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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 
För Barncancerföreningen i Östra Götaland 

 
Adress: Västra vägen 32, 582 28 Linköping.  Tel: 013-31 08 24 

Org.nr: 822003-7827 Pg: 90 07 07-1 Bg: 900-7071 
 
 
Styrelsen 
Styrelsen har bestått av: 
 
Anders Petersson ordförande (1/1-19/9) 
 ledamot (20/9-31/12) 
Karl-Erik Eriksson vice ordförande (1/1-19/9) 
 ordförande (20/9-31/12)  
Susanne Jonsson sekreterare 
Hans Johansson vice sekreterare 
Åke Lindahl kassör 
Freddy Christensen ledamot 
Elon Nilsson ledamot 
Ellen Fridlund ledamot 
Sofia Roth Arvidsson ledamot 
 
Lena Johansson suppleant 
Mikael Enelund suppleant 
Berit Lind Magnusson suppleant 
Anette Roos suppleant 
Louise Wessel/Kalmelid suppleant 
Åsa Isaksson suppleant 
 
 
Ungdomsrepresentanter 
Ellinor Gerdeman ungdomsrepresentant  
Cecilia Fellenius ungdomsrepresentant 
 
 
Styrelsen har under verksamhetsåret haft 10 protokollförda sammanträden.   
 
 
Revisorer 
Roger Thapper KPMG 
Eva Häll      lekmannarevisor 
 
Anette Karlsson KPMG revisorsuppleant 
 
Valberedning  
Louise Wessel/Kalmelid Sammankallande  
Britt Palmgren Lager 
Marie Petersson 
 
Barncancerfondens valberedning 
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Hans Johansson har varit styrelsens representant i Barncancerfondens valberedning 
 
Styrelsens kontaktperson US 
Elon Nilsson 
 
Styrelsens kontaktperson Kalmar 
Ellen Fridlund 
Anette Roos 
 
Kontaktsköterskor US 
Marie Sandgren 
Marita Hammarberg 
 
Redaktör Hemsidan 
Martin Fridlund 
 
Föreningens medlemsantal 
Medlemsantalet har under året varit 290 medlemskap och detta omfattar 841 medlemmar. 
 
Föreningens årsmöte 
Föreningen höll sitt 24:e årsmöte lördagen den 28 april på Hotell Post i Oskarshamn 
 
Barncancerföreningen i Östra Götaland 
Barncancerföreningen i Östra Götaland är en ideell förening utan vare sig Landstingsbidrag, 
Kommunala eller Statliga bidrag. Föreningen är en av sju regionala barncancerföreningar i 
Sverige. Tillsammans bildar dessa föreningar Barncancerfonden. Föreningen har under 2007 
representerats i fondens styrelse av Anders Petersson som ordinarie, fram till den 19 
september och Freddy Christensen som suppleant och efter den 20 september som ordinarie. 
Anledningen till förändringar har att göra med att Anders Petersson numera arbetar på 
Barncancerfonden. Barncancerföreningen är medlem i den internationella 
föräldraorgansisation för cancersjuka barn ICCCPO.  
 
Stormöten 
Barncancerfondens stormöte ägde rum i Uppsala i slutet av maj. Barncancerföreningarnas 
stormöte ägde rum i Göteborg under hösten med Barncancerföreningen Göteborg som värd. 
Stormöten arrangeras två gånger per år, en gång av fonden och en gång av en lokal förening. I 
samband med dessa möten så träffas arbetsgrupperna från de olika föreningarna för att utbyta 
erfarenheter och att diskutera möjligheter till samarbete mellan föreningarna.  Den medicinska 
arbetsgruppen träffas för att gå igenom forskningsansökningarna. 
 
Arbetsgrupper i Fonden 
 
Ordförandegruppen: Anders Petersson 
Marknadsgruppen: Hans Johansson 
Medicinska arbetsgruppen: Marie Petersson 
Jubileumsgruppen: Louise Wessel/Kalmelid 
 
 
Ordförandegruppen 
Ordförandegruppen har haft tre möten under året. Två möten i samband med stormötena och 
ett möte mellan dessa möten. 
 
Marknadsgruppen 
Marknadsgruppen har haft 2 möten under 2007 i samband med stormöten. Gruppen fungerar 
också som en referensgrupp åt fondens marknadsansvarige 
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Medicinska gruppen 
Medicinska gruppens stora arbete är att gå igenom ett stort antal forskningsansökningar. 
Marie Petersson har tillsammans med övriga i gruppen gjort ett stort arbete i samband med 
forskningsansökningar. 
 
Jubileumsgruppen 
Louise Wessel/Kalmelid har representerat vår förening i Barncancerfondens jubileumsgrupp, 
som haft till uppgift att planera Barncancerfondens 25-års jubileum.  
 
 
Arbetsgrupper i föreningen 
Familjekontaktgruppen: Maria Dahl 
Vi som mistgruppen; Susanne Jonsson, Britt Palmgren/Lager ,  
Vårdfrågegruppen: Vakant 
Marknadsgruppen: Hans Johansson 
Ungdomsgruppen: Ellen Fridlund, Cecilia Fellenius, Elinor Gerdeman 
Familjeekonomiska gruppen        Karl-Erik Eriksson, Louise Wessel/Kalmelid
  
 
Familjekontaktverksamheten 
 
Föreningens ansvariga: Maria Dahl 
 
Fikakvällar 
 
Varannan måndag är föreningen representerad på sjukhuset. Vi bjuder inlagda barn och 
familjer på fika. I samband med detta informerar vi om vår verksamhet och vilka möjligheter 
drabbade familjer har. 
I samband med fikakvällarna har föreningen kunnat erbjuda massage för de föräldrar och barn 
som befunnit sig på sjukhuset. 
 
 
 
Arrangemang 
 
Under året har föreningen valt att inte göra några större arrangemang i egen regi. 
Barncancerfonden fyllde under 2007 25 år och för att fira detta hade man olika arrangemang i 
hela landet. Vilket innebar att föreningarna blev engagerade för att hjälpa till i detta arbete. De 
två stora evenemangen var jubileumsfesten på Liseberg och Stjärnskott 2007. 
 
Jubileumsfesten 
 
Jubileumet gick av stapeln i början av september på Liseberg. Fonden tillsammans med 
föreningarna bjöd sina medlemmar på detta evenemang. Fonden stod för inträde och del av 
resekostnaderna. Föreningarna betalade resterande del av resekostnaderna. 
 
 
Stjärnskott 2007 
 
Stjärnskott 2007– den rikstäckande talangtävlingen för barn och ungdomar mellan 7 och 14 
år. 
Stjärnskott arrangerades för 22:a året i rad och årets upplaga sammanföll med 
Barncancerfondens 25-årsjubileum. Mottot för Stjärnskott i år var ”Barn hjälper barn”. 
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Deltävlingarna i Stjärnskott hölls i vår region i Linköping 26/5 på Lilla Torget och i 
Norrköping 2/6 i Hageby Centrum där medlemmar från föreningen ställde upp och hjälpte till 
med att sprida information om Barncancerfondens och Barncancerföreningens verksamheter.  
Under våren besökte Barncancerfonden cirka 14 köpcentrum och sex festivaler/marknader 
med start den 25 mars i Umeå. Sista anhalten blev i Uppsala 6 juni då andra chansen 
genomfördes. Samtliga vinnare blev kvalificerade till en semifinal. Seminfinalerna hölls 2-3 
juni på en kryssning till Tallinn ombord på Tallinks m/s Romantika och den 10 juni var det 
stor final på Skansen i Stockholm.  
Finalen arrangerades på Skansens Sollidenscen den 10 juni. Samtidigt kom många välkända 
artister och uppträdde under en händelsefylld eftermiddag 
Under turnén presenterades det några nyheter bland annat Barncancerfondens nya SMS-tjänst. 
Genom att besöka köpcentrumen blev det ett nytt sätt att marknadsföra oss på.  
 
Julfestligheter 
 
Julfesten 2007 hölls på Kisa Wärdhus. Till mötet kom 70 personer. En ung tjejgrupp från Kisa 
underhåll gästerna med rock´n roll och dessutom vara clownen Mike från Kalmar på plats för  
att underhålla såväl barn som vuxna. 
 
 
Vi som mist. 
 
Vi som mist-gruppen startade en grupp förra hösten. De hade några träffar innan jul och några 
träffar efter nyår. Gruppen avslutade med en helg i mars på Badhotellet i Tranås. En familj 
kunde inte närvara i Tranås, för de fick en liten Jakob på 3,5 kg och 52 cm. 
  
En återträff med gruppen gjorde den 10 november på Brunneby musteri. Där bjöds bland 
annat på rundvandring och kaffe. Efter besöket på Brunneby musteri gick färden till gamla 
Linköping och en sen lunch. 
  
Vi som mist-gruppen planerar att starta upp en ny grupp i Kalmar under 2008. 
. 
 
 
Ungdomsgruppen  
 
Under Kristi Himmelsfärdshelgen arrangerade Barncancerföreningen i Gävle/Dala 
ungdomsstormöte i Högbo bruk Sandviken. Ordförande Anders Petersson samt ett antal 
ungdomar från BCF Östra Götaland var representerade på detta stormöte 
 
 
Familjeekonomiska gruppen 
 
Familjeekonomiska gruppen bildades 2003, och jobbar för att alla drabbade familjer skall 
behandlas lika oberoende på var man bor i landet. Detta gäller ersättningar från 
försäkringskassa och försäkringsbolag. Detta skall gälla i samband med barnets sjukdom och 
behandling samt i förlängningen även ekonomiskt stöd i vuxen ålder då behov finns.  
Gruppen arbetar långsiktigt med de ekonomiska frågor och problem som kan uppstå när ett 
barn i familjen blir sjukt i cancer. Det kan vara frågor kring vårdbidrag, sjukskrivningar, resor 
till och från sjukhus, tillfällig föräldrapenning, privata försäkringar och mycket annat.  
 
Barncancerföreningen i Östra Götaland har varit representerade i den Familjeekonomiska 
arbetsgruppen Louise Wessel Kalmelid och Karl-Erik Eriksson. Arbetsgruppen har under året 
träffats i samband med Stormötena i Uppsala och Göteborg. Flera försök till att träffas mellan 
mötena har gjorts för att diskutera frågor med bl.a. Märtasystrar och kuratorer. Tyvärr har 
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dessa möten fått ställas in p.g.a. att antalet deltagande från gruppen varit för få. Några av 
uppgifterna under året har varit att bygga upp egen kunskap och samla in information från 
olika delar av landet och därmed kunna påvisa olikheterna mellan olika regioner 
 
Avdelningen 16 B 
Kontaktpersoner mot föreningen: Marita Hammarberg och Marie Sandgren 
 
I januari fick personalen möjlighet att utnyttja Almers Hus i Varberg till personalutbildning.  
Vi hade utbildning med dramapedagogerna och vi gick även igenom arbetssätt, rutiner, 
samarbete mm. Mycket uppskattat av personalen att få åka till Almers Hus. 
 
På fettisdagen 20/2 samlades barn/ungdomar, föräldrar och personal till årets ”semmelfest” i 
köket på 16 B. En uppskattad eftermiddag då alla fikar tillsammans. 
 
Föreningen har möjliggjort att inneliggande föräldrar på avdelningen har möjlighet att få 
massage utav massören Britt-Marie Andersson. Hon kommer till avdelningen i samband med 
”fikakvällen”. Om det vid något tillfälle är låg beläggning på avdelningen får personalen 
möjlighet att utnyttja massören ( endast hänt vid ett fåtal tillfällen). Detta är mycket uppskattat 
utav både föräldrar och personal.  I och med årsskiftet slutar Britt-Marie och vi får se hur vi 
löser  det framöver. 
 
Marie Sandgren har tjänsten som ”Konsultsjuksköterska för barn med cancer” 50%.Den 
finansieras delvis av Barncancerfonden och delvis av Märta  och GunnarV Philipson´s 
stiftelse. Malin Gullersbo har vikarierat för Anne Wretman på den 25% tjänsten som 
konsultsjuksköterska för barn med hjärntumörer. 
 
 
 
Personalen vill tacka Barncancerföreningen i Östra Götaland för gott samarbete under året. 
 
Onkologteamet genom 
Marita Hammarberg och Marie Sandgren 
Barnkliniken US Linköping 
 
 
Övrig föreningsverksamhet 
 
Föreningens kansli 
Föreningens kansligöromål har utförts av Elon Nilsson. 
 
 
Barncancerfonden 
Rekryteringen av Föreningssamordnare med anställning på Barncancerfonden påbörjades i 
Juni med slutrekrytering i Augusti. Ordförande Anders Petersson anmälde sitt intresse och 
rekryterades, med start 50% i sept. och därefter heltid from.1 okt i 3 år framåt.                          
För att kunna hålla sig så objektiv som möjligt beträffande engagemanget i alla de övriga  
föreningarna, lämnade han sin plats som Ordförande till förfogande from 2007-10-31. 
Anders Petersson har även under verksamhetsåret fungerat som mentor till BCF Gävle/Dala 
och deltagit i deras utvecklingsarbete. 
 
Rekreation 
 
Liksom som föregående år har föreningen hyr lägenheter för våra medlemmar på Ski Lodge i 
Sälen. En anmälningsavgift på 1 000 kr har tagit ut per vecka och lägenhet. Övriga kostnader 
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har föreningen betalat. Det har varit en mycket uppskattad rekreation och de flesta veckorna 
har varit bokade. 
Även stugorna i Mon via Barncancerstiftelsen har varit uppskattade. 
 
Hemsidan 
 
Arbetet med hemsidan har intensifierats under 2007 för att kunna ge våra medlemmar bättre 
information. Arbetet med att göra vår hemsida ännu bättre kommer att fortsätta under 2008. 
. 
 
Minnesadresser och tackkort 
Föreningen har under verksamhetsåret sänt minnesadresser och tackkort, till privatpersoner 
och företag, som tack för penninggåvor till föreningen. Minnesadresser och tackkort ar 
förtryckta med föreningens logotyp och gåvogivarens namn skrivs ut i en PC-skrivare. 
Begravningsbyråer och pastorsexpeditioner är till stor hjälp då minnesadresser ska sändas och 
adresser till mottagare saknas. 
 
Barncancerstiftelsen i Östra Götaland 
Barncancerstiftelsen i Östra Götaland är en av våra samarbetspartner. Genom ett mycket fint 
samarbete har vi tillsamman kunnat stödja verksamheten på avdelning 16 B, US Linköping, 
samt ha tillgång till stugan i Mon. Föreningen har under 2007 inte representerats av någon i 
Barncancerstiftelsens styrelse. 
 
 
Styrelsens kontaktperson US 
Elon Nilsson  
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GÅVOR 

Ett stort TACK till alla organisationer 
Och ett lika stort TACK till alla privatpersoner 

för edra gåvor som möjliggör vår verksamhet i regionen 
 

 
För att vår förening ska kunna erbjuda sjuka barn och deras familjer stöd och hjälp fordras ett 
engagemang från våra medlemmar, detta engagemang och viljan till att hjälpa andra är 
grunden i hela vår verksamhet. Allt från att ställa upp som medmänniska till att gå och hämta 
post, alla är lika viktiga för vår verksamhet. 
För att vi skall kunna fortsätta att hjälpa drabbade familjer behöver vi resurser, men 
framförallt tid och olika former av bidrag. 
 

• Var och en som avsätter en stund eller en dag möjliggör vårt arbete 
• Alla bidrag hjälper oss i vår verksamhet, från det ekonomiska bidraget från företag 

och allmänhet till leksaken som kan vara trösten för den lilla flickan eller pojken. 
 
Vi inom styrelsen vill tacka alla för ert bidrag. Och ni skall veta att, ni alla har betydelse för 
verksamheten, såväl bakåt som framåt i tiden. För även om forskningen går framåt och fler 
och fler klarar sig så är sjukdomen inte besegrad. Drabbade familjer behöver all stöd och hjälp 
under och efter sjukdomsperioden och det är där ditt bidrag kommer till nytta. 
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 Styrelsen för Barncancerföreningen i Östra Götaland 2007 
 
 
 
 
 
           Anders Petersson                     Karl-Erik Eriksson  
 
 
 
 
           Susanne Jonsson                     Hans Johansson  
 
 
 
 
          Åke Lindahl                     Freddy Christensen  
 
 
 
 
          Elon Nilsson                    Ellen Fridlund 
 
 
 
 
 
          Sofia Roth Arvidsson  
 
 
 
 


