jag, men det tar 
lång tid att återhämta sig och komma ikapp med alla känslor. 
Med Nova som förebild kämpar vi på. En dag i taget.

Drygt två år har gått sedan Nova fick sitt cancerbesked. I 
höstas började hon i förskoleklass. På något sätt är vi faktiskt 
tillbaka i vardagen. Cancern tar mindre och mindre plats hos 
oss. Samtidigt kommer alltid oron att ligga där och skava. 
Rädslan för att Nova ska drabbas av ett återfall finns där. 

En resa för återhämtning
Sedan hände äntligen något roligt! Den första september 
beviljade CancerRehabFonden en resa för hela vår sköra och 
ganska trasiga familj. Nova, jag – mamma Pernilla, bonus-
pappa Jens, storasyster Saga och vår vän Wilma fick resa till 
Sunwing Side Beach i Turkiet. Vi hade en fantastisk vecka 
fylld av sol, bad, god mat, kärlek och glädje. Och Lollo och 
Bernie, såklart!

Jag vill att ni som stöttar CancerRehabFonden ska veta hur 
mycket resan betydde för oss. Det gav oss möjligheten att 
koppla av. Vi fick utrymme att inte tänka så mycket på allt 
som cancern ställt till med - istället fick vi bara vara tillsam-
mans och njuta. Det var guld värt för oss.

Ett varmt och innerlig tack från mig, Nova och hela vår fina 
familj!               PERNILLA SvED
                  

”Jag vill att ni som stöttar Cancer-
RehabFonden ska veta hur mycket 
resan betydde för oss.  Det gav oss 
möjligheten att koppla av. Vi fick 
utrymme att inte tänka så mycket 
på allt som cancern ställt till med.”
                                  PERNILLA SVED



MAGNUS SJÖLUND – Ordförande
KENTH NAUCLéR – Vice Ordförande
CHARLOTTE ASCHBERG – Ledamot
KJELL BERGFELDT – Ledamot
LISE TORMOD – Ledamot
OLLE SÖDERBERG – Ledamot 

ULRIKA VIKLUND – Ledamot
HENRIK STEINBRECHER – Ledamot
 JANOS PATAKY – Suppleant
ANNA SPENDRUP – Suppleant
KJELL ANDERSSON – Suppleant

ST YRELSEN 2018-2019
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Vuxna kan få stöd från oss i form av en veckas reha- 
biliteringsprogram med erfaren och legitimerad 
personal. CancerRehabFonden finansierar hela 
programmet samt även kost och logi. Programmet 

innehåller bl.a. fysisk aktivitet, kostråd, samtal i grupp och 
individuellt samt verktyg för att hantera ångest och stress. 

Vi bekostar även återhämtningsresor för familjer med cancer-
drabbade barn och finansierar terminsavgifter för fysisk 
aktivitet. 

Det finns en mycket stor efterfrågan på våra rehabiliterings-
veckor. Vi är helt fristående från andra cancerorganisationer 
och får inga statliga bidrag, utan är helt beroende av gåvor 
från privatpersoner, företag och stiftelser. CancerRehabFonden  
bedriver ingen skattepliktig verksamhet.

1 av 3 får cancer och totalt lever idag nära en halv miljon 
människor i Sverige som någon gång fått en cancerdiagnos. 
Varje år får ca 60 000 personer besked om att de har cancer 
– en var tionde minut.  Vårdens resurser räcker inte till för 
rehabilitering och endast en mindre del av alla som drabbas  
av cancer erbjuds rehabilitering via sjukvården. 
     Därför är CancerRehabFondens arbete så viktigt – vi  
rehabiliterar cancerdrabbade.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
CancerRehabFonden finansierade rehabiliteringsprogram för 
cancerdrabbade på sex olika rehabcenter runt om i Sverige.

Rehabilitering för vuxna: 
•	 	Under	2018 genomförde vi 34  st. (37) rehabveckor varav  
 åtta på Sfären, fyra på Mösseberg, två på Medlefors, sex  
 på Lydiagården, sju på Foodpower och sju på Frötuna.
•		Teman:	Bröstcancer,	gyncancer,	män	med	cancer,	kronisk		
 cancer, gravida med cancer, unga med cancer.
•		Antal	deltagare	totalt:	448 (473) st. Trots många rehabveckor 
 så var det ytterligare ca 500 personer som stod i kö, vilket  
 gjorde att vi tvingades sätta stopp för fler ansökningar redan  
 i oktober.
•	Anhörighelger:	två	på	Mösseberg	med	totalt	28 deltagare.  
 Detta var en helt ny aktivitet, som mottogs mycket positivt  
 vid utvärderingen. 
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CancerRehabFonden, org. nr. 802008-3534, är en ideell organisation 
som samlar in pengar för att kunna erbjuda kostnadsfri rehabilitering 

och stöd till cancerdrabbade vuxna och barn. Vår vision är att alla 
cancerdrabbade ska kunna få rehabilitering, och vår målsättning är att 

kunna hjälpa alla de som ansöker om rehabilitering hos oss. 

CaNCERREhaBFONDEN 
Förvaltningsberättelse 2018

ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN



Rehabilitering för barn:
•		Återhämtningsresor	för	barn:	62 (49) st. 
•		Hjälpmedel:	33 (21) st.
•		Terminsavgifter	för	fysisk	aktivitet	för	cancerdrabbade	barn:	
 13 st.

Större stiftelsegåvor: 
•	CancerRehabFonden	har	under	året	tagit	emot	stiftelse-
 gåvor från bl a Kavlifonden, Gålöstiftelsen och Elsa och  
 Harry Gabrielsons stiftelse.

INSAMLINGAR 
Insamling från privatpersoner:
•	En	ny	tjänst	inrättades,	Insamlingsansvarig	privatinsamling.		
 Under 2018 togs ett strategiskt beslut att öka intäkter från 
 månadsgivande. Kampanjer för att få fler månadsgivare
  resulterade i en ökning av antalet med hela 140%. 

Externa insamlingar/event:
•	Maj	2018 ”Poker Run”-insamling till förmån för Cancer 
 RehabFonden. Gav 157 000 sek. 
•	September	2018 ”Racing Rascals” samlade in över 1 miljon sek 
 till CancerRehabFonden.
•	 Juni	2018 ”Matchen mot cancer”. Insamling till förmån för  
 CancerRehabFonden. Resultat: 147 000 sek. 

Eget event:
•	Den	23 maj arrangerade CancerRehabFonden för tredje året  
 i rad en golftävling till förmån för cancerrehabilitering.  
 Totalt drog evenemanget in runt 450.000 sek.

Ny, långsiktig varumärkeskampanj:
•	Vid	årets	slut	startade	vi	kampanjen	Tillbaka	Till	Livet-	
 Kampen för att öka kännedomen om hur viktigt det är att 
 kunna ge drabbade rehabilitering och hjälpa dem tillbaka till  
 livet efter den medicinska behandlingen. Kampanjens mål  
 är att ge drabbade hopp om framtiden och att stärka 
 CancerRehabFondens varumärke. 
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Flerårsöversikt (tkr)    2018 2017 2016 2015

Verksamhetsintäkter     15 055      13 582      12 272             10 678

ändamålskostnader    -15 671     -14 835     -9 709     -7 984

insamlingskostnader    -2 253     -1 918     -2 032     -1 832

administrationskostnader    -834     -815     -790     -698

Summa kostnader    -18 758     -17 569     -12 532     -10 51

Rörelseresultat    -3 704     -3 987     -260      164

Finansnetto     1 008      958      415      899

Årets resultat    -2 696     -3 029      155      1 064
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Resultat och ställning

CancerRehabFondens verksamhet bedrivs enligt stadgarna. 

Årets resultat uppvisar efter finansnettot 2 696 tkr (-3 029 tkr). 
För detaljerad ekonomisk redovisning, 

se följande resultat- och balansräkning samt noter.

2018 innebar ökande insamlingsintäkter 
och bara fyra procent i administrationskostnader.

Fördelning intäkter Fördelning kostnader
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Finansiella instrument
Målsättningen med CancerRehabFondens kapitalförvaltning 
är att uppnå en etisk och långsiktigt god värdestegring av ka-
pitalet till en kontrollerad risk samt en direktavkastning som 
uppfyller CancerRehabFondens mål i den årliga budgeten. Det 
minsta kapitalet CancerRehabFonden disponerar ska täcka in-
gångna förpliktelser vid eventuell avveckling av verksamheten. 
Förvaltningen av CancerRehabFondens värdepappersdepå har 
lagts ut på extern part och regleras i placeringspolicyn vilken 
ses över en gång om året alternativt vid behov.

Medlemmar
CancerRehabFonden är en medlemsorganisation och per 
december 2018 hade vi 1648 (2066)  betalande medlemmar.

Hållbarhetsupplysningar
CancerRehabFonden har kollektivavtal med IDEA och Uni-
onen. Per den sista december 2018 var nio personer anställda 
på CancerRehabFonden. Kontorspersonalen har i september  
haft två planeringsdagar för att utvärdera och utveckla verk-
samheten. Personalen har under året kompetensutvecklats  
bl a genom att delta i kurser och seminarier. Tre personer 
deltog på FRIIs konferens ”Insamlingsforum”. 

CancerRehabFonden har ett dokumenterat systematiskt  

 
 
arbetsmiljöarbete som syftar till att främja en god arbets- 
miljö och förebygga ohälsa. Vid de fåtal tillfällen personalen 
eller styrelsen reser utanför Stockholm regleras detta av en 
resepolicy.

Framtida utveckling
CancerRehabFonden planerar att framöver utveckla organisa-
tionens opinionsarbete. Vi vet att det råder en stor okunskap 
om behovet av cancerrehabilitering och den rådande bristen 
på rehabilitering. Det är därför oerhört viktigt att vi upplyser 
allmänhet och beslutsfattare om vikten av fysisk och psykisk 
rehabilitering efter cancer. Vi tänker driva frågan om att re-
geringen behöver avsätta mer resurser till cancerrehabilitering. 
Vi kommer att fortsätta arbeta metodiskt och strategiskt med 
att utveckla vårt insamlingsarbete. Detta för att öka insamlade 
medel med syftet att kunna hjälpa fler cancerdrabbade tillbaka 
till livet.

Verksamheten har haft en mycket positiv utveckling 
och tillväxt. Den under året framtagna långsiktiga strategin 
innebär en fortsatt satsning på tillväxt med särskilt fokus på 
månadsgivare och insamling via digitala kanaler. Vi vill också 
öka den allmänna kännedomen om organisationen och dess 
verksamhet. Att vidareutveckla rehabverksamheten är också 
ett prioriterat område.
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Förvaltning
Under 2018 hade CancerRehabFondens styrelse 7 stycken 
protokollförda styrelsemöten. Utöver dessa hade styrelsen 
tillsammans med kontoret 2 stycken arbetsmöten.

Styrelsen 2018
Magnus Sjölund – Ordförande
Kenth Nauclér – Vice Ordförande
Charlotte Aschberg – Ledamot
Kjell Bergfeldt – Ledamot
Lise Tormod– Ledamot
Olle Söderberg – Ledamot 
Ulrika Viklund - Ledamot
Bengt Bengtzon – Ledamot, avgick vid årsmötet i maj 2018
Henrik Steinbrecher – Ledamot, nyvald vid årsmötet i maj 2018
Janos Pataky – Suppleant
Anna Spendrup – Suppleant
Kjell Andersson – Suppleant

Valberedningen 2018
Anne Wolf – sammankallande
Fanny Sachs 
Lotta Nilert

Revisorer 2018
Erik Albenius, PwC – ordinarie revisor
Elin Götling, PwC - revisorssuppleant

ÖVrIg InfOrmatIOn

Värdeord
CancerRehabFondens värdeord är engagemang och omtanke. 
Både organisationens styrelse och personal har varit med och 
valt värdeorden, som speglar CancerRehabFonden ur samtliga 
perspektiv. 

90-konto och Svensk Insamlingskontroll.
CancerRehabFonden har ett 90-konto och Svensk Insam-
lingskontroll granskar årligen hur våra intäkter används. Ett 
90-konto är ett sjusiffrigt bankgiro- och plusgirokonto som 
inleds med 90. Den insamlingsorganisation som uppfyller 
högt ställda krav kan beviljas ett 90-konto av Svensk Insam-
lingskontroll. 90-kontot är en kvalitetsstämpel för seriösa 
insamlingsorganisationer. 

FRII:s kvalitetskod
CancerRehabFonden är medlem i Frivilligorganisationernas 
Insamlingsråd (FRII) som arbetar för etisk och professionell 
insamling. FRII tillämpar en kvalitetskod för insamlingsorga-
nisationer med syftet att öka transparensen och öppenheten 
inom branschen. Kvalitetskoden granskas vartannat år av en 
auktoriserad revisor. CancerRehabFonden granskades under 
2018 utan anmärkningar. 

CancerRehabFonden 
Organisationsnummer: 802008-3534 
telefon: 08-522 001 00 
E-post: info@cancerrehabfonden.se 
adress: Eriksbergsgatan 10a, 114 30 stockholm 
hemsida: www.cancerrehabfonden.se



REsUltatRäkNiNG   

 Not 2018  2017

verksamhetsintäkter 

Medlemsavgifter  607 086 747 326

Gåvor 3 12 789 894 11 208 013

Bidrag 3 1 180 000 376 409

Nettoomsättning  477 810 1 249 913

Summa verksamhetsintäkter  15 054 791 13 581 661

   

Verksamhetskostnader 4, 5  

ändamålskostnader  -15 671 258 -14 835 052

insamlingskostnader  -2 252 999 -1 918 250

administrationskostnader  -834 190 -815 239

Summa verksamhetskostnader  -18 758 447 -17 568 541

verksamhetsresultat  -3 703 657 -3 986 880

   

Resultat från finansiella investeringar 

Resultat från övriga värdepapper och fordringar 

som är anläggningstillgångar 6 1 009 218 958 639

övriga ränteintäkter och liknande resultatposter  0 0

Räntekostnader och liknande resultatposter  -1 665 -1 149

Summa resultat från finansiella investeringar  1 007 554 957 490

Resultat efter finansiella poster  -2 696 103 -3 029 389

Årets resultat  -2 696 103 -3 029 389
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BalaNsRäkNiNG   

   

Tillgångar Not 2018-12-31 2017-12-31

Anläggningstillgångar   

Materiella anläggningstillgångar   

inventarier 7 8 707 25 584

Summa materiella anläggningstillgångar  8 707 25 584

   

Finansiella anläggningstillgångar   

andra långfristiga värdepappersinnehav 8 17 312 962 19 857 363

andra långfristiga fordringar 9 100 159 100 159

Summa finansiella anläggningstillgångar  17 413 121 19 957 522

Summa anläggningstillgångar  17 421 828 19 983 106

   

Omsättningstillgångar   

varulager   

handelsvaror  152 226 307 263

Summa varulager  152 226 307 263

   

Kortfristiga fordringar   

kundfordringar  28 500 54 588

övriga fordringar  51 372 16 971

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 10 576 141 670 012

Summa kortfristiga fordringar  656 013 741 571

   

Kassa och bank  2 805 071 3 110 228

Summa omsättningstillgångar  3 613 309 4 159 062

Summa tillgångar  21 035 137 24 142 168
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EGEt kapital OCh skUlDER 

 

 Not 2018-12-31 2017-12-31

Eget kapital   

ändamålsbestämda medel barn  750 000 500 000

ändamålsbestämda medel vuxna  800 000 0

ändamålsbestämda medel forskning  39 000 39 000

Balanserat kapital   15 567 868 19 313 972

Summa eget kapital  17 156 868 19 852 972

   

Kortfristiga skulder   

leverantörsskulder  1 221 371 1 506 247

skuld avseende beslutade, ej utbetalda bidrag 1 721 000 965 400

övriga skulder  189 252 164 485

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 11 1 746 646 1 653 063

Summa kortfristiga skulder  3 878 269 4 289 196

Summa eget kapital och skulder  21 035 137 24 142 168

FöRäNDRiNG EGEt kapital

ingående balans  500 000 0 39 000 19 313 972

ändamålsbestämt av givaren  750 000 800 000 0 -1 550 000

Utnyttjat under året  -500 000 0 0 500 000

årets resultat       -2 696 103

Utgående balans  750 000 800 000 39 000 15 567 869

 

 

Ändamåls-
bestämda medel 

barn

Ändamåls-
bestämda medel 

vuxna

Ändamåls-
bestämda medel 

forskning

Balanserat 
kapital
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Not 1     Redovisnings- och värderingsprinciper

CancerRehabFondens redovisnings- och värderings-
principer överensstämmer med årsredovisningslagen, 
BFNaR 2012:1 (k3), och FRiis styrande riktlinjer för 
årsredovisning.

Principerna är oförändrade från föregående år.

RESULTATRÄKNINGEN

verksamhetsintäkter

Endast det inflöde av ekonomiska fördelar som  
CancerRehabFonden erhållit eller kommer att erhålla 
för egen räkning redovisas som intäkt.

intäkter värderas, om inget särskilt anges nedan, till 
verkliga värdet av det som erhållits eller kommer att 
erhållas.

Medlemsavgifter

Medlemsavgifter omfattar inbetalningar för medlem-
skap i CancerRehabFonden och intäktsförs vid in-
betalningen. Enligt stadgarna fastställs medlemsavgiften 
årligen av årsmötet för kommande verksamhetsår. 
Ny medlem som erlägger avgift efter den 31 oktober 
räknas som medlem för påföljande år.

Gåvor och bidrag

Gåvor redovisas som huvudregel som intäkt när de 
erhålls. Bidrag redovisas som intäkt när villkoren 
för ett erhållet bidrag har uppfyllts. Erhållna bidrag 
redovisas som skuld till dess villkoren för att erhålla 
bidraget uppfylls.

Nettoomsättning

intäkt vid försäljning av varor redovisas normalt vid 
försäljningstillfället. 

verksamhetskostnader

Verksamhetskostnader delas in i följande funktioner; 
ändamåls-, insamlings-, och administrationskostnader.

CancerRehabFonden har kostnader, s.k. samkostnader, 
som är gemensamma för de olika funktionerna. Vanliga 
gemensamma kostnader är tex it, personal, telefon-
växel och lokalhyra. Beskrivning hur dessa fördelas 
finns under not 2 - Bedömningar och uppskattningar.

Ändamålskostnader

ändamålskostnader är sådana kostnader som kan hän-
föras till CancerRehabFondens uppdrag enligt stad-
garna. kostnader för administration som uppstår som 
en direkt följd av en aktivitet/projekt inom ändamålet 
räknas till ändamålskostnader. till ändamålskostnader 
räknas även kostnader för opinionsbildande verksamhet.

Insamlingskostnader

insamlingskostnader återspeglar de kostnader Cancer-
RehabFonden haft för att samla in medel. Med insam-
lingskostnader menas kostnader för insamlingsarbete 
som riktar sig mot organisationens samtliga givare, dvs. 
såväl privatpersoner som företag och organisationer. 

Administrativa kostnader

administrationskostnader är sådana som behövs för 
att administrera CancerRehabFonden. 

Leasingkostnader

leasingavtal redovisas som operationella, dvs. leasing-
avgiften (inklusive första förhöjd hyra) redovisas linjärt 
över leasingperioden.

Ersättning till anställda

Ersättningar till anställda såsom löner, sociala avgifter 
och liknande poster kostnadsförs i takt med att de 
anställda utför tjänster. Eftersom alla pensionsförplik-
telser klassificeras som avgiftsbestämda redovisas en 
kostnad det år pensionen tjänas in.

Skatt på årets resultat

Organisationen bedriver ej skattepliktig närings-
verksamhet.

NOtER



BALANSRÄKNINGEN

tillgångar, skulder och avsättningar värderas till 
anskaffningsvärde om inget annat anges nedan. 

Materiella och immateriella anläggningstillgångar

immateriella och materiella anläggningstillgångar 
värderas till anskaffningsvärdet minskat med avskriv-
ningar enligt plan. avskrivningar sker linjärt över till-
gångens beräknade livslängd. 

inventarier 3-5 år
Datorer  3 år

Finansiella tillgångar

Vid anskaffningstidpunkten värderas finansiella till-
gångar till anskaffningsvärde med tillägg för direkta 
transaktionsutgifter.

alla tillgångar som innehas för riskspridning anses 
ingå i en värdepappersportfölj och betraktas därmed 
som en post vid värdering enligt lägsta värdets princip 
respektive vid nedskrivningsprövning.

Efter det första redovisningstillfället värderas kort-
fristiga placeringar enligt lägsta värdets princip, dvs 
till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsälj-
ningsvärdet på balansdagen.

kundfordringar värderas individuellt till det belopp 
som beräknas inflyta.

Lager av handelsvaror

handelsvaror värderas, med tillämpning av först-in 
först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet 
och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen.

Eget kapital

CancerRehabFondens balanserade kapital kan fritt 
disponeras av styrelsen inom föreningens ändamål.

Skuld för beslutade, ej utbetalda bidrag

i de fall CancerRehabFonden fattat beslut om utbetal-
ning av bidrag och meddelat mottagaren, men inte 
verkställt utbetalningen, redovisas detta belopp som 
en kortfristig skuld.

CancerRehabFonden betalar ej ut bidrag direkt till 
privatpersoner utan bidraget betalas mot faktura till 
CancerRehabFondens samarbetspartners för än-
damålet, dvs rehabaktörerna, resebyrån som bokar 
återhämtningsresor eller butiker som säljer hjälpmedel. 
Detta tillvägagångssätt garanterar att beviljade bidrag 
används för de ändamål som avsetts.

Not 2     Uppskattningar och bedömningar

samkostnader fördelas på respektive funktion och 
görs via fördelningsnycklar, vilka baseras på varje 
anställds arbetstid inom respektive funktion och som 
utvärderas årligen vid behov.

Balansräkningen innehåller inte några tillgångar eller 
skulder som är baserade på väsentliga källor till osä-
kerhet eller uppskattningar på balansdagen.
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Gåvor som redovisats i resultaträkningen    2018 2017

a) Insamlade medel   

allmänheten      6 477 254 6 767 654

Företag     3 495 817 3 839 184

Externa stiftelser och fonder     2 816 824 601 175

Summa gåvor (a) tkr     12 789 894 11 208 013

  

Gåvor som inte redovisats i resultaträkningen  

b) Insamlade medel (uppskattade belopp - ej bokfört)  

annonser och marknadsföring     1 553 472 2 005 358

konsulttjänster     145 000 127 500

it-tjänster     134 925 134 925

Summa gåvor (b) tkr     1 833 397 2 267 783

  

Bidrag som redovisats som intäkt  

c) Insamlade medel  

Externa stiftelser och fonder     1 180 000 376 409

Summa bidrag (c) tkr     1 180 000 376 409

  

Totala insamlade medel består av följande:  

Gåvor som har redovisats i resultaträkningen (a)    12 789 894 11 208 013

Gåvor som inte har redovisats i resultaträkningen (b)    1 833 397 2 267 783

Bidrag som redovisats som intäkt (c)    1 180 000 376 409

Summa insamlade medel tkr     15 803 291 13 852 205

 

 

 

Not 3     Insamlade medel
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Not 4     Medeltal anställda, personalkostnader och arvoden till styrelsen
 

 

Medeltalet anställda   2018  2017                

  

CancerRehabFondens kontor 9 1 7 0

Totalt 9 1 7 0

Könsfördelning bland styrelse 

och ledande befattningshavare 2018    

 

styrelseledamöter 8 5 8 5

Generalsekreterare 1 0 1 0

Totalt 9 5 9 5

    

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader 2018  2017 

styrelse 270 000  270 000 

Generalsekreterare 1 091 640  1 039 200 

övriga anställda 2 561 239  2 276 750 

Totala löner och ersättningar 3 922 879   3 585 950 

    

övriga sociala kostnader 1 160 024  1 040 852 

pensionskostnader generalsekreterare 394 032  374 712 

pensionskostnader övriga anställda 189 935  143 477 

Summa 1 743 991   1 559 041 

    

Inga pensionskostnader är utbetalda till styrelseledamöter. Pensionspremier för samtliga anställda följer

ITP-planen. Liksom för övriga anställda gäller ITP-planens pensionsvillkor även för CancerRehabFondens

generalsekreterare. Inga särskilda förmåner utgår för övrigt till generalsekreteraren eller styrelseledamöter.

    

Ideellt arbete    

Under året har 6 (5) personer arbetat ideellt för CancerRehabFonden, framför allt med varierande administrativa upp-

gifter samt som stöd vid olika evenemang.  Värdet av dessa ideella insatser har inte redovisats i resultaträkningen.  

Antalet 
anställda varav män

Antalet 
anställda varav män

Antalet på
balansdagen varav män

Antalet på
balansdagen varav män
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2017      



 

 

CancerRehabFonden leasar framför allt kontorslokaler samt datorer och  

annan kontorsutrustning. kostnadsförda leasingavgifter uppgår till 470 tkr (459 tkr). 

  

  

Framtida leasingavgifter förfaller enligt följande:   2018 2017

inom 1 år    456 655 459 408

2-5 år    684 983 1 129 920

Summa    1 141 638 1 589 328

  

avtalet om lokalhyra sträcker sig till 2020-09-30 och är möjligt att förlänga till 2025-09-30.

Not 6     Resultat från värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar

  

    2018 2017

Utdelningar    216 019 344 407

Räntor    0 0

Realisationsresultat vid försäljningar   793 199 614 232

Summa    1 009 218 958 639

Not 7     Materiella anläggningstillgångar    

  

Inventarier    2018 2017

ingående anskaffningsvärde    58 176 58 176

inköp    0 0

Försäljningar och utrangeringar   0 0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden   58 176 58 176

  

ingående avskrivningar    -32 592 -13 200

Försäljningar och utrangeringar   0 0

årets avskrivningar    -16 877 -19 392

Utgående ackumulerade avskrivningar   -49 469    -32 592

 

Utgående redovisat värde    8 707 25 584

 

Not 5     Leasing
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Specifikation av värdepapper 2018-12-31 Antal Redovisat värde  Marknadsvärde

   

Penningmarknad   

aMF Räntefond kort 5 795 651 511 646 350

Nordnet Bankkonto  7 7

Summa Penningmarknad  651 518 646 357

   

Svenska obligationer (inkl. Norden)   

aMF Räntefond lång 6 198 877 041 906 913

Norron premium iC sEk 6 858 749 158 769 025

öhman FRN Fond sEk a 18 688 2 000 583 2 022 832

Summa Svenska obligationer (inkl. Norden)  3 626 782 3 698 770

   

Globala obligationer   

loomis sayles Global Opportunistic Bond 23 901 2 386 664 2 349 922

shenkman Global high Yeld Bond Fund sEk 69 618 322 591 745

Summa Globala obligationer  3 004 986 2 941 667

   

Svenska aktier (inkl. Norden)   

Carnegie sverigefond 639 1 637 413 1 510 366

Didner & Gerge aktiefond 430 946 809 1 003 726

lannebo småbolag 8 215 493 110 748 422

lannebo Utdelningsfond 453 571 266 605 227

Summa svenska aktier (inkl. Norden)  3 648 598 3 867 741

   

Globala aktier   

Global Equities D sEk Distributing 22 929 2 941 255 3 119 015

Summa Globala aktier  2 941 255 3 119 015

   

Hedgefonder   

Brummer Multistrategy 293 663 052 691 351

Multistrategy hedge C sEk 17 078 1 900 347 1 935 576

Nordkinn Fixed income Macro Fund sEk D 8 392 876 424 867 942

Summa Globala aktier  3 439 823 3 494 869

Totalt  17 312 962 17 768 419

Not 8     Andra långfristiga värdepappersinnehav
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    2018 2017

hyresdeposition saB    100 159 100 159

Summa    100 159 100 159

Not 10     Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter    

  

    2018 2017

Förutbetalda hyror    107 750 105 552

Upplupna intäkter    49 994 326 766

övriga poster    418 397 237 694

Summa    576 141 670 012

Not 11     Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter    

  

    2018 2017

semesterlöner    432 188 549 705

Upplupna sociala avgifter    135 793 172 717

övriga poster    1 178 665 930 640

summa     1 746 646 1 653 063

Not 12     väsentliga händelser efter räkenskapets utgång

CancerRehabFonden arbetar med att ta fram ett nytt ansökningsförfarande för rehabveckor, vilket kommer 

innebära både en ny teknisk lösning samt att ansökningar endast skickas in 2 gånger om året.

CancerRehabFonden har även 2019 mottagit stiftelsemedel från bland annat Gålöstiftelsen, vilka är 

ändamålsbestämda för återhämtningsresor för barn.

i januari 2019 fortsatte kampanjen ”tillbaka till livet–kampen” i alla möjliga kanaler.

 

Not 9     Andra långfristiga fordringar
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Vi som företräder CancerRehabFonden riktar ett varmt tack till alla som bidrar till 
vår verksamhet. Vi gör vårt yttersta för att använda CancerRehabFondens 

resurser i enlighet med vårt syfte, för att vi även i fortsättningen ska kunna arbeta 
för att hjälpa cancerdrabbade människor tillbaka till livet genom rehabilitering.

STOCKHOLM DEN       2019

Revisorspåteckning
Min revisionsberättelse har lämnats den       2019 

ERIK ALBENIUS
Auktoriserad revisor 

MAGNUS SJÖLUND
Ordförande

CHARLOTTE ASCHBERG

KJELL BERGFELDT

LISE TORMOD

EVA HANSEN
Generalsekreterare

KENTH NAUCLéR
Vice ordförande

HENRIK STEINBRECHER

ULRIKA VIKLUND

OLLE SÖDERBERG
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RAPPORT OM åRSREDOVISNINGEN
Uttalanden
Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Cancer-
RehabFonden för år 2018. Föreningens årsredovisning ingår 
på sidorna 25-40 i detta dokument.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i 
enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga 
avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning 
per den 31 december 2018 och av dess finansiella resultat för 
året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är 
förenlig med årsredovisningen övriga delar.

Jag tillstyrker därför att årsmötet fastställer resultaträk-
ningen och balansräkningen för föreningen.

Grund för uttalanden
Jag har utfört revisionen enligt International Standards on 
Audition (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar 
enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnitten Revisorns 
ansvar.

Jag är oberoende i förhållande till föreningen enligt god 
revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska 
ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräck-
liga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Annan information än årsredovisningen
Det är styrelsen och generalsekreteraren som har ansvaret för 
den andra informationen. Den andra informationen består av 
verksamhetsberättelse (men innefattar inte årsredovisningen 
och min revisionsberättelse avseende denna).

Mitt uttalande avseende årsredovisningen omfattar inte 
denna information och jag gör inget uttalande med bestyr-
kande avseende denna andra information.

I samband med min revision av årsredovisningen är det 
mitt ansvar att läsa den information som identifieras ovan 
och överväga om informationen i väsentlig utsträckning är 
oförenlig med årsredovisningen. Vi denna genomgång beaktar 
jag även den kunskap jag i övrigt inhämtat under revisionen 
samt bedömer om informationen i övrigt verkar innehålla 
väsentliga felaktigheter. 

Om jag, baserat på det arbete som har utförts avseende denna 
information, drar slutsatsen att den andra informationen 
innehåller en väsentlig felaktighet, är jag skyldig att rapportera 
detta. Jag har inget att rapportera i det avseendet.

Styrelsens och generalsekreterarens ansvar
Det är styrelsen och generalsekreteraren som har ansvaret för 
att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande 
bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och generalsekrete-
raren ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer 
är nödvändiga för att upprätta en årsredovisning som inte 
innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror 
på oegentligheter eller på misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen 
och generalsekreteraren för bedömningen av föreningens för-
måga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är till-
lämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att 
fortsätta verksamheten och att använda antagandet om 
fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock 
inte om styrelsen och generalsekreteraren avser att likvidera 
föreningen, upphöra med verksamheten eller inte har något 
realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Revisorns ansvar
Jag har att utföra revisionen enligt International Standards on 
Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt mål är att 
uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen 
som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare 
sig dessa beror på oegentligheter eller på misstag. Rimlig 
säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för 
att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i 
Sverige alltid komma att upptäcka en väsentlig felaktighet 
om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av 
oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de 
enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de 
ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredo-
visningen.

Som en del av en revision enligt ISA använder jag profes-
sionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning 
under hela revisionen. Dessutom:

 
REVISIONSBERäTTELSE

TILL ÅRSMÖTET I CANCERREHABFONDEN, ORG.NR 802008-3534
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•	 identifierar	och	bedömer	jag	riskerna	för	väsentliga	felak-	
 tigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegent- 
 ligheter eller på misstag, utformar och utför gransknings-
 åtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar  
 revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för  
 att utgöra en grund för mina uttalanden. Riskerna för att  
 inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegent- 
 ligheter är högre än för väsentlig felaktighet som beror på
  misstag, efteroegentligheter kan innefatta agerande i mas- 
 kopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig infor- 
 mation eller åsidosättande av intern kontroll.

•	 skaffar	jag	mig	en	förståelse	av	den	del	av	föreningen	interna	
 kontroll som har betydelse för in revision för att utforma  
 granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till om 
 ständigheterna, men inte för att uttala mig om effektiviteten 
 i den interna kontrollen.

•	 utvärderar	jag	lämpligheten	i	de	redovisningsprinciper	som		
 används och rimligheten i styrelsens och generalsekreterarens 
 uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

•	 drar	jag	en	slutsats	om	lämpligheten	i	att	styrelsen	och	gene-
 ralsekreteraren använder antagandet om fortsatt drift vid
  upprättandet av årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, 
 med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida  
 det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana 
 händelser eller drar slutsatsen att det finns en väsentlig
  osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhål-
 landen som kan leda till betydande tvivel om föreningen
  förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen
  att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revi-
 sionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningar  
 i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn  
 eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera  
 uttalandet om årsredovisningen. Mina slutsatser baseras på de 
 revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisions-
 berättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden
  göra att en förening inte längre kan fortsatta verksamheten.

•	 utvärderar	jag	den	övergripande	presentationen,	strukturen
  och innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, 
 om årsredovisningen återger de underliggande transaktion-
 erna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens 
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för 
den. Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser 
under revisionen, däribland eventuella betydande brister i den 
interna kontrollen som jag identifierat.

RAPPORT OM ANDRA KRAV ENLIGT LAGAR OCH 
ANDRA FÖRFATTNINGAR
Uttalande
Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en 
revision av styrelsen förvaltning för CancerRehabFonden för 
år 2018.

Jag tillstyrker att årsmötet beviljar styrelsens ledamöter 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalande
Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt 
ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnitten 
Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till föreningen 
enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt 
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga 
och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen.

Revisorns ansvar
Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed 
mitt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis 
för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om 
någon styrelseledamot i något väsentligt avseende företagit 
någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse 
som kan föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen 
garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i 
Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummel-
ser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige 
använder jag professionellt omdöme och har en professionellt 
skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av för-
valtningen grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. 
Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på 
min professionella bedömning med utgångspunkt i risk och vä-
sentlighet. Det innebär att jag fokuserar granskningen på sådana 
åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verk-
samheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild 
betydelse för föreningens situation. Jag går igenom och provar 
fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra för-
hållanden som är relevanta för mitt uttalande om ansvarsfrihet.

Stockholm den 12 apil 2019

ERIK ALBENIUS
Auktoriserad revisor





upplevelser av cancer är inviduellt, 
men att möta andra i samma 

situation är ett stort stöd.

Postadress: Box 56047, 102 17 Stockholm 
Besöksadress: Eriksbergsgatan 10 A
Telefon: 08-522 001 00  

Hjälp oss att hjälpa fler. 
Ge ditt bidrag på www.cancerrehabfonden.se 
vi kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll
Följ oss på facebook & twitter


