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Bakom varje cancerdiagnos finns en människa,
bakom varje människa en familj

ETT VARMT TACK…

TILL GIVARE, MEDLEMMAR OCH ANSTÄLLDA SOM
HAR MÖJLIGGJORT CANCERHJÄLPEN UNDER ÅR
2014.
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Presentation av Cancerhjälpen
Cancerhjälpen
Cancerhjälpen är en rikstäckande ideell förening som bildades 1993 för att bidra till en förbättring av
levnadsvillkoren för landets cancerdrabbade samt att möjliggöra för cancerpatienten att få en bra
eftervård och rehabilitering.
Cancerhjälpen bildades helt utan statlig hjälp och är helt obunden i såväl partipolitiskt som religöst
avseende.
Cancerhjälpen bedriver hela sin verksamhet i lokalerna på Roslagsgatan 50 i Stockholm. Vår hemsida
finner du på www.cancerhjalpen.se.
Tack vare frivilliga bidrag från enskilda personer och företag har Cancerhjälpen sedan starten 1993
delat ut nästan 140 miljoner kronor till många av Sveriges cancersjuka vuxna och barn.
Kansliet
Cancerhjälpens kansli är öppet måndag till fredag 9.00 -16.00 med lunchstängt 12.00 -13.00. Kansliet
kontaktas lättast per telefon; 08-612 42 42 eller via e-post; kansli@cancerhjalpen.se. Cancerhjälpens
telefontider är vardagar 09.00-12.00.
Personal och styrelse
Cancerhjälpen bedriver sin verksamhet med 3 tjänstemän, en på heltid och två på deltid. Samt en
deltidsarbetande ordförande samt 8 deltidsarbetande telefonombud.
Cancerhjälpens styrelse bestod år 2014 av fem ledamöter, Ywonne Jacobsson, Jaakko Turunen, Tomas
Brazda, Nina Severin och Anita Svanberg. Suppleanter i styrelsen var Anita Sjöberg, Maria Andersson
och Christian Wettle. Cancerhjälpens auktoriserade revisor är Ulf Lindström.

Cancerhjälpen har sedan december år 1999 ett 90-konto
vilket innebär föreningen är godkänd av Svensk Insamlingskontroll.
Det är Svensk insamlingskontroll som granskar alla insamlingsorganisationer
med 90-konto så att de insamlade kronorna används till rätt ändamål.
Cancerhjälpens 90-konto är: Pg 90 04 37-5 och Bg 900-4375.

Ordförande har ordet
Ingen kan hjälpa alla, men alla kan hjälpa någon. Visa ord som man ofta hörde när man var liten
speciellt från äldre människor. Dessa ord stämmer så bra in på alla de spontana gåvor som kommer till
Cancerhjälpen, det kan röra sig om en liten insamling man har i samband med någon festlighet i
hemmet eller från en insamling på gymmet till exempel. Generositeten är ju det som genomsyrar dessa
handlingar och viljan att hjälpa dem som har det jobbigt med sin sjukdom. De senaste åren har vi
tydligt kunna se en ökning av högtidsgåvor i samband med födelsedagar, bröllop, dop, jubileum av
olika slag och avtackning vid pensionsavgång. Kanske är det så att det ligger i tiden att det är större att
ge än att få. Vi lever i en väldigt materiell värld med mycket teknik i vårt sätt att kommunicera med
varandra. Då är ett vackert högtidsblad med en kärleksfull hälsning och en gåva till ett gott ändamål en
mycket varm och fin handling av givaren och inte minst ett vackert minne för mottagaren. Ofta har ju
också mottagaren av högtidsbladet haft detta som ett önskemål till sin högtidsdag.
När man talar om generositet så måste ett stort och varmt tack också riktas till Cancerhjälpens årliga
givare som en eller flera gånger om året ger sitt stöd till verksamheten. Flera har gjort det i tio till
femton år och en hel del av givarna har varit med och gett sitt trofasta stöd sedan Cancerhjälpen
startade 1993. Det är min innerliga önskan att alla givare verkligen förstår vilken skillnad de har gjort
för så många cancersjuka barn och vuxna under alla år. Cancerhjälpen får dagligen in tackbrev via
post, mail och i vår gästbok på hemsidan, www.cancerhjalpen.se.
Enligt våra stadgar skall Cancerhjälpen verka för en förbättring av levnadsvillkoren för
cancerdrabbade och det är en uppgift för föreningen att finna möjligheter att kunna hjälpa på allra
bästa sätt.
Vi såg även under 2014 att behovet av bidrag för direkta omkostnader i samband med cancersjukdom
är stort, många människor runt om i vårt land lever med mycket små marginaler och situationen kan bli
väldigt tuff vid en cancerdiagnos i familjen. Här ser vi dagligen att vi fyller en mycket viktig funktion.
Ingen människa skall behöva välja bort en livsviktig medicin för att ha råd att betala hyran. Tyvärr är
verkligheten sådan att detta händer i vårt land och då kan ett omkostnadsbidrag från Cancerhjälpen
vara det sista halmstrået för många.
Under år 2014 kunde Cancerhjälpen hjälpa 1. 528 personer, varav 812 barn samt dela ut 9
projektbidrag.
Jag bugar för förtroendet som ordförande för Cancerhjälpen och vill ge ett stort varmt Tack till alla
bidragsgivare, medlemmar och anställda, alla Ni som gör det möjligt för Cancerhjälpen att fortsätta sitt
viktiga arbete för de människor som fått en cancerdiagnos.

Med vänliga hälsningar

Ywonne Jacobsson
ordförande
Föreningen Cancerhjälpen

Cancerhjälpens insamling 2014
Föreningens verksamhetsintäkter uppgick under år 2014 till 9. 208 914 kronor. Telefoninsamlingen
svarade under året för drygt 55 % av föreningens totala intäkter. Övriga intäkter är gåvor,
medlemsavgifter, minnesgåvor samt testamenten.
Våra duktiga telefonombud är 8 stycken till antalet och jobbar som regel 3-4 kvällar/vecka i våra
lokaler på Roslagsgatan i Stockholm.
Telefoninsamlingen är för många av våra givare en uppskattad del av föreningens insamling. Den
muntliga information som ges till givaren är ju alltid mer aktuell än vid till exempel utskick av tryckta
foldrar.
Dessutom har givaren en möjlighet att direkt ställa de frågor som känns viktiga för att vilja ge ett
bidrag till just vårt ändamål.
I stället för att göra massutskick kan föreningen på så sätt, via direktdialog med givaren, göra stora
besparingar av porto, kuvert, trycksaker, och inte minst av vår miljö.
Hjälpbehovet ökar
Nödvändigheten och behovet av varje insamlad krona ökar, varje dag. I takt med att nedskärningar
inom kommun, landsting och försäkringskassa blir allt större ökar hjälpbehovet för de cancersjuka.
Hjälpbehovet är mycket stort och bidragsansökningarna ökar för var år som går.
För att kunna finansiera det ökade hjälpbehovet är det viktigt att kännedomen om Cancerhjälpens
arbete når ut till allmänheten. Så hjälps oss gärna att sprida budskapet;

Hjälp oss hjälpa…

Cancerhjälpens utdelning 2014
Cancerhjälpen kunde under år 2014 hjälpa 1528 cancersjuka människor runt om i landet, varav 716
vuxna och 812 barn. Dessutom beviljades 9 stycken projektbidrag.
Cancerhjälpens synsätt är att varje ansökan är unik och målet är att varje bidrag som delas ut är enligt
bidragstagarens eget önskemål, naturligtvis inom ramen för våra riktlinjer.
Den svåra ekonomiska situation som en cancerdrabbad person ofta hamnar i, märks på den mängd
ansökningar vi fått även under år 2014. Väldigt många väljer att ansöka om ett omkostnadsbidrag för att
täcka kostnader de har i samband med sin cancersjukdom. Bidraget är ett engångsbelopp om max 5000
kr/person och står under år 2014 för 54 % av den totala utdelningen.
För att om möjligt försöka återfå såväl den fysiska som den psykiska balans man hade innan
cancerdiagnosen valde några av de sökande en vistelse på rehabiliteringshem/hälsohem. (under denna
kategori räknas även hospicevistelser). Drygt 2 % av utdelningen står detta för.
Bidrag till barn delas ut för omkostnader och sysselsättning för att om möjligt försöka ge ökad glädje
och stimulans. Bidraget till barnen står under år 2014 för 33 % av utdelningen och delas oftast ut till
barnen i samband med den många gånger tuffa cancerbehandlingen.
Bidrag till alternativ medicin/behandling och/eller apoteksprodukter är ofta något som den
cancerdrabbade vill komplettera till den ordinarie behandlingen för ökad livskvalitet. Detta står under
år 2014 för 2 % av utdelningen.
Projektbidrag har delats ut bland annat för att förbättra patientmiljön på svenska sjukhus och
tillsammans med stödet vi ger till Sveriges sex barncancercentra så står detta för 9 % av utdelade
bidrag år 2014.

Kostnadsfördelning

De tre kostnadsslag som vi delar in föreningens kostnader i är: ändamålskostnad, insamlingskostnad
och administrationskostnad. Dessa kostnadsslag är de som återfinns i vår Årsredovisning samt i den
Resultat- och Balansräkning som skickas in för granskning till Svensk Insamlingskontroll varje år.
Ändamålskostnader klassificerar sådana kostnader som har direkt samband med att uppfylla
föreningens syfte och/eller stadgar. I vår organisation handlar dessa kostnader till största delen av
utdelade bidrag till cancerdrabbade privatpersoner, miljöförbättrande åtgärder på sjukhus och till
forskning. Löner och sociala avgifter till handläggandet av bidragsansökningarna för att uppfylla
föreningens syfte är också en kostnad som räknas hit. Enligt Svensk insamlingskontrolls föreskrifter är
administrationskostnader som hade kunnat undvikas om man inte hade ett visst ändamål att
klassificera som ändamålskostnad. År 2014 var ändamålskostnaderna 7. 313 208 kr.
Insamlingskostnader är de direkta kostnader man har för insamlingsarbetet. Det handlar i vår
organisation om löner och sociala avgifter till telefonombuden, telefoni, portokostnader,
pappers/trycksakskostnader mm. År 2014 var insamlingskostnaderna 1. 437 699 kr.
Administrationskostnader är sådana kostnader som behövs för att administrera själva
insamlingsorganisationen. Ett visst mått av allmän administration är ett led att säkerställa en god
kvalitet på föreningens interna kontroll och rapportering, såväl externt som internt till exempelvis
styrelsen. Hit räknas således redovisnings- och revisionskostnader, kostnader för medlemsregister,
styrelsemöte, årsmöte, revision, hyra och personal och kostnader som inte är att hänföra till kostnader
för ändamålet eller insamlingskostnader. År 2014 var administrationskostnaderna 592 773 kr.
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