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Bakom varje cancerdiagnos finns en människa,
bakom varje människa en familj
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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 drygt 162 miljoner kronor till många av Sveriges cancersjuka vuxna och barn.
Kansliet
Cancerhjälpens kansli är öppet måndag, onsdag, fredag 9.00 -12.00. Tisdag och torsdag 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.
Personal och styrelse
Cancerhjälpen bedriver sin verksamhet med 4 tjänstemän, en på heltid och tre på deltid. Samt en
deltidsarbetande ordförande. Dessutom 5 deltidsarbetande telefonombud.
Cancerhjälpens styrelse bestod år 2016 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 Anna Nordberg.

Cancerhjälpen har sedan december år 1999 ett 90-konto
vilket innebär att 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
Efter nästan tjugo år i vår lokal på Roslagsgatan 50 i Stockholm, så är det nu i vår dags att byta lokal.
Förändring är det första ord som kommer upp vid tanken på flytten, kanske lite underligt då
verksamheten i sig inte kommer att göra några direkta förändringar. Den nya lokalen är hälften så stor
som vår nuvarande men det betyder inte att verksamheten på något sätt kommer att minska, tvärtom
hoppas vi förstås. Den stora förändringen ligger ju egentligen inte i flytten utan mer i hur sättet att
kommunicera med allmänheten har förändrats sedan år 1999, då vi flyttade in i nuvarande lokal.
Då var det jätteviktigt med ett stort lager för att få plats med alla foldrar, blanketter, kuvert mm.
Kontakten med omvärlden bestod mestadels av brev och telefonsamtal. Det fanns datorer, men de
användes mer som förfinade skrivmaskiner där man slapp att byta papper och börja om från början när
man skrev fel. Man kunde ju också enkelt göra diagram och uträkningar som skrevs ut från en stor
skrivare. Idag är det svårt att tänka sig att bedriva en verksamhet utan hemsida, e-postadress,
internetbank osv. Faktum är att vi 1999 och några år framöver inte hade detta. Det är egentligen inte
alls så länge sedan. Jag minns speciellt tydligt min misstänksamhet mot att använda internetbank och
mina försök att verkligen dra ut på införandet av det hos Cancerhjälpen. Idag kan man enkelt
konstatera att alla förändringar som skett inom dessa områden har varit till det bättre och nya behov
har skapats med hjälp av tekniken.
När man börjar gå igenom hyllor, lådor och skåp inför flytten så kommer många minnen fram från
människor man haft kontakt med under årens lopp. Det blir en nostalgisk resa arton år bakåt i tiden
med många spontana skratt, men även tårar i glädje och sorg. Jag kan konstatera att i min minnesresa
så är det människorna jag minns, händelserna som man då tyckte var så viktiga, de har bara bleknat.
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 2016 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 2016 kunde Cancerhjälpen hjälpa 1. 321 personer, varav 662 barn samt dela ut
12 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 har fått en cancerdiagnos.

Med vänliga hälsningar

Ywonne Jacobsson
ordförande
Föreningen Cancerhjälpen

Cancerhjälpens insamling 2016
Föreningens verksamhetsintäkter uppgick under år 2016 till 9. 203 745 kronor. Telefoninsamlingen
svarade under året för 40 % av föreningens totala intäkter. Övriga intäkter är gåvor, medlemsavgifter,
minnesgåvor samt testamenten.
Våra duktiga telefonombud är 5 stycken till antalet och jobbar som regel 2-4 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.
För att kunna finansiera det ökade hjälpbehovet är det viktigt att kännedom om Cancerhjälpens arbete
når ut till allmänheten. Så hjälp oss gärna att sprida budskapet;

Hjälp oss hjälpa…

Cancerhjälpens utdelning 2016
Cancerhjälpen kunde under år 2016 hjälpa 1321 cancersjuka människor runt om i landet, varav 659
vuxna och 662 barn. Dessutom beviljades 12 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 2016. Väldigt många vuxna sökande 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 2016 för 58 % av den totala utdelningen.
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 2016 för 32 % av utdelningen och delas oftast ut till
barnen i samband med den många gånger tuffa cancerbehandlingen.
Bidrag till alternativ medicin/behandling, hälsohem och/eller apoteksprodukter är ofta något som
den cancerdrabbade vill komplettera till den ordinarie behandlingen för ökad livskvalitet. Detta står
under år 2016 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 8 % av utdelade
bidrag år 2016.

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 2016 var ändamålskostnaderna 7. 116 360 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 2016 var insamlingskostnaderna 1. 306 694 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 2016 var administrationskostnaderna 619 839 kr.
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