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Om årsrapporten
Årsrapporten är en samlad rapportering av 2021 och består av
Barncancerfondens strategiska utgångspunkt, Verksamhets- och
effektrapport, Hållbarhetsrapport samt Årsredovisning. Här
anges hur insamlade medel har använts och vilka resultat det har
lett till under år 2021.
Vår strategiska utgångspunkt (s. 6-13) beskriver varför vi finns,
vad vi vill åstadkomma och hur vi utvecklar verksamheten. Verksamhets- och effektrapporten (s. 14-33) redogör för vår verksamhet
under 2021 – våra aktiviteter och effekterna av dessa under fyra
verksamhetsområden. Hållbarhetsrapporten (s. 34-46) beskriver
Barncancerfondens arbete med social, miljömässig och ekonomisk
hållbarhet.
Årsrapporten avser Barncancerfondens riksförbund under
räkenskapsperioden 2021-01-01–2021-12-31. De sex föreningarnas
årsredovisningar går att ta del av på barncancerfonden.se. Denna
tryckta version överensstämmer med originalhandlingar undertecknades digitalt under perioden 5–8 april 2022.
Omslag: Alice föddes i april 2019 med AML, akut myeloisk leukemi. Behandlingen tog
cirka 6 månader och hon överlevde sin cancer. Eftersom Alice var så liten när hon
behandlades så har behandlingen sannolikt lett till att hon nu har en ovanlig form av
hjärtsvikt och pulmonell hypertension. Det innebär att Alice kommer att behöva ett
nytt hjärta någon gång i framtiden. Fotograf: Niklas Nyman.
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Välkommen till
Barncancerfondens
årsrapport 2021

Barncancerfonden är en
lokalt förankrad stöd- och
påverkansorganisation som
arbetar för att varje barn
och familj ska leva ett gott
och långt liv.
Vi ska bekämpa barncancer
och dess konsekvenser för
den som drabbas idag och i
framtiden.
Vi lämnar ingen ensam.
Kristian Pietras forskar kring blodkärlens roll för utveckling och
prognos av hjärntumörer hos barn i sitt labbkontor på Medicon
Village vid Lunds universitet. Fotograf: Johan Bävman.
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ÅRSREDOVISNING

KORT OM BARNCANCERFONDEN

Den vanligaste dödsorsaken
för barn
Barncancerfonden finns för
att bekämpa barncancer och
dess konsekvenser, idag och i
framtiden.

”Tack vare gåvor från privata
aktörer bidrar vi till forskning och
andra insatser som kan ge svar
och lösningar för de allra svåraste
fallen”

Cancer är den vanligaste dödsorsaken för barn
mellan ett och fjorton år i Sverige. I genomsnitt
insjuknar ett barn varje dag och ungefär fem av sex
lever fem år efter sin cancerdiagnos. Forskning och
nya behandlingsmetoder är avgörande för överlevnad, och för att kunna leva ett gott liv.
De utmaningar som barncancer för med sig stannar inte vid avslutad behandling. Bland de som överlever drabbas 70 procent av komplikationer som till
exempel hjärnskador, infertilitet och psykisk ohälsa
senare i livet. Varje barncancerdiagnos drabbar också
en hel familj. Förutom stor psykisk påfrestning och
hög belastning så hamnar många i ekonomisk och
social utsatthet.
Barncancerfonden finns för att möta alla dessa
utmaningar. Sedan 1982 har vi arbetat för att fler
ska överleva – och leva ett gott liv. Barncancerfonden är Sveriges enskilt största finansiär av barncancerforskning. Vi ger stöd och gemenskap till drabbade barn och familjer, sprider kunskap och engagerar samhället i kampen. Vi lämnar ingen ensam.

Thorbjörn Larsson,

generalsekreterare för Barncancerfonden.

”Förhoppningen är att fler barn
ska överleva cancer och kunna leva
ett gott och långt liv.”

Fakta om barncancer

370

1 000

11 000

7 av 10

barn i genomsnitt
insjuknar i Sverige
varje år (per mars
2022).

antal barncanceröverlevare i
Sverige i augusti 2020 enligt
Svenska Barncancer
registret, SBCR.

av insjuknade barn
överlever inte.
Barncancer är den
vanligaste dödsorsaken
för barn i Sverige i
åldrarna 1-14 år.

barncanceröverlevare
drabbas av sena komplikationer efter avslutad
behandling.

Så här använder vi varje krona

60 %

Kerstin Sollerbrant,

11 %

Forskning och utbild- Råd och stöd
ning

senior expert, forskning på Barncancerfonden.

17 %

5%

Insamlingsarbete

Administration

7%
Information

Kärnvärden
HOPP

Vi drivs av hopp och
är medvetna om
tankens kraft.

Barncancerfonden

15 %

barn är under behandling
för cancer i Sverige.

MOD

Vi har modet att
inte dölja sanningen.

ANSVAR

Vi tar ansvar för
barnen och familjen.
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GENERALSEKRETERAREN HAR ORDET

Vi har kommit långt
– men det finns mer
att göra
2021 har präglats av tydlig
handlingskraft och ökad
ambition.
Barncancerfonden gör mer för fler. Det är
kärnan av vårt nya idéprogram Livsviktigt som
sätter riktning och fokus på varför Barncancerfonden finns. Och vi kan redan i år visa resultat.
Arbetet med att ta fram en ny strategi för
forskningsfinansiering har resulterat i nya prioriteringsgrupper, en extra satsning om 300 miljoner kronor de kommande fem åren och i slutet av
året de första tilldelningsbesluten utifrån strategin. En viktig nyhet är långsiktiga avtal med de
sex barncancercentra, en större satsning på
vårdforskning, en förstärkning av anslag till infrastrukturerna samt en kraftsamling på toxicitet
och sena komplikationer.
När osäkerheten är som störst, när rädslan
kryper på, när det första beskedet kommer: då
finns Barncancerfonden där. Sedan förra året
möts drabbade av ett likartat grundstöd, oavsett var i landet familjen bor – till följd av de sex
föreningarnas samverkan och gemensamma
kraftsamling.

Den svenska barncancervården är världsledande.
Men livet består av mer än sjukvård för den som
är drabbad. Barncancerfondens påverkansarbete
för att förbättra livssituationen för de drabbade
ger nu resultat. Under året har landets ledande
politiker bjudit in oss att tala om dessa frågor.
Och vi har erbjudit dem både berättelser och
konkreta förslag på förändring.
Inget av detta vore möjligt utan generösa
gåvor och donationer, och under 2021 gjordes
ett insamlingsrekord på hela 505,5 miljoner
kronor. Det är ett samhälle som kraftsamlar för
att bekämpa barncancern. Under 2022 och långt
därefter ska vi kunna göra ännu mer för ännu fler.
Därför har vi inrättat ett särskilt råd för filantropi och tagit ett nytt mål om att samla in
ytterligare 300 miljoner. Efter 40 år har vi
kommit långt, men så länge det finns drabbade,
finns mer att göra.

Fotograf: Kajsa Waaghals

Thorbjörn Larsson
Generalsekreterare Barncancerfonden

”När osäkerheten är som störst,
då finns Barncancerfonden där.”
Barncancerfonden
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ÅRSREDOVISNING

ÅRET I KORTHET

Nu gör vi mer
för fler

505,5

Barncancerfonden har
kraftsamlat för att nå fler
barn och familjer som
drabbats av barncancer.

miljoner kronor i totalt
insamlade medel

År 2021 har Barncancerfonden omsatt förra
årets strategiarbete till handling: nu gör vi ännu
mer för fler. Riksförbundet och de sex regionala
föreningarna har mött pandemins andra år med
innovation och samverkan – digitala former för
stöd och gemenskap har vidareutvecklats.
Trots eventbegränsande pandemirestriktioner har insamlingen varit rekordstark. 505,5 miljoner kronor i insamlade medel möjliggör en stärkt
forskningsfinansiering och stödverksamhet.
Finansiering beviljades till 99 forskare under året,
motsvarande 287 000 forskartimmar.
Vi har stärkt vår roll som förmedlare av kunskap om drabbades situation och barnrättsperspektivet har integrerats ytterligare i organisationen. En ny strategi för forskningsfinansiering
har implementerats i nära samarbete med forskare, kliniker och experter.

av intäkterna gick till
ändamålen

71 %*
Fotograf: Magnus Glans.

Ett urval av aktiviteter från 2021

6,7

miljoner
kronor insamlat under
Barncancermånaden

104

deltagande
sjuksköterskor i kurser om
barnonkologi

801

stödsamtal
med psykoterapeuter för
familjer och överlevare (40 050
minuter)

182

deltagare
i samtalsserien ”En serie om
sorg”

332

deltagare i
överlevarprogrammet Maxa
livet, vid årets slut

58

familjer
har fått juridiskt stöd genom
Rättshjälpen

* Anledningen till att vi inte når upp till 75 procent förklaras av en hög insamling i slutet av året samt att pandemin inneburit
inställda eller digitala aktiviteter.
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ÅRET I KORTHET

Viktiga händelser under 2021
Tidigare infertil barncanceröverlevare gravid

Fotograf: Anders Norderman.

Tack vare återtransplanterad äggstocksvävnad som frystes ner i barndomen, blev en barncanceröverlevare med
nedsatt fertilitet gravid och födde ett
friskt barn. Under 2021 födde kvinnan
sitt andra barn, som kommit till på naturlig väg. Kenny Rodriguez-Wallberg vid
Karolinska Institutet ledde studien som
har finansierats av Barncancerfonden.

150 miljoner kronor till
barncancerforskning i en
anslagsomgång
I årets största anslagsomgång beviljades
150 miljoner kronor till svensk barncancerforskning. Medlen går bland annat till
forskning i nya behandlingsmetoder vid
barnleukemi och spetsforskning om blodkärl vid hjärntumörer hos barn.
Fotograf: Shameerk Pk/Pixabay.

Statsministern och
artister på digitala
skolavslutningar

Rättshjälpen stöttar familjer
58 familjer fick sammanlagt 459 timmar
stöd av Barncancerfondens Rättshjälp.
Stödet innebär juridisk rådgivning och
fullfinansierat rättsstöd i domstolsprocesser i kontakten med Försäkringskassan eller försäkringsbolag.

161 barn deltog på Barncancerfondens
digitala vinter- och sommaravslutningar.
På sommaravslutningen höll dåvarande
statsminister Stefan Löfven tal. Andra
medverkande var idrottaren Carolina
Klüft och artisten Danny Saucedo.
Fotograf: Victor Svedberg.

Fotograf: Wikimedia Commons.

Barncancerfonden

Fotograf: Bernd Klutsch/Unsplash.

Stöd till beslutsfattare för
varaktig förändring

Barncancermånaden
engagerar Sverige

Barncancerfonden har träffat statsministern och andra ledande politiker, bland
annat för att främja en bättre barncancervård, fler vårdåtgärder i skolan samt
ett nationellt vårdprogram för långtidsuppföljning efter barncancer.

Tusentals människor engagerade sig
under Barncancermånaden som slog nytt
insamlingsrekord. 5000 nya barnsupportrar anslöt sig under Barncancergalan och idrottseventen Walk of Hope och
Run of Hope samlade in 3,1 miljoner
kronor.

Fotograf: Felix Stein.
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Strategisk utgångspunkt
Vi bekämpar barncancer och
dess konsekvenser – för att
alla drabbade ska överleva
och leva ett gott liv.

Vilgot Bramby, 9 år, som har behandlats för leukemi,
med sitt SuperSnöre. Fotograf: Nils Petter Nilsson.
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ÅRSREDOVISNING

Barncancerfonden
behövs
I Sverige insjuknar ett barn
i cancer varje dag. En hel
familj drabbas.
Barn dör av cancer
Varje år diagnostiseras i genomsnitt 370 barn
med cancer i Sverige. Leukemi, hjärntumörer,
lymfom samt mjukdels- och skelettcancer är
några av de vanligaste cancerformerna. Ungefär
15 procent av de som får en diagnos dör till följd
av sin sjukdom. Bara några decennier tillbaka i
tiden gällde det vartannat barn.
Tack vare stora framgångar på forskningsområdet finns det nya behandlingar för diagnoser
som tidigare var en dödsdom. Nu återstår de svåraste utmaningarna för att fler barncancerdrabbade ska överleva, med så få komplikationer som
möjligt. Vägen dit består av forskning, utbildning
och samarbeten.
En hel familj drabbas
Barncancer är en familjesjukdom som slår bredare
än diagnos och behandling. Ett barns insjuknande
drabbar hela dess omgivning – föräldrar, syskon,
skolkamrater och andra närstående. För många är
en diagnos startpunkten på en händelsekedja som
påverkar resten av livet.
Ändå upplever många familjer att samhällets
stöd och förståelse är otillräckligt. Ekonomisk
utsatthet är vanligt och det tar i snitt sju år för
en familj att helt återvända till arbetslivet efter
att barnet har diagnostiserats. Även syskon till
barn som insjuknat lider ofta av psykisk ohälsa
och får svårare skolgång och etablering på
arbetsmarknaden.

Barncancerfonden

Livslånga konsekvenser för överlevare
Av Sveriges 11 000 barncanceröverlevare så
drabbas 70 procent av sena komplikationer, varav
30 procent är allvarliga. Det kan handla om
fysiska och kognitiva nedsättningar, hjärtfel,
infertilitet, psykisk ohälsa, eller hjärnskador. Problem kan uppstå flera år efter avslutad behandling – effekterna kan vara livslånga. Trots det får
alldeles för få överlevare den uppföljning de har
rätt till.
Behovet av stöd finns ofta kvar efter en
avslutad cancerbehandling. Nästan en fjärdedel
av barnen som behandlats för hjärntumör saknar
gymnasiebehörighet när de går ut grundskolan.
Många drabbade upplever en bristfällig och försvårande övergång från barncancervården till
vuxensjukvården.

Fotograf: Maria Tegin.

Problem som måste lösas
Barn dör av cancer
Cancer är den vanligaste dödsorsaken för barn
mellan 1 och 14 år i Sverige.

En hel familj drabbas
Endast 24 procent av drabbade familjer anser att
de får bra psykosocialt stöd från vården.
26 procent av drabbade föräldrar anser att myndigheternas stöd är otillräckligt

Livslånga konsekvenser för överlevare
Sju av tio överlevare drabbas av sena komplikationer men endast 14 procent har kallats till uppföljning.
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Fler överlever idag, men 15% av
barnen dör. Vi är inte nöjda förrän alla
överlever och kan leva ett gott liv.
Femårsöverlevnad, %

”Vi kan nu förverkliga
precisionsmedicin
för barn med
neuroblastom”

100
Hodgkins lymfom

90

Njurtumörer
Akut lymfatisk leukemi
Non-hodgkins lymfom

80

Hjärntumörer
Tumörer i muskler/bindväv

70

Bentumör
Akut myeloisk leukemi
Neuroblastom

60

50

40

30

Diagrammet visar femårsöverlevnad* för
olika barncancerdiagnoser. Statistiken
omfattar barn i Sverige under 15 år och
sammanställs vart femte år.
* Hur stor andel av de som insjuknat som
lever fem år efter sin diagnos.

20

10

En ny studie, publicerad i den medicinska tidskriften Journal of
Clinical Oncology år 2021, visar på möjligheten till en ny behandling
mot cancerformen neuroblastom hos barn. Forskarna ser att precisionsmedicin kan innebära nya möjligheter att rädda liv. Barncancerfonden har finansierat studien med över 15 miljoner kronor.
”Med målstyrd behandling får barnen med den aggressiva
ALK-mutationen i sina cancerceller en förbättrad chans till bot
och överlevnad, utan att riskera onödiga biverkningar. Och, kan vi
göra detta för barn med neuroblastom kommer snart andra cancerformer att få liknande chans till skräddarsydd effektiv
behandling”

Per Kogner,
professor i barnonkologi vid Karolinska Institutet
som lett den svenska delen av studien tillsammans
med Tommy Martinsson, professor vid
Göteborgs universitet.

Insjuknande, år

0
1951-55

1956-60

Barncancerfonden
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Barncancerfonden finansierar 221 pågående forskningsprojekt på
strategiskt viktiga områden för att fler ska överleva med färre
komplikationer.
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Vad vi vill
åstadkomma
Barncancerfonden
bekämpar barncancer och
dess konsekvenser för de
som har drabbats, den som
drabbas idag och de som
kommer att drabbas i
framtiden.

Barncancerfonden
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Vision
Alla som drabbas av barncancer ska leva 
– inte bara överleva

Målsättningar
Barncancerforskning ska bidra till ökad
och bättre överlevnad

Drabbade ska få bästa möjliga vård- och
livssituation

Fotograf: Charlotte Gawell.

Fotograf: Johan Bävman.

Delar av samhället som inte fungerar för
barncancerdrabbade ska förändras

Fler ska vara medvetna om och
engagerade i kampen mot barncancer

Olle Asplund, 9, på sjukhusskolan på Akademiska sjukhuset i Uppsala.
Fotograf: Charlotte Gawell.

Aron Andersson, äventyrare och barncanceröverlevare. Fotografi: Privat.
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Vår bakgrund
och verksamhet
Fotograf: Mattias Hedlund.

Barncancerfonden är en
ideell förening sprungen ur
vårdpersonal och familjers
engagemang för cancerdrabbade barn. Sedan 1982
har vi arbetat för att alla
drabbade ska överleva och
leva ett gott liv.

1980

Något måste göras

Barncancerfonden

Bakgrund
Personligt engagemang lade grunden för Barncancerfonden. I början av 1980-talet gick föräldrar och vårdpersonal samman för att för att
bekämpa barncancer och ge stöd till drabbade.
Lokala barncancerföreningar vid flera sjukhus
slöt upp bakom en gemensam vision om att alla
cancerdrabbade barn ska överleva. I dag arbetar
sex regionala föreningar och ett riksförbund mot
visionen genom att finansiera forskning, sprida
kunskap och ge stöd till drabbade.
Sedan starten år 1982 har Barncancerfonden
finansierat barncancerforskning med över
3,5 miljarder kronor. Vi är därmed Sveriges
största finansiär på området. Tack vare forskningsgenombrott har femårsöverlevnaden ökat
från 50 till 85 procent sedan 1970-talet. Den
svenska barnonkologin är inte bara välfungerande
utan på många sätt ett internationellt föredöme.

Vår verksamhet idag
40 år efter grundandet har det ideella engagemanget vuxit. Tusentals medlemmar och volontärer ger stöd och sammanhang till drabbade barn
och familjer. Den som är i en akut kris får handfast
stöd. I andra faser erbjuder vi hjälp och gemenskap utifrån behov.
Barncancerfonden finansierar forskning som
förväntas bidra till kliniskt viktiga genombrott
och utbildningar för stärkt kompetensförsörjning inom barnonkologi. För att stötta överlevare
och deras närstående har vi ett omfattande psykosocialt stöd, bland annat diagnosspecifika samtalsgrupper och digitala samtalsstöd med psykoterapeuter. Vi sprider kunskap om drabbades
situation till samhället, vården och
beslutsfattare.
Men barncancer är fortfarande den vanligaste dödsorsaken för barn i Sverige mellan ett
och fjorton år. Barncancerfondens arbete är
långt ifrån över.

1980-2020

Barncancerfonden är etablerade
och bidrar till framgång

Vår verksamhet
• Forskning & utbildning
• Råd & stöd
• Kommunikation & opinion
• Insamling & förvaltning av medel

2020

Barncancerfonden höjer ambitionen
och växlar upp
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Barncancerfondens verksamhet
FORSKNING & UTBILDNING

RÅD & STÖD

KOMMUNIKATION & OPINION

Barncancerforskning som
bidrar till ökad överlevnad
och livskvalitet

Stöd och gemenskap för bästa
möjliga vård- och livssituation
för drabbade

Bärare och spridare av
kunskap om barncancer och
dess konsekvenser

Ger behovsbaserat
stöd på jämlika villkor

Finansierar 221
pågående
forskningsprojekt

Handfast stöd i kris, i andra
faser psykosocialt stöd,
juridisk rådgivning, stöd i
kontakt med skola och
mycket mer utifrån
familjens och individens
behov.

Strategiska satsningar på
forskning som förväntas
bidra till kliniskt viktiga
genombrott för ökad och
bättre överlevnad.
Fotograf: Johan Bävman.

Fotograf: Evelina Carborn Exp.

Ökar allmänhetens kunskap
om de drabbades situation
och engagerar människor i
kampen mot barncancer
och de livslånga konsekvenserna.
Fotograf: Magnus Glans.

Agerar kunskapsstöd och idéutvecklande för beslutsfattare

Gemenskap för
drabbade i hela landet

Stöttar
barncancervård och
kompetensförsörjning

5122 medlemmar (inkl familjemedlemskap) i sex regionala
föreningar skapar en nationell
gemenskap där drabbade barn,
familjer och överlevare ger och
får stöd.

Finansiering av tjänster på
samtliga barncancercentrum
och utbildningar i barnonkologi för vårdpersonal.

Fotograf: Julia Ottenfelt.

Sprider kunskap och
engagemang

Fotograf: Pasja1000/Pixabay.

Synliggör problem och
föreslår konkreta lösningar
till beslutsfattare för att
förbättra livssituationen
för drabbade barn och
familjer.
Fotograf: Tingey Injury Law Firm/
Unsplash.

INSAMLING

Människors engagemang och vilja till förändring gör det möjligt.
Barncancerfonden
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HÅLLBARHETSRAPPORT

12

ÅRSREDOVISNING

Tusentals engagerade människor och sex regionala föreningar med ett gemensamt riksförbund
utgör vårt samlade lag i kampen mot barncancer.
Ansträngningarna som grundade Barncancerfonden bär organisationen än i dag. Hela verksamheten bygger på övertygelsen att det går att
bekämpa barncancer och dess konsekvenser –
vilket möjliggörs av medlemmar och volontärers
personliga engagemang.
Som organisation ser vi oss som en helhet och
vårt interna arbete präglas av ömsesidig respekt,
allvar, hjälpsamhet och öppenhet. Allas insats är
lika viktig och samspelet gör skillnaden. Vårt
arbete är helt beroende av testamenten och
gåvor från privatpersoner och företag.

Kärnvärden
HOPP

Vi drivs av hopp och är medvetna
om tankens kraft.

MOD

Vi har modet att inte dölja
sanningen.

ANSVAR

Vi tar ansvar för barnen och
familjen.

Sex föreningar och ett gemensamt riksförbund

Egon Ström fick cancer två gånger men idag är han frisk. Här med sin syster Ellen.
Fotograf: Emelie Essberg.

Barncancerfonden

Barncancerfonden är en ideell förening med sex regionala medlemsföreningar och ett riksförbund. Gemensamt
utgör vi en samlad helhet som arbetar för att möta drabbade barn och familjers behov.
Årsrapport 2021
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I Barntumörbanken på Karolinska universitetssjukhuset i Solna samlas vävnadsprover från barn som drabbats av
hjärntumörer eller andra solida tumörer. Med en allt större provsamling kan forskare ta nya steg för att förstå
cancersjukdomar och utveckla bättre behandlingar. Fotograf: Martin Stenmark.

Flera års strategiprocesser
har nu implementerats.
En förtydligad riktning ger
bättre förutsättningar att
göra större nytta.

Strategi
för forsknings
finansiering

En gemensam inriktning för Barncancerfonden som helhet

Barncancerfonden antog
under 2021 en ny strategi för
forskningsfinansiering. Därmed
anslår vi också 300 miljoner
kronor extra till forskningsändamålet de kommande fem åren. En
långsiktig strategisk satsning har
inletts på området toxicitet och
sena komplikationer. Strategin
innebär också nya satsningar
på forskningsinfrastruktur,
vårdkompetens, samverkan med
och finansiering av regionala
barncancercentra och en ny
organisation för utlysning av
forskningsmedel.

Idéprogrammet Livsviktigt
antogs under 2021 och anger en
gemensam riktning för riksförbundet och de sex regionala föreningarna. Programmet tydliggör
vårt uppdrag, vårt samspel och
våra strategiska utvecklingsområden. Med Livsviktigt som
grund har vi under 2021 påbörjat
att förverkliga ambitionen om att
göra mer för fler. Med samverkan
och en gemensam helhetsbild
utvecklar vi stödet till drabbade.

Barncancerfonden

Effektfull påverkan
för barnets bästa
Barncancerfondens strategi
för påverkansarbete syftar till
att förbättra situationen för
drabbade barn och familjer. Vi är
kunskapsbärare som synliggör
problem och de drabbades
erfarenheter: lokalt, regionalt,
nationellt och internationellt.
Vi är en idégivare som rekommenderar lösningar till beslutsfattare, alltid med principen om
barnet först. Viktiga områden
inkluderar socialförsäkringssystemet, skolan, forskning,
stöd till föräldrar samt vårdens
kompetensutveckling.

Strategi
för insamling
En ny insamlingspolicy antogs
under 2021 för att säkerställa
Barncancerfondens långsiktiga
förmåga att verka för ändamålen.
Vi tar inte emot något statligt
stöd, utan är helt beroende av
att testamenten och donationer
för att bekämpa barncancer och
dess konsekvenser. Eftersom
filantropi och stora gåvor har
ökat i betydelse så har vi inrättat
ett särskilt råd för filantropi.

Barn har rätt
Barncancerfonden utgår alltid
från barnet och barnets bästa.
Under 2021 antog vi en ny policy
för barns rättigheter och
genomförde en utbildning i barns
rättigheter för Barncancerfondens anställda. Barnrättsperspektivet, med barnkonventionen
som miniminivå, ska genomsyra
samtliga delar av verksamheten.
Både nationellt och regionalt. Läs
mer om hur Barncancerfonden
arbetar med barnrättsperspektivet i Hållbarhetsrapporten på
sida X.
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Verksamhets- och effektrapport
2021
År 2021 kraftsamlade
Barncancerfonden för mer
livsviktig forskning, stöd,
samhällsutveckling och
insamling.

Nils-Oskar Hellmer har behandlats
för leukemi B-ALL. Här med lillebror.
Fotograf: Magnus Glans.
Barncancerfonden

Effektrapport för Giva Sverige
Medlemmar i Giva Sverige offentliggör årligen en effektredovisning som beskriver
organisationens väg för att nå sina mål. Barncancerfondens effektrapport strävar
efter att uppfylla Giva Sveriges riktlinjer och principer för effektrapportering.
En utförlig presentation av Barncancerfondens organisation, syfte, verksamhet
och användning av resurser finns i Årsrapportens olika delar: introduktion, strategisk utgångspunkt, hållbarhetsredovisning och årsredovisning.
Denna effektrapport omfattar perioden 1 januari 2021 – 31 december 2021.
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Vi växlar upp för
den som är drabbad
Barncancerfondens vision
är att alla som drabbas av
barncancer ska överleva
och kunna leva ett långt
och gott liv. Nu har vi ökat
takten för att antalet som
överlever ska bli fler och
att livskvaliteten hos den
som drabbats ska
förbättras.
År 2021 agerade Barncancerfonden på insikten
om att vi kan och ska göra mer för fler. Flera strategier har beslutats och implementerats för att
stärka den långsiktiga förmågan att nå visionen.
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SuperSnöret berättar en unik historia. Pärla för pärla skapar
cancersjuka barn och ungdomar sitt eget SuperSnöre som
bygger på vad de gått igenom under sin cancerbehandling.
Fotograf: Alexander Lindström.

Att göra mer under en pandemi har krävt nytänkande inom alla delar av verksamheten och organisationen. Fysiska insamlingsevenemang har anpassats efter restriktionerna. Trots det samlade vi
in mer pengar till vår verksamhet än någonsin tidigare – 505,5 miljoner kronor. Tack vare engagemanget kan vi öka finansieringen av forskning för
högre och bättre överlevnad, men också för förbättrad livskvalitet för den som överlever.
Att nå fler betyder att ge rätt stöd vid rätt
tidpunkt. Vi förstärkte verksamheten inom psykosocialt stöd. Ett nytt gemensamt grundstöd
till nyinsjuknade i hela landet infördes. Vi har
arbetat för att drabbades erfarenhet och
berättelser ska ta större plats i fler kanaler och
påverkat villkoren för människor som har drabbats av barncancer. Som formell remissinstans
har vi föreslagit lösningar till beslutsfattare på
alla nivåer.

Vår verksamhet
Den som är drabbad
Barncancerfonden arbetar för det barn och den
familj som drabbas av barncancer. När ett barn
insjuknar i cancer drabbas även omgivningen hårt.
Barncancer är en familjesjukdom som slår långt
bredare än medicinsk diagnos och behandling. För
många är den medicinska diagnosen startpunkten
på en händelsekedja som drabbar varje del av livet,
för resten av livet.

Barncancerfonden

Drabbad. Vi definierar ”drabbad” som den som är
direkt drabbad – barnet som insjuknar och den
vuxna som överlevt – samt de som indirekt drabbas
– familj och närstående.
Familj. Barncancerfonden definierar familj som de
som är närstående barnet, och som barnet själv
definierar som närstående.

1

Forskning &
utbildning

2

Råd & stöd

3

Kommunikation
& opinion

4

Insamling
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1 Forskning och
utbildning

Forskning och utveckling av
nya behandlingsmetoder är
livsviktigt. De svåraste
gåtorna återstår för ökad
överlevnad och högre
livskvalitet.
För 50 år sedan levde bara vartannat barn fem år
efter en cancerdiagnos. Idag överlever 85
procent.
Det är ingen slump att allt fler överlever, det
är ett resultat av de senaste decenniernas forskningsframsteg. Utvecklingen av nya och bättre
behandlingar gör att diagnoser som tidigare varit
en dödsdom idag går att framgångsrikt behandla.
Exempelvis är femårsöverlevnaden för Hodgkins
lymfom nära 100 procent idag. Mer barncancerforskning på fler strategiskt viktiga områden är
livsviktigt. Det behövs för att överlevnaden ska
öka till 100 procent – inom alla cancerdiagnoser.
I takt med att fler överlever så ökar antalet
barncanceröverlevare. Av dessa drabbas sju av
tio av sena komplikationer. Barncancerfonden
finansierar forskning för att överlevare ska få
ett gott och långt liv.

Sedan starten år 1982 har Barncancerfonden finansierat barncancerforskning med
över 3,5 miljarder kronor. Vi finansierar
forskningsprojekt, forskartjänster, stöd till
biobanker, utbildningar i barnonkologi och
mycket mer för ökad och bättre överlevnad.
Under 2021 antog styrelsen en ny strategi för forskningsfinansiering. Den innebär
att de årliga anslagen till forskningsändamålet kommer att öka med 60 miljoner kronor.
Särskilda satsningar sker på fem områden:
• En långsiktig strategisk satsning på området toxicitet och sena komplikationer, på
upp till 100 miljoner kronor över fem år.
• Ökad satsning på infrastrukturer såsom
biobanker och register, med upp till 80
miljoner kronor över fem år.
• Ökad satsning på kompetensförsörjningsinsatser inriktade mot vård, hälsa
och psykosocial verksamhet.
• Vidareutvecklad samverkan med barncancercentrum och en utökad satsning på
basresurser.
• Utvecklad struktur och ny organisation
kring utlysning av forskningsmedel.

Fotograf: Michal Jarmoluk/Pixabay.

Barncancerfonden
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Insatser och effekter under 2021
Barncancerfonden fortsätter vara Sveriges
enskilt största finansiär av barncancerforskning. Vi finansierar nu ännu mer forskning
och utbildning för att uppnå visionen.
Barncancerfonden antog och implementerade en ny strategi för forskningsfinansiering. De årliga anslagen till forskningsändamålet
ökar med nära 60 miljoner kronor årligen från och
med 2023. Strategin fokuserar på strategiskt
viktiga områden för att fler barncancerdrabbade
ska överleva med så få komplikationer som möjligt.
274,1 miljoner kronor har under 2021 gått
till ändamålet forskning och utbildning. I
årets största ansökningsomgång beviljades
anslag om 150 miljoner kronor, bland annat till
forskning kring nya behandlingsmetoder vid barnleukemi och spetsforskning om blodkärl vid hjärntumörer hos barn.
70 nya beviljade forskningsprojekt om
totalt 143 689 000 kronor, motsvarande ca
87 000 forskartimmar. Totalt finansierar Barncancerfonden 221 pågående forskningsprojekt.
37 nya beviljade forskningstjänster om
totalt 78 053 176 kronor, motsvarande
cirka 156 000 forskningstimmar. Av de som beviljas medel för högre forskningstjänster väljer närmare 80 procent att stanna kvar inom området
även efter att finansieringen från Barncancerfonden är avslutad.
De 107 beviljade forskningsanslagen under
2021 (70 projekt och 37 tjänster) var fördelade över 99 unika forskare och 14 mottagande
organisationer. För de beviljade forskningsanslagen fanns 129 medsökande forskare.

Barncancerfonden

Barncancerfonden fick rekordmånga
ansökningar (117 stycken) i vårens utlysning
av forskningstjänster. Under våren anslog Barncancerfonden medel till 28 forskningstjänster till
ett värde av cirka 65 miljoner kronor. Bland forskarna som beviljades anslag finns till exempel
Emma Tham, vars forskning syftar till att kunna
identifiera och följa cancer genom blodprov.
Barncancerfonden finansierar två biobanker där patientvävnad samlas in för användning i forskning och framtagning av nya läkemedel.
Provsamlingarna utgör en ovärderlig forskningsresurs. Under 2021 finansierades nordiska biobanken för barnleukemi med 6,3 miljoner kronor
och Barntumörbanken med 20 miljoner kronor.
Barncancerfonden finansierar kurser i
barncancervård och barnonkologi. Under
2021 deltog 104 sjuksköterskor från Sveriges
barncancercentrum och länssjukhus.
Barncancerfonden finansierade under 2021
Barncancerregistret med 6,5 miljoner
kronor. Registret ligger till grund för den
behandlingsutveckling som skett inom
barncancerområdet.
Sju miljoner kronor till forskning inom medicinteknik. Under 2021 beviljade Barncancerfonden bland annat anslag till två projekt som
ska hjälpa läkare att kunna avgränsa tumörer
inför behandling med hjälp av AI.

Fotograf: Johan Bävman.

”Tumörer i det centrala nervsystemet hos barn kräver
komplicerade och långa behandlingar som ofta innebär
en kombination av neurokirurgi, cytostatika och strålbehandling.
Projektet föreslår AI-baserade metoder för att bättre kunna planera behandlingarna. Genom att förbättra
planeringen av behandlingen kan den ske snabbare och
med ökad noggrannhet.”
Neda Haj-Hosseini vid institutionen för medicinsk teknik vid Linköpings universitet får 800 000 kronor under ett år. Hon ska med hjälp av stora mängder bilder tagna med magnetkamera och biopsi-data av hjärntumörer hos
barn utveckla AI-metoder som kan avgränsa och klassificera hjärntumörer.
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Insatser och effekter under 2021
Under 2021 har flera forskare som finansierats
av Barncancerfonden gjort viktiga framsteg
för ökad och bättre överlevnad. Nedan
presenteras ett urval av dessa.
Befintligt läkemedel som behandling mot
akut lymfatisk leukemi hos barn. Forskare
vid Linköpings universitet har upptäckt att ett
befintligt läkemedel kan fungera som målinriktad
behandling vid akut lymfatisk leukemi, med goda
resultat. Studien finansierades av Barncancerfonden och publicerades i den vetenskapliga tidskriften PNAS i augusti 2021.

+

Barn med svår neuroblastom kan behandlas
med precisionsmedicin. Ny europeisk forskning visar att precisionsmedicin som slår direkt
mot den specifika mutationen i cellerna kan bota
neuroblastom hos barn, utan svåra biverkningar.
Projektet har finansierats med över 15 miljoner
kronor av Barncancerfonden.

+

Fotograf: Belova59/Pixabay.

Möjlig väg att stoppa neuroblastom. Forskare vid Karolinska Institutet har hittat en
alternativ mekanism som kan förklara hur neuroblastom uppstår. Forskningsframsteget innebär
en möjlig väg att stoppa tumörtillväxten. Studien
finansierades av Barncancerfonden och publicerades i den vetenskapliga tidskriften Nucleic Acids
Research i mars 2021.

+

Fotograf: Privat.

”Vi hoppas att ett enkelt
blodprov ska kunna ersätta
eller komplettera andra
prover som biopsier
av tumörvävnad eller
benmärgsprov. Det skulle
vara en enorm vinst på
många vis”
Emma Tham, forskare vid Karolinska Institutet som
tilldelats medel från Barncancerfonden.

Barncancerfonden

Ny biomarkör för neuroblastom identifierad. I samarbete med forskare i Nederländerna och Belgien har forskare vid Göteborgs
universitet identifierat en ny biomarkör för neuroblastom. Det möjliggör behandling med
ALK-hämmare mot vissa former av sjukdomen.
Studien finansierades av Barncancerfonden och
publicerades i den vetenskapliga tidskriften The
EMBO Journal i januari 2021.

+

Ny läkemedelskombination för barn med
svår neuroblastom. En forskargrupp vid
Göteborgs universitet har hittat en läkemedelskombination som sannolikt får tumörens tillväxt
att minska vid vissa former av svår neuroblastom.
Studien finansierades av Barncancerfonden.

+

Ny teknik för oral kryoterapi. En forskargrupp vid Uppsala universitet har utvecklat
en luftkylsanordning som ska förebygga uppkomst av sår och blåsor i munnen, en av de vanligaste och smärtsammaste biverkningarna av
cytostatika- och strålbehandling. Barncancerfonden har beviljat anslag om 1,6 miljoner kronor
för att forskargruppen ska fortsätta arbetet.

+

Tidigare infertil barncanceröverlevare
gravid. Tack vare återtransplanterad ägg
stocksvävnad som frystes ner i barndomen, blev
en barncanceröverlevare med nedsatt fertilitet
gravid och födde ett friskt barn. Under 2021
födde kvinnan sitt andra barn, som kommit till på
naturlig väg. Barncancerfonden har finansierat
forskningen i många år. Studien publicerades i
vetenskapliga tidsskriften Haematologica i
oktober 2021.

+

Nytt läkemedel mot svårbotad leukemi.
Hope-ITCC-enheten vid Karolinska universitetssjukhuset har funnit att ett nytt läkemedel
är effektivt i vissa fall av svårbehandlad akut lymfatisk leukemi (ALL). Barncancerfonden har finansierat Hope-ITCC-enheten i Stockholm med 4,5
miljoner kronor under 2021. Studien publicerades
i vetenskapliga tidskriften Blood i mars 2021.

+
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Kartlagda gener
ger effektivare
behandling
Ett hundratal barn med cancer har
fått sin arvsmassa kartlagd på
gennivå. Det har möjliggjort mer
detaljerad diagnos och effektivare
behandling.
Barncancerfonden genomför en satsning för att alla barn som
insjuknar i cancer från och med 2021 ska erbjudas en helgenomsekvensering. Det ambitiösa projektet drivs av Genomic Medicine
Sweden och Barntumörbanken. Minst 85 barn har fått sina gener
kartlagda vid insjuknandet under 2021.
– Det viktigaste nu är att vi får möjligheten att förstå vilka
barn som har mest nytta av de nya sekvenseringsmetoderna och
att vi blir säkra på att det finns en organisation i sjukvården som
kan erbjuda de nya metoderna till alla barn som behöver det. Projektet ger en unik forskningsresurs som kan komma framtida barn
med cancer till godo, säger David Gisselsson Nord, ordförande
för arbetsgruppen barncancer vid Genomic Medicine Sweden.
Genom att kartlägga arvsmassa på gennivå kan en mer detaljerad diagnos ställas. Ökad förståelse för cancersjukdomen gör att
man kan optimera och skräddarsy behandlingen.
− Det här är ett projekt vi sätter enormt stor tilltro till, och
ett riktigt flaggskeppsprojekt. Vi tror att GMS-projektet på ett
genomgripande sätt kommer att öka den biologiska kunskapen om
barns tumörer och därmed förbättra behandling och prognos,
säger Thorbjörn Larsson, Barncancerfondens
generalsekreterare.
Redan nu har satsningen lett till flera viktiga upptäckter. Hos
minst tio barn har förändringar som gör det möjligt att erbjuda en
mer effektiv behandling hittats. Ett barn har kunnat behandlas
med precisionsmedicin riktad mot just sin mutation. Barncancerfonden har hittills finansierat projektet med 15 miljoner kronor.

Barncancerfonden

David Gisselsson Nord på kliniska patologen vid Lunds universitet.
Fotograf: Johan Bävman.
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Elin, 3 år, behandlad för ALL, här med lillebror.
Fotograf: Emil Malmborg.

2 Råd och stöd
till drabbade

Barncancerfonden arbetar
för att barn som drabbas
av cancer och deras
närstående ska ha bästa
möjliga vård- och
livssituation.
Barncancerfondens verksamhet grundar sig på
övertygelsen om att det går att bekämpa barncancer och dess konsekvenser. Ett barn insjuknar
i cancer och en hel familj drabbas, ofta för resten
av livet. En undersökning under 2021 visade att
mindre än hälften av drabbade familjer anser att
de det psykosociala stödet har varit bra.
I den bästa av världar skulle vår verksamhet
inte behövas. Barncancerfonden är en gemenskap
ingen egentligen vill vara en del av, men som för
många drabbade blir livsavgörande. För den som
befinner sig i akut kris är vårt stöd handfast och
riktat. I andra faser är stödet anpassat utifrån
behov.
Under 2021 har vi stärkt stödverksamheten.
Vi har anpassat oss till pandemirestriktioner med

Barncancerfonden

nya former för stöd och gemenskap. Diagnosspecifika digitala samtalsgrupper har
skapats för föräldrar, men också för syskon,
som delar tankar, känslor och erfarenheter.
Genom att prata om det som är svårt får
den drabbade stöd, och ger samtidigt stöd
till andra. Den nya podcasten Dela ordet
synliggör hur barncancer påverkar livet för
olika människor som har drabbats. Ett grundstöd har introducerats där de sex föreningarna tillsammans med riksförbundet gemensamt utvecklat ett stödpaket som alla nyinsjuknade möts av. Oavsett var i landet man
bor.
Vi erbjuder drabbade familjer och individer kostnadsfritt digitalt samtalsstöd med
legitimerade psykoterapeuter. Rättshjälpen
stöttar familjer med juridisk rådgivning i kontakten med Försäkringskassan och försäkringsbolag. På barncancerklinikerna finansierar vi åtta syskonstödjare och 18 konsultsjuksköterskor, kompetensutveckling och
nätverk. Vi fortsätter att skapa gemenskap
och insatser som ökar livskvaliteten för
drabbade barn och överlevare i hela landet
med digitala skolavslutningar, stödprogrammet Maxa livet och mycket mer.
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RÅD OCH STÖD TILL DRABBADE OCH DERAS FAMILJER

Insatser och effekter under 2021
Vi stärkte stödverksamheten för de som
drabbas av cancer. Vi gjorde mer för fler,
även under pandemin.
Gemensamt grundstöd i hela landet. Under
2021 lanserades ett nytt gemensamt
grundstöd i hela landet. Barncancerfondens regionala föreningar erbjuder nu samma initiala stöd
till alla nyinsjuknade barn och drabbade familjer i
hela landet. Konsultsjuksköterskor och syskonstödjare hjälper oss att dela ut välfyllda ryggsäckar till barn, familj och syskon på sjukhuset.
Totalt 309 nyinsjuknade barn och 293
syskon till sjuka barn i Sverige tog del av
stödet under 2021.

+

Diagnosspecifika digitala samtalsgrupper.
Barncancerfonden möjliggjorde en ny digital mötesplats för föräldrar till barn med cancer.
Nio diagnosspecifika samtalsgrupper startade
under hösten och vintern. Grupperna leds av
samtalsvärdar som själva har föräldraerfarenhet
av diagnosen.

+

53 drabbade föräldrar deltog i 9 diagnosspecifika samtalsgrupper under 2021.

Lansering av podcasten Dela ordet – din
podd när livet är svårt. Barncancerfonden
lanserade podcasten Dela ordet, där personer
med egna erfarenheter av barncancer medverkar.
Podcasten berör teman som att få ett mycket
svårt sjukdomsbesked, att vara syskon eller att
leva med vetskapen om att ens barn kommer dö.
Podcasten syftar till att ge stöd och sammanhang till drabbade och till ökad förståelse från
allmänheten, vården och beslutsfattare.

+

Under 2021 hade Dela ordet 5 555 lyssningar av 3 307 personer.

Barncancerfonden

En serie om sorg. Under 2021 sändes sju
avsnitt av Barncancerfondens samtalsserie
om sorgen efter att ett barn dött. Samtalen leds
av en av Barncancerfondens legitimerade psykoterapeuter och vänder sig till drabbade som förlorat ett barn i cancer. Avsnitten följs av möjligheten att delta i digitala samtalsgrupper för att
där utbyta tankar och erfarenheter med andra i
liknande situation.

+

182 personer deltog i samtalsserien under
2021, 81 personer fler än året innan.

”Efter sjukdomen har
livet blivit en kamp,
för att orka och leva.”
Johan Curman, överlevare och en av 22 författare
i novellsamlingen om livet efter barncancer.

Rättshjälpen. Rättshjälpen är Barncancerfondens juridiska stöd för de som drabbats
av barncancer och upplever att de inte får rätt
hjälp. Stödet innebär kostnadsfri juridisk rådgivning och fullt finansierad rättshjälp i domstolsprocess för potentiellt principiellt viktiga fall.

+

58 familjer fick sammanlagt 459 timmar
stöd av Barncancerfondens Rättshjälp

2021.
Maxa livet. Maxa livet är Barncancerfondens programverksamhet för vuxna barncanceröverlevare. Under 2021 fanns möjlighet att
gå nio olika kurser för habilitering, rehabilitering
och personlig utveckling. Gemenskap och sammanhang skapas tillsammans med andra som har
liknande erfarenheter.
294 deltagare deltog i Maxa livets aktiviteter under 2021, inklusive Maxa livet-konferensen där 83 personer deltog. 38 nya barncanceröverlevare anslöt sig till Maxa livet som vid
årets slut bestod av totalt 332 medlemmar.

+

Man ska vara
TACKSAM att
Man överlevt
har jag Hört

22 noveller
om livet efter
barncancer

1

Klicka här för att läsa mer om novellsamlingen.

Novellsamlingen ”Man ska var tacksam att
man överlevt har jag hört” togs fram av
deltagare på en skrivkurs inom Maxa livet 2020
och publicerades sommaren 2021. Novellerna är
berättelser om utanförskap, drivkrafter, omgivningens bemötande och vikten av att känna ett
sammanhang.

+
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Suzanne Runesson jobbar som
psykoterapeut och med samtalsstöd på Barncancerfonden.
Fotograf: Magnus Glans.
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Insatser och effekter under 2021

Digitala skolavslutningar. Många cancerdrabbade barn måste varje år avstå skolavslutningar på grund av behandling. Barncancerfonden anordnar därför digitala vinter- och sommaravslutningar, för att barnen ska få gemenskap
och kunna vara just barn för en stund. På sommaravslutningen höll dåvarande statsminister
Stefan Löfven tal. Andra medverkande var
idrottaren Carolina Klüft och artisten Danny
Saucedo.

+

”I början kändes det nästan nödvändigt för min
överlevnad. Jag hade svårt att fungera. Det
finns ingen i min närhet som jag kan dela dessa
unga tankar med, de sörjer ju också.
Med tiden har överlevnad övergått i strävan
efter välmående, och jag skulle inte ha kommit
så långt i den processen om det inte vore för
dessa samtal.”
Förälder som tagit del av digitalt samtalsstöd hos Barncancerfonden.

Barncancerfonden
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161 barn deltog på Barncancerfondens två
digitala skolavslutningar 2021.

Digitala ungdomsläger. På årliga ungdomsläger träffas deltagare med liknande
erfarenheter, både de som själva har eller haft
cancer och de som har syskon som är drabbade.
Lägren fylls av aktiviteter, gemenskap och framtidstro. 2021 anordnades hösten och vårens
läger digitalt.
Totalt 151 barn och syskon anmälde sig till
de digitala Ungdomsstorlägren på våren
och hösten, varav över hälften var nya deltagare.

+

Almers hus. Varje år är cancerdrabbade
familjer välkomna till Almers hus i Varberg.
Barncancerfonden står för boende och resa för
att möjliggöra vila och återhämtning till de som
kanske saknar ekonomisk möjlighet till det annars.

+

143 personer nyttjade Almers hus för
rekreation och återhämtning under 2021.

Finansierar familjers vistelser på Ågrenska.
Barncancerfonden samarbetar med Ågrenska för att arrangera vistelser för drabbade
familjer och utbildningsdagar för skol- och
vårdpersonal.
26 familjer (47 föräldrar, 20 barn med diagnos och 23 syskon) deltog på familjevistelserna under 2021.

+

Patient- och närståendestöd. Barncancerfonden finansierar patient- och närståendestöd på Sveriges sex barncancercentrum. Konsultsjuksköterskornas främsta uppgift är att
vara ett stöd och en informationskälla för hela
familjen under hela behandlingen. Syskonstödjare
ingår i stödgruppen, det lag som finns kring familjen under behandlingen.
Barncancerfonden finansierade 8 syskonstödjare och 18 konsultsjuksköterskor
under 2021.

+

Kostnadsfritt digitalt samtalsstöd. Barncancerfonden erbjuder drabbade familjer
och närstående gratis digitalt samtalsstöd med
legitimerade psykoterapeuter. Samtalen ger möjlighet att prata om såväl vardagsfunderingar som
svårare frågor och kan ske enskilt eller i grupp.
Antalet samtal ges utifrån behov och önskemål i
samråd med respektive psykoterapeut.
Under 2021 hölls 801 digitala stödsamtal
med legitimerade psykoterapeuter, motsvarande 40 050 minuter samtalsstöd under
året.

+
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Statsministerns
sommarhälsning
Under Barncancerfondens livesända skolavslutning för barn
under behandling mot cancer i juni 2021 skickade dåvarande
statsminister följande hälsning.
Hej! Jag är glad att jag får tala med dig som deltar i Barncancerfondens digitala skolavslutning idag.
Det är något alldeles särskilt med försommaren i Norden. Efter den
långa kalla vintern är vi nu mitt inne i den korta tid som är så fylld av
magiskt ljus och doften av hägg och syren. En tid för längtan och
hopp.
Vintern i år var särskilt tung. Du, som behandlas för cancer och dina
syskon, föräldrar eller anhöriga, ni vet detta i högre grad än de
flesta andra.
Vi har alla i samhället oroat oss för Coronapandemins framfart. Du
har din cancerbehandling och därutöver särskilda rutiner och restriktioner kring besök. Kanske har du en äldre släkting som du är
orolig över.
När det gäller Coronaviruset så anar vi nu början på slutet. Med den
kombinerade kraften i vaccineringar och sommarvärmen pressar vi
tillbaka viruset.
När det gäller cancer krävs andra insatser. Jag vet att sjukvårdspersonalen gör vad som står i deras makt för att betvinga också den
hemska sjukdomen.
I mitt uppdrag som statsminister träffar jag ibland riktigt modiga
människor. Det är exempelvis frihetskämpar som lever i länder där
diktatur och förtryck råder, men som ändå vågar stå upp för demokrati och sin rätt att tala och tänka fritt. Det kan vara ungdomar i
Sverige och i andra länder som höjer sina röster för att få stopp på
rasism och den klimatkris som hotar livet på jorden. Eller svenska soldater som tillsammans med sina kamrater frivilligt reser ned till
länder plågade av krig, för att försöka skapa fred.
Barncancerfonden

”Du som kämpar med dina diagnoser,
mediciner, undersökningar och
återbesök, du tillhör också skaran
av riktigt modiga människor.”
Stefan Löfvén, statsminister 2014-2021

Du, som kämpar med dina diagnoser, mediciner, undersökningar och återbesök, du tillhör också skaran av riktigt
modiga människor. Det krävs mycket mod för att kämpa
på när det är tufft, att hålla modet uppe när bakslagen
kommer och att kunna känna hopp om framtiden.
Vi är många som tänker på dig, och alla andra barn som
behandlas för cancer idag. Och till er, som i den här prövningen hela tiden finns vid sidan av ett syskon, barn eller
anhörig – tack för ert mod och er uthållighet. Ni bidrar
med någonting som inte ens sjukvården kan. Ni behöver all
återhämtning ni kan få i sommar.
Försommaren blir annorlunda på ett patienthotell, när
man väntar på en behandling med cytostatika eller ”guldmedicin”, jag förstår det. Jag hoppas att du ändå får
chansen att äta en glass i skuggan av ett blommande magnolieträd och se äppelblommorna fylla luften som snöflingor. Och sen, när det blir riktigt varmt, få känna solen
på huden och bada från en klippa, om behandlingen så
tillåter.
Just nu sjungs Den blomstertid nu kommer och Idas sommarvisa av elever på skolgårdar och i klassrum runt om i
hela Sverige. De sjunger för dig också. För blomstertiden
tillhör dig, och himlen blir vacker om kvällen, för den är alldeles skär.
Ha nu en fin sommar, och njut när och om du får tillfälle.
Få har förtjänat det så mycket som du har.
Tack.

Fotograf: Kristian Pohl/Regeringskansliet.
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Att dela det som
är svårt, gör det
lättare

”Jag är orolig för mitt barn. Och jag är
orolig för mitt barnbarn. Det kändes
ju som att man blev dubbelt drabbad.
Jag visste inte vem jag skulle ta under
mina vingar och skydda. Man vill bara
ta hela familjen och rymma därifrån.”

Under 2021 lanserades
Barncancerfondens podcast
Dela ordet. I tolv avsnitt ger
cancerdrabbade röst åt sina
berättelser.

I avsnittet ”Ulrikas barnbarn har cancer” sätter Ulrika, vars barnbarn
Jwana diagnosticerades med cancer, ord på de existentiella frågor som
barncancer väcker.

I Dela ordet medverkar experter och personer som på olika
sätt har drabbats av cancer. Från barnet själv till överlevaren
som gått ut i vuxenlivet. Det finns avsnitt med föräldrar, morföräldrar och syskon – familjemedlemmar som varit med om
något svårt som förändrat deras liv.
– Med hjälp av poddformatet vill vi möjliggöra för drabbade
att ta del av medmänskliga samtal om andras erfarenheter och
på så sätt bidra till minskad ensamhet och ökad kunskap, säger
Thorbjörn Larsson, generalsekreterare på Barncancerfonden.
Podcasten syftar till att sprida kunskap och att göra plats
för mänskliga berättelser om livet med, eller som, ett svårt
sjukt barn. Tusentals människor har lyssnat på podcastens tolv
avsnitt hittills.
Produktionen av Dela ordet var möjlig tack vare 1,5 miljoner
kronor från Svenska Postkodlotteriets Drömprojekt.
– Vi är stolta över att bidra till att sprida kunskap och
berättelser om familjer som drabbas av barncancer, Hélène
Carlbark, välgörenhetschef på Svenska Postkodlotteriet.

12 avsnitt om när livet är svårt
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Jwana Gomez Lindgren, 9 år, med mormor Ulrika.
Jwana har opererats för hjärntumör.
Fotograf: Anna Hugosson.

Barncancerfonden

När Isak fick ett svårt besked
När Isabella blev sjuk blev skolan svår
Min lillebror har cancer
Sofies son dog
Moa och livet efter barncancern
Sjukdom, livet och relationen:
Alexander dog men vi måste fortsätta leva
Vilgot är 9 år och har cancer
När behandlingen är över väntar nästa utmaning
Ulrikas barnbarn har cancer
Familjens ekonomi drabbades hårt av Sagas cancer
Aron har alltid siktat på att gå i mål

Lyssna och läs mer på vår hemsida, klicka här.
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3 Kommunikation och
opinion

”Första ronden gick vi mot
cancern, andra och tredje
ronden är mot Försäkringskassan”
Citatet kommer från en drabbad förälder och
upplevelsen delas av många. Föräldrar och överlevare hamnar ofta i kontakt med myndigheter för
att få vardagen att gå ihop. Enligt vår föräldraundersökning gjord 2021 upplever 26 procent
av drabbade föräldrar att myndigheternas stöd
är otillräckligt.
Ifrågasatta – och upprepade krav på – läkarintyg för årslånga behandlingar. Oförståelse för

hur seneffekter begränsar studie- och arbetsförmåga. Bristande anpassning av skolans verksamhet för barn som insjuknat. Det är bara några
av de hinder som möter de drabbade till följd av
cancern och dess konsekvenser.
Barncancerfonden arbetar på bred front för
att öka allmänhetens och politikers kunskap. Vi
synliggör drabbades svåra livsvillkor, delar kunskap och föreslår konkreta lösningar till
beslutsfattare.
Barncancerfonden skriver debattartiklar,
anordnar politikermöten och lämnade under 2021
in sex remissvar. Vi är nu den givna expertorganisationen och formella remissinstansen i frågor
som rör barncancerdrabbades förutsättningar
till ett gott och långt liv.

Texaz Klint räknade ner dagarna som var kvar på
behandlingen för leukemi på ett måttband.
Fotograf: Privat bild.
Barncancerfonden
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Insatser och effekter under 2021
Under 2021 har Barncancerfonden bidragit
som kunskapsstöd till flera utredningar och i
politikersamtal för att förbättra drabbades
livsvillkor.
Internationella barncancerdagen. En digital
ljusmanifestation anordnades på Internationella barncancerdagen för att öka medvetenheten om barncancer. Dåvarande statsminister
Stefan Löfven träffade 13-åriga Nike som
genomgått en cancerbehandling.
Politikersamtal. Barncancerdrabbades
situation är en allt viktigare politisk fråga
som många riksdagspartier visar engagemang i. I
oktober mötte vi Vänsterpartiets ordförande
Nooshi Dadgostar för att ge en fördjupad bild av
barncanceröverlevares behov. Barncancerfonden
förde även samtal med bland annat företrädare
för Moderaterna och mötte socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi på Internationella
barncancerdagen.
Yttranden i EU-frågor. Barncancerfonden
blev tillfrågade att lämna ett yttrande till
EU:s cancerplan och lyfte tre primära förbättringsområden som alla blev en del av det slutgiltiga sakkunnigutlåtandet. Vi lämnade också ett
yttrande kring översynen av EU:s allmänna
läkemedelslagstiftning.
Börja med barnen! Sammanhållen god och
nära vård för barn och unga. Barncancerfonden lämnade in ett remissvar med anledning av
utredningen om en sammanhållen god och nära
vård för barn och unga. Vi lyfte vikten av tryggare övergångar till vuxensjukvården samt behovet av stärkt samverkan mellan skola och vården.

VAB-utredningen: VAB för vårdåtgärder i
skolan. Som formell remissinstans lyfte
Barncancerfonden fyra särskilt viktiga områden
till delbetänkandet om vårdåtgärder i skolan. Det
behövs bland annat tydligare gränsdragningar
inom ersättningsystemet och ett kompetenslyft
hos Försäkringskassan.
Nationellt vårdprogram för långtidsuppföljning efter barncancer. Barncancerfonden lämnade in ett remissvar till utredningen om
nationellt vårdprogram för långtidsuppföljning
efter barncancer. Vi poängterade att ett nationellt vårdprogram för rehabilitering efter barncancer måste prioriteras och genomföras
skyndsamt.
Utredningen om en sjukförsäkring med
prevention, rehabilitering och trygghet.
Barncancerfonden bjöds in till dialog och kunskapsutbyte med såväl utredningen som tjänstepersoner på Socialdepartementet under utredningens gång. Som formell remissinstans lyfte vi
bland annat behovet av ett kompetenslyft hos
Försäkringskassan.
Mer för fler – Barncancerfonden talar
allvar. I samband med årsmötet i maj arrangerades halvdagsseminariet ”Mer för fler – Barncancerfonden talar allvar”, där ämnen som barncancerforskningens utmaningar och situationen
för överlevare berördes. Bland deltagarna var
socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi.
Medverkade via länk gjorde även Barncancerfondens beskyddare H.M Drottning Silvia.

Många slöt upp bakom familjen Grimgard när fyraåriga
Saga dog av den ovanliga hjärntumören ponsgliom.
Från vänster: Sara Ågren (vän till familjen), Wilda Malm
(storasyster), Kristoffer och Camilla Grimgard (föräldrar).
Fotogaf: Anna-Lena Lundqvist.

Fotograf: Privat bild.

”Ska jag lägga 110 procent på Saga
nu som är sjuk, som kommer dö om
några månader? Eller ska jag lägga
min tid på att sätta mig i telefon
och ringa Försäkringskassan och
fråga vad det finns för möjligheter för mig? Jag väljer nog att
vara med Saga.”
Camilla Grimgard,
mamma till Saga som dog i ponsgliom, fyra år gammal.

Klicka här för att se seminariet på YouTube.
Barncancerfonden
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Sjukhusclowner Kristin Rode och Martin Högberg
underhåller digitalt när det råder besöksförbud på
avdelningarna. Fotograf: Anna-Lena Lundqvist.

Insatser och effekter under 2021
Barncancerfonden har spridit kunskap och
förbättringsförslag för ökad livskvalitet.
Vi är en given samtalspartner.
80 miljoner i regeringens satsning på jämlik
barncancervård. I en överenskommelse
mellan regeringen och SKR öronmärktes 80 miljoner kronor för barncancervård i 2021 års budget.
Satsningen inkluderar fokusområden där Barncancerfonden återkommande har pekat ut behov
till förbättring:

+

• Insatser för ökat psykosocialt stöd för cancerdrabbade barn och deras familjer.
• Förbättrad uppföljning av barn som drabbats
av en förvärvad hjärnskada.
• En stärkt övergång från barncancer- till
vuxensjukvård.
• Förbättrad långtidsuppföljning efter
barncancer.
Mer för fler – Barncancerfonden talar
allvar. Seminariet ”Mer för fler” har under
2021 setts av 16 801 personer med 2589
interaktioner.

+

Podcasten Dela ordet. Barncancerfondens
nylanserade podcast, som bland annat
syftar till att öka beslutsfattares kunskap om
drabbades situation, hade 5555 lyssningar av
3307 personer under 2021.

+

+

Kommunikation
som gör skillnad.

• 1,6 miljoner besök på Barncancerfonden.se.
• 1,8 miljoner visningar på YouTube.
• 6 formella remissvar i utredningar, och många
fler inspel till beslutsfattare under året.
• 62 % (60 %) av den svenska allmänheten vet hur
Barncancerfonden finansierar sin verksamhet
Källa: Kantar Sifo.
• 51 % (50 %) vet att Barncancerfonden är den
enskilt största finansiären av barncancerforskning i Sverige. Källa: Kantar Sifo.
• 43 % (44 %) av den svenska allmänheten vet
att ett barn drabbas av cancer varje dag.
Källa: Kantar Sifo.
• 38 % (35 %) att det är den vanligaste dödsorsaken bland barn 1–14 år. Källa: Kantar Sifo.

”Vi arbetar för att det ska
vara självklart att barn med
barncancer och deras föräldrar
får den hjälp som behövs.”

”Vi pratar ofta om hur många som överlever,
men vad händer sen? Det man lever med,
förutsättningarna att få ett bra liv som ung
vuxen. Det måste finnas med.”

Fotograf: Axel Adolfsson.

Camilla Waltersson Grönvall, riksdagsledamot och Moderaternas
socialpolitiska talesperson, i ett samtal om barncancer på Internationella Barncancerdagen 2022.

Barncancerfonden

Fotograf: Agnes Stuber.

Karin Rågsjö, riksdagsledamot och talesperson i hälsopolitiska frågor för Vänsterpartiet,
i ett samtal om barncancer på Internationella Barncancerdagen 2022.
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Expertorganisation
och kunskapsbärare

Livia Nowrouzi Karlsson, 5 år, har genomgått
operation, strålning och cytostatikabehandling
för medulloblastom. Fotograf: Magnus Glans.

Genom kunskap och insyn i
drabbades livsvillkor kan vi ge
konkreta förslag för förändring.
Barncancerfonden är numera den
givna samtalsparten i frågor om
barncancerdrabbades villkor, men
också i frågor som rör barn med
behov.
Barncancerfondens påverkansarbete har inget självändamål. Vi
engagerar oss enbart i frågor som kan åstadkomma verklig förändring för de som har drabbats, eller kommer att drabbas, av
cancer. Under 2021 stärktes vår roll som kunskapsbärare. Vi
tillfrågas återkommande som expert i olika utredningar.
– Vår samhällspåverkande funktion har inte bara utvecklats.
Den erkänns av beslutsfattare på alla nivåer. Vi är nu den
expertorganisation och formella remissinstans vi behöver vara
för att förbättra de drabbades förutsättningar, säger Thorbjörn Larsson, generalsekreterare för Barncancerfonden.
Utöver rollen som specialist inom barncancerfrågor så är
Barncancerfonden en given samtalspart i frågor kring barnsjukdomar och barnperspektiv i välfärden. Under 2021 var
Barncancerfonden formell remissinstans vid flera viktiga
utredningar, bland annat kring en ny modell för sjuk- och aktivitetsersättning samt VAB-utredningen.
– Om det är något vi tar med oss från alla årets politikermöten så är det att barncancerfrågan engagerar politiker från
många riksdagspartier. Vi behöver finnas där för att förmedla
de drabbades erfarenheter och stödbehov, säger Thorbjörn
Larsson, generalsekreterare för Barncancerfonden.

Barncancerfonden
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”På internationella barncancerdagen
tänder jag ett ljus. Gör det du också.”
Statsminister Magdalena Andersson
under Internationella Barncancerdagen 2022.

Eston Lindsten, 11 år, behandlats för högriskneuroblastom.

Fotograf: Kristian Pohl/
Regeringskansliet

Isabella Leo Leander, 10 år, behandlats för AML,
akut myeloisk leukemi.

Barncancerfonden

”En viktig sak som Barncancerfonden
gör och måste fortsätta göra är att
få alla partier att inse att det är dags
att släppa prestige och dogmatiska
föreställningar om sjukförsäkringen
och samarbeta för att återupprätta
tryggheten vid sjukdom.”
Socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi
under seminariet Mer för fler, maj 2021.
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Familjen Mirbaz deltog i Run of Hope för sin son
Benji som behandlats för leukemi.
Fotografi: Privat.

4 Insamling

Kampen mot barncancer
kräver en uthållig och
långsiktig verksamhet.
Gåvor från privatpersoner
och företag gör det
möjligt.
Barncancerfonden får inga statliga eller offentliga medel, istället är det människors och företags
vilja att bidra till kampen mot barncancer som är
bränslet för allt vi gör: forskningen, stödet och
samverkan med beslutsfattare.
Sveriges engagemang i kampen mot barncancer fortsatte att växa under 2021. Insamlingsverksamheten är starkare än någonsin. 505,5 miljoner kronor samlades in år 2021, jämfört med
431,5 miljoner kronor året innan. Insamlingsevenemang kunde genomföras under hela året, fortsatt anpassade till pandemins förutsättningar
och rådande restriktioner. Privata insamlingar har
ökat och företagsinsamlingen har återhämtat sig.

Barncancerfonden

Under Barncancermånaden 2021 samlades
6,7 miljoner kronor in genom 41 företagssamarbeten, 3 miljoner kronor mer än föregående år.
Postkodlotteriet fortsätter att stötta
verksamheten, under 2021 med 21 miljoner
kronor i basstöd och 1,5 miljoner kronor till
den nya podcasten Dela ordet. Team Rynkeby ställde om i stället för att ställa in sin
cykling till Paris och lyckades, pandemitider
till trots, samla in 29 miljoner kronor. Tusentals nya barnsupportrar anslöt sig under
Barncancergalan den 27 september.
Under året antog Barncancerfonden en
ny insamlingspolicy för att tydliggöra riktningen för insamlingsarbetet samt stärka
givarnas insyn i insamlingsarbetet. Det nya
området filantropi och stora donationer lanserades också – en viktig satsning för ännu
bättre förutsättningar att finansiera större
och snabbare kliv mot vår vision. En viktig
framgångsfaktor för att lyckas med satsningen är att ha en stark extern rådgivningsgrupp med uppdrag att såväl bistå med råd
när det gäller stöpandet av satsningen, som
med sina nätverk av potentiella intressenter.
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INSAMLING

Insatser och effekter under 2021
Insamlingen år 2021 var rekordstark. Här
presenterar vi några exempel på Sveriges
engagemang i kampen mot barncancer. Tack
till alla er som bidrar!
Barncancermånaden. Under Barncancermånaden i september arrangerades en rad
insamlingsaktiviteter över hela landet för att
stötta kampen mot barncancer. Butikskampanjer,
idrottsevent, företagssamarbeten och mycket
mer bidrog till rekordstarkt insamlingsresultat.
Barncancermånaden 2021 blev den insamlingsmässigt bästa någonsin, totalt
6,7 miljoner kronor samlades in.

+

Walk of Hope och Run of Hope. Under
Barncancermånaden anordnades idrottseventen Walk of Hope och Run of Hope på över
hundra platser i landet. Människor uppmanades
att ta en promenad eller löptur ihop för att
stötta Barncancerfonden.
8500 personer deltog och totalt 3,1 miljoner kronor samlades in – oavkortat till
Barncancerfonden.

+

Barncancergalan – Det svenska humorpriset. Carina Berg och Pernilla Wahlgren
ledde årets upplaga av Barncancergalan på Berns
i september. Galan sändes på Kanal 5 och discovery+ och tusentals nya människor engagerade
sig genom att bli Barnsupportrar.
Galan hade 277 000 tittare och omkring
5000 nya barnsupportrar anslöt sig. Dessa
beräknas på sikt att bidra med över 42 miljoner
kronor. Vid slutet av året hade Barncancerfonden 67 000 barnsupportrar.

+

Barncancerfonden

Barncancerfonden Invitational. Vi arrangerade golftävlingen Barncancerfonden Invitational på Salems Golfklubb, tillsammans med vår
huvudpartner Bauhaus. I samband med tävlingen
arrangerades även andra aktiviteter, bland annat
en auktion till förmån för Barncancerfonden.

+

64 lag tävlade och totalt samlades över
250 000 kronor in.

Filantropi och stora gåvor från privatpersoner. Under 2021 lanserade Barncancerfonden det nya området filantropi och stora
gåvor. En särskild extern rådgivargrupp har upprättats för att stötta satsningen.
Under 2021 tog Barncancerfonden emot en
anonym jättegåva på 23 miljoner kronor
från en privatperson. Allmänhetens givarvilja har
varit oförändrat stark under pandemin – ideell
sektors starkaste – och ligger på 63 procent.

+

Team Rynkeby. Team Rynkeby – God
Morgon är en del i ett nordiskt projekt med
tusentals cyklister från åtta länder. Laget är
huvudpartner till Barncancerfonden sedan 2011.
Team Rynkebys årliga cykling till Paris behövde
ställas in på grund av pandemin. Men teamet hittade nya, kreativa insamlingsvägar.

+

Team Rynkeby samlade in cirka 29 miljoner
kronor till Barncancerfonden 2021.
Aron Andersson, barncanceröverlevare och äventyrare,
tillsammans med Joanna Swica, träningsprofil, under
Run of Hope 2021.
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”Varje september är vi med och gör skillnad.
Och det är något vi planerar inför, där varje
butik får sätta egna mål. Det är ett otroligt
engagemang.”
Martin Sörenhag, Nordisk VD för Flying Tiger Copenhagen, om deras deltagande i
butikskampanjen ”Ge 10 kr” under Barncancermånaden. Som en av Barncancerfondens
största samarbetspartners har de på fem år samlat in cirka 6 miljoner kronor.

Insatser och effekter under 2021
Butikskampanjen ”Ge 10 kr”. Gåvor och
engagemang från företag är viktiga för
Barncancerfondens verksamhet. Under Barncancermånaden var flera företag med och bidrog
genom kampanjen ”Ge 10kr”. Butikspersonal uppmuntrar kunderna att skänka 10 kronor till
kampen mot barncancer.
Årets kampanj slog nytt rekord, 3,3 miljoner kronor samlades in. Granngården, som
var med för första gången 2021, hade 100 000
insamlade kronor som mål. Resultatet blev 631
746 kronor. Företagssamarbeten under barncancermånaden ledde totalt till 6,7 miljoner insamlade kronor.

+

Krister och Therese Andersson samlade ihop hela
108 850 kronor genom att sälja solrosor under
kampanjen ”Solrosor i kampen mot barncancer” under
året. Totalt samlades 1,1 miljoner in.
Fotograf: Therese Andersson.

Week of Hope. Week of Hope är ett nytt
initiativ från Barncancerfonden som
arrangerades en vecka i maj 2021. Privatpersoner
och företag kunde anordna eller delta i valfri
aktivitet, helt utifrån sina egna förutsättningar
och dåvarande restriktioner.
Målet för veckan var att samla in 1 000 000
kronor. Redan innan start hade eventet
samlat in 900 000 kronor, totalt samlades
1 375 096 kronor in.

+

Solrosor i kampen mot barncancer. Det nya
insamlingsinitiativet ”Solrosor i kampen mot
barncancer” har vuxit fram under 2021. Ett
30-tal gårdar runt om i Sverige har bjudit in till
självplock av solrosor och skänkt intäkterna till
kampen mot barncancer.

+

Barncancerfonden

Spin of Hope. Efter två års pandemiuppehåll kunde Spin of Hope anordnas igen 2021.
Under en hel vecka i november arrangerade
omkring 100 träningsanläggningar spinningpass
där alla deltagaravgifter gick till Barncancerfondens fortsatta arbete.

+

5170 deltagare samlade tillsammans med
96 arrangörer in 1 326 506 kronor.

Clara Henrys 24h-löpning. I april, som en del
av Week of Hope, sprang Clara Henry
84 kilometer under 24 timmar i kampen mot barncancer. På sin Instagram uppmanade hon sina följare att springa och skänka valfri summa per
kilometer.

+

Målet var att samla in 100 000 kronor, i
slutändan samlades över 800 000 kronor in.

Svenska Postkodlotteriet. Svenska Postkodlotteriet har stöttat Barncancerfondens verksamhet sedan 2005 med såväl
icke-öronmärkt basstöd som projektstöd till specifika initiativ. Barncancerfonden har hittills tagit
emot 552 miljoner kronor under de 17 åren.
Under 2021 tog Barncancerfonden emot 21
miljoner kronor i basstöd från Postkodlotteriet, samt 1,5 miljoner kronor till Drömprojektet – podcasten Dela ordet.

+

Målet var att samla in 500 000 kronor,
resultatet landade på 1,1 miljoner kronor.
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Konsertlokal
fylld med nallar
När restriktionerna satte stopp för
mänskliga besökare tog nallarna plats
i publiken, och konsertlokalen fylldes
med musik när ”Nallekonserten”
arrangerades på Mix Megapols
Guldscen den 25 april. Radiostationens lyssnare engagerades i
insamlingen till Barncancerfonden
som överträffade alla förväntningar.
– Under morgonen på internationella barncancerdagen bestämde
vi oss för att vi måste göra något – för att vi kan. Barn och cancer
hör verkligen inte ihop. Alla i studion var helt överens, det här är
bland det viktigaste vi kan göra, säger Gry Forssell från Mix
Megapols morgonprogram Gry Forssell med vänner.
En ny nallebjörn placerades i publiken varje gång en Mix Megapollyssnare skänkte 100 kronor till insamlingen. När Nallekonserten
slutligen arrangerades på Mix Megapols Guldscen uppträdde
artisterna Lena Philipsson, Per Gessle och Petra Marklund inför
ett publikhav av tusentals nallar.
Insamlingen slog alla förväntningar. Målet var att samla in
1 miljon kronor. I slutändan överlämnades en check på över
1,6 miljoner kronor, oavkortat till Barncancerfonden. Nallekonserten sändes i radio och går fortfarande att se på Mix Megapols
Facebooksida.
– Det känns helt fantastiskt att kunna bidra med det här! Och
dessutom blev det en oförglömlig konsert som alla som ville kunde
följa, säger Gry Forssell.

Barncancerfonden

”Det känns helt
fantastiskt att
kunna bidra!”
Gry Forssell, programledare Mix Megapol
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Hållbarhetsrapport
2021

Denna rapport omfattar Barncancerfondens
(802010–6566) redovisning av hållbarhet
enligt Årsredovisningslagen 6:10-12 och avser
räkenskapsperioden 2021-01-01–2021-12-31.
Styrelsen får härmed avlämna hållbarhetsrapport för räkenskapsåret
2021-01-01–2021-12-31.
Fotograf: Shane Rounce/Unsplash.
Barncancerfonden
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Hållbarhetsarbete som
bygger på
förtroende
Barncancerfonden är en ideell
förening som syftar till att
bidra till ökad överlevnad och
livskvalitet, för den som
drabbas av barncancer.
Kärnan i Barncancerfondens hållbarhetsarbete
Eftersom Barncancerfonden finansieras av gåvor från
privata givare är förtroende en grundförutsättning för
det långsiktiga arbete vi bedriver mot barncancer och
dess konsekvenser, genom finansiering av forskning och
stöd till drabbade under och efter behandling. Barncancerfonden verkar systematiskt för att fatta miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbara beslut i samtliga
delar av organisationen. Hållbarhetsarbetet tar avstamp
i Agenda 2030 och de 17 globala målen för hållbar
utveckling.
Att verka för en hållbar samhällsutveckling är tätt
sammankopplat med Barncancerfondens kärnuppdrag. Vi
verkar för allas rätt till gott och jämlikt bemötande i
vården, i skolan och i myndighetsärenden. Barncancerfonden strävar efter att stärka barnperspektivet i samhället och för att den som är särskilt utsatt ska ha goda
förutsättningar till överlevnad och hög livskvalitet. Barncancerfonden bidrar till samhället genom att vara den
enskilt största finansiären av barncancerrelevant forskning, ge finansiellt stöd till barncancerklinikerna, riktat
stöd till drabbade och genom politiskt påverkansarbete
och kunskapshöjande insatser för allmänheten.

Barncancerfonden
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Så bidrar Barncancerfonden till
FN:s globala mål för hållbar utveckling
FN:s samtliga globala mål går i linje med Barncancerfondens uppdrag
och vision men sex mål har identifierats som särskilt prioriterade, då
de har direkt bäring på organisationens verksamhet.

Mål 3: God hälsa och välbefinnande

Mål 5: Jämställdhet

Som lokalt förankrad stöd- och påverkansorganisation arbetar vi för att varje barncancerdrabbat
barn och familj kan leva ett gott och långt liv, såväl
under som efter behandling.

Allas rätt till ett gott och jämlikt bemötande i
vården är en grundläggande mänsklig rättighet. Ett
brett jämställdhetsarbete är centralt, för att nå
och stötta varje individ som drabbas av barncancer.

Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk
tillväxt

Mål 10: Minskad
ojämlikhet

Barncancerfonden arbetar för att drabbade ska ha
förutsättningar till goda arbetsvillkor. Interna policyer kräver bland annat att mänskliga rättigheter
ska beaktas vid samtliga anbud från externa
leverantörer.

Barnrättsperspektivet är grundläggande för arbetet i kampen mot barncancer och stödet till drabbade. Därför är ett brett mångfaldsarbete avgörande för att nå och stötta varje individ som
drabbas.

Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion

Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna

Barncancerfonden har ett stort eget kapital som
investeras på sätt som är förenliga med ett hållbarhets- och barnsättsperspektiv, för att därigenom
säkerställa att Barncancerfondens kapital inte
bidrar till negativ miljö- eller samhällspåverkan eller
motverkar Barncancerfondens uppdrag.

Det är barnen som påverkas mest när miljön och klimatet skadas. Verksamheten och det löpande arbetet ska i möjligaste mån minimera negativ påverkan
på miljön och klimatet, bland annat genom medvetenhet om resursernas begränsning och aktivt hushållande av dessa.
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Så arbetar
Barncancerfonden
med hållbarhet
Barncancerfondens
möjlighet att uppfylla sitt
syfte förutsätter
förtroende, från givare,
drabbade och berörda
samhällsaktörer.

Samtliga aspekter av verksamheten ska vara
transparenta och följa beslutade policyer och
riktlinjer i linje med de tre områdena socialt
ansvar, ekonomiskt ansvar och uppförande samt
miljöansvar.
Vårt sociala ansvar innebär att verka för ett
tolerant, jämställt och jämlikt samhälle med principen om alla människors lika värde i centrum.
Barncancerfonden fäster särskild vikt vid barnrättsperspektivet, jämlikt bemötande och trygg
och hälsosam arbetsmiljö.
Vårt ekonomiska ansvar och uppförande innebär att säkerställa långsiktighet, resurseffektivitet och transparens i hur medel samlas in, förvaltas och används. Barncancerfondens ansvar är
att säkerställa att inkomna medel förvaltas och
fördelas på ett lämpligt, etiskt och hållbart sätt.
Vårt miljöansvar innebär att i möjligaste mån
minimera organisationens och verksamhetens
negativa påverkan på miljö och klimat. Som barnrättsorganisation är det centralt att verksamheten inte ska bidra till miljöförstörelse utan i
Barncancerfonden

stället medverka till en hållbar framtid för världens barn.
Så styrs Barncancerfondens hållbarhetsarbete
Barncancerfonden arbetar med styrning och
uppföljning för att kunna redovisa att medel har
förvaltats på ett effektivt och kvalitetssäkert
sätt som är förenligt med verksamhetens vision
och de mål som beslutas om på årsmötet. Barncancerfondens hållbarhetsarbete styrs med stöd
av styrdokument, policyer och riktlinjer och följs
upp tertialvis av ledningen och rapporteras till
styrelsen.
Samtliga avdelningar arbetar för att uppnå de
uppsatta hållbarhetsmålen. Verksamhetscontroller på Verksamhetsstöd ansvarar för framdrift
och uppföljning av organisationens hållbarhetsarbete.

Prioriterade perspektiv för
vårt hållbarhetsarbete
Socialt ansvar

Ekonomiskt ansvar
och uppförande

Miljöansvar

• Barnrättsperspektiv

• God forskningssed

• Klimatavtryck

• Jämlikt bemötande

• Följsamhet till regler
och policyer

• Hållbara inköp och
resor

• Trygg arbetsmiljö
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Väsentlighetsanalys och intressentdialog
De utvalda sex globala målen har varit fortsatt
prioriterade under 2021. Prioriteringar inom hållbarhetsarbetet sker årligen i samband med framtagande och fastställande av verksamhetsplan.
Uppföljning av vårt hållbarhetsarbete görs
bland annat genom en löpande dialog med samtliga intressenter, analyser av aktuell forskning
samt såväl kvalitativ som kvantitativ uppföljning
av drabbades upplevelse. Barncancerfonden
avser att under 2022 genomföra en fördjupad
väsentlighetsananlys och intressentdialog. Utifrån resultat och analys identifieras kvantifierbara nyckeltal att följa över tid.
Så har arbetet förbättrats under 2021
Den 8 maj 2021 antog Barncancerfondens årsmöte ett stadgekompletterande, gemensamt
idéprogram som lägger grunden för vision, uppdrag, samverkan och strategiska utvecklingsområden och därmed också vårt hållbarhetsarbete.
Idéprogrammet är resultatet av det årslånga
arbete som årsmötet uppdrog styrelsen vid årsmötet 2020 och som såväl samtliga medarbetare
som samtliga förtroendevalda i de sex regionala
föreningarna och riksförbundet deltog i och
medverkade till. Under 2021 har vi förstärkt det
operativa processarbetet kring vårt hållbarhetsarbete genom tillsättning av en verksamhetscontrollertjänst.
För att realisera idéprogrammets ambition
och riktning har Barncancerfonden konkretiserat
och utvecklat nya arbets- och förhållningsätt.
Detta bland annat genom förstärkt fokus på
behov hos drabbade och ökad förmåga att skapa
värde för den som är barncancerdrabbad genom
förbättrad samverkan internt. Barncancerfonden har under 2021 välkomnat nya medarbetare
inom samtliga delar av verksamheten och löpande
anpassat organisation och roller efter de strategiska beslut som styrelsen har fattat. Ett exempel på sådant mycket betydelsefullt beslut är
styrelsens beslut att anta ny strategi för
forskningsfinansiering.
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Intressenter
Barncancerfonden har en kontinuerlig
dialog med intressenter som berör och
berörs av verksamheten.
Dessa inkluderar:
• Drabbade barn och överlevare
• Drabbade familjer och närstående
• Medlemmar
• Volontärer
• De sex regionala föreningarnas
förtroendevalda
• Anställda
• Forskare
• Vårdpersonal
• Privata givare
• Företagspartners
• Offentlig sektor
• Ideella organisationer
• Politiker
• Allmänheten
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Socialt ansvar
Att verka för en socialt
hållbar samhällsutveckling
är tätt sammankopplat
med, och en förutsättning
för, Barncancerfondens
kärnuppdrag. Socialt
ansvar ska därför
genomsyra samtliga delar
av verksamheten.

Social hållbarhet innebär för Barncancerfonden
att verka för att alla ska kunna leva ett gott liv
med hög livskvalitet i enlighet med WHO:s
definition av hälsa, utan orättfärdiga skillnader
eller risk för diskriminering. I ett socialt hållbart
samhälle ska alla känna sig delaktiga och
engagerade i en positiv samhällsutveckling.
För Barncancerfonden handlar det bland
annat om att utifrån ett barnperspektiv värna
mänskliga rättigheter, främja ett jämlikt bemötande i vården och verka för jämställdhet och
mångfald tillika motverka diskriminering och kränkande särbehandling. Det innebär även att arbeta
för att skapa en trygg och hälsosam arbetsmiljö
med stark känsla av sammanhang för varje
medarbetare.

Prioriterade perspektiv inom socialt ansvar
Barns rätt

Jämlikt bemötande

Trygg arbetsmiljö

Barnets trygghet och
intressen ska försvaras och
bevakas i alla delar av verksamheten. Barnrättsperspektivet, med barnkonventionen som en miniminivå, är
grundläggande för arbetet i
kampen mot barncancer och
stödet till drabbade.

Allas rätt till ett gott och
jämlikt bemötande i vården
är en grundläggande mänsklig rättighet. Ett brett
mångfaldsarbete är centralt, för att nå och stötta
varje individ som drabbas av
barncancer. Detta jämte
systematisk uppföljning där
drabbades erfarenheter
samlas in, analyseras och
delges vården samt har
verkan på Barncancerfondens egen verksamhetsutveckling.

Barncancerfonden ska
skapa en utvecklande och
trygg arbetsmiljö som ger
medarbetare goda förutsättningar till känsla av sammanhang, det vill säga
begriplighet, hanterbarhet
och meningsfullhet i sitt
arbete. Grundläggande faktorer såsom jämställdhet
och mångfald i dess breda
bemärkelse ska främjas och
all form av diskriminering
och kränkande särbehandling ska förebyggas och hanteras korrekt med handlingskraft internt och i
verksamheten.

Lekterapin på Skandionkliniken i Uppsala.
Fotograf: Hans Kullin.
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Barnrättsperspektiv
Barncancerfondens arbete utgår från barnkonventionen med mål om att varje drabbat barn,
överlevare, syskon och anhörig ska få sina behov
tillgodosedda – psykosocialt, medicinskt och ekonomiskt. De ska under och efter behandling ges
förutsättningar att leva ett gott liv, även på sikt.
Under 2021 har styrelsen antagit Barncancerfondens policy för barns rättigheter, som syftar
till att varje barn som möter Barncancerfonden
ska mötas med respekt och känna egenmakt.
Målet är att samtliga barn ska skyddas mot alla
former av kränkningar, fysiska, psykiska och sexuella övergrepp och sexuellt utnyttjande inom
ramen för vår verksamhet, samt att organisationen aktivt verkar för barns rätt. Barncancerfonden har nolltolerans mot alla former av diskriminering, kränkningar, våld, sexuella övergrepp och
utnyttjande av barn och accepterar inget beteende som bryter mot policyn. Det innebär att alla
medarbetare, representanter samt leverantörer
och partners är skyldiga att vara väl förtrogna
med policyns innehåll samt agera i enlighet med
detta.
Under 2021 har organisationen aktivt utvecklat sitt arbete avseende barns rätt genom att:
• Etablera funktionen Barnombud. Barnombudet säkerställer och följer upp att Barncancerfondens policy efterlevs och hanterar uppkomna ärenden. Barnombudet rapporterar till
generalsekreterare.
• Definierat ett långtgående ansvar i relation till
barn i verksamheten. Därför kräver vi att
samtliga medarbetare som anställs och leverantörer som anlitas ska uppvisa utdrag utan
anmärkning ur polisens belastningsregister för
arbete med barn i annan verksamhet än skola.
• Utbildat samtliga medarbetare i barnkonventionen och hur vi kan främja barnrättsperspektivet samt lagt plan för kommande
insatser.
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Jämlikt bemötande
Att få ett gott och jämlikt bemötande i vården är
såväl en grundläggande mänsklig rättighet som en
del av svensk lagstiftning. Rättigheter och principen om allas lika värde gäller både för patienter
och närstående. Därför är ett brett mångfaldsarbete avgörande för att nå och stötta varje
individ som drabbas av barncancer. En identifierad risk för Barncancerfondens verksamhet är
att misslyckas med att nå ut med stöd och kommunikation till alla som drabbas av barncancer i
Sverige, samt att stödet som erbjuds ej är relevant för den drabbade. Barncancerfonden har
över tid arbetat med påverkan för att åstadkomma förändring för drabbade barn och familjer.
Vikten av att jämna ut olikheter inom välfärden
har präglat både kunskapsspridandet och påverkansarbetet under året.
Under 2021 har nya kommunikativa principer
implementerats i syfte att öka tillgängligheten i
informations-, råd- och stödinsatser. Parallellt
sker kvantitativa och kvalitativa undersökningar
av drabbades behov samt uppföljning av Barncancerfondens stödinsatser för utvärdering och
förbättringsåtgärder. Detta för att fortlöpande
utveckla verksamheten så att den är behovsbaserad och meningsfull för den drabbade. Resultat
från regelbundna familjeenkäter delas med varje
barncancercentra, för att bidra till vårdens
löpande utveckling och kvalitetssäkring avseende
patienters och närståendes upplevelser.
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Trygg arbetsmiljö
Medarbetare som mår bra och trivs är en förutsättning för att Barncancerfonden ska kunna
uppfylla sitt syfte över tid. Att säkerställa långsiktig effektivitet förutsätter en hållbar, utvecklande och hälsosam arbetsmiljö. Våra arbetsplatser ska präglas av en trygg arbetsmiljö där medarbetarna känner samhörighet och upplever sitt
arbete som begripligt, hanterbart och meningsfullt. Jämställdhet och mångfald ska främjas och
all form av diskriminering och kränkande särbehandling ska förebyggas och hanteras. Medarbetare ska ha lika lön för likvärdigt arbete och
samma möjligheter till anställning, utveckling och
befordran. En årlig lönekartläggning genomförs
och i samband med denna korrigeras eventuella
avsteg från jämställd lönesättning. Arbetet mot
diskriminering och olika typer av kränkande särbehandling styrs, förutom av diskrimineringslagen
och Arbetsmiljöverkets föreskrifter, av de särskilt framtagna Riktlinjerna mot diskriminering
och kränkande särbehandling. Dessa anger rutiner för förebyggande arbete, ansvar och
incidenthantering.
Barncancerfonden ska vara en jämställd och
inkluderande organisation präglad av olika perspektiv, erfarenheter och kompetenser som är
relevanta för alla som drabbas av barncancer.
Jämställdhet och mångfald är viktiga parametrar vid rekrytering och handlar för Barncancerfonden om att ta vara på resurser och kompetens
för att vara en handlingskraftig organisation. En
heterogen och diversifierad organisation är kreativ, empatisk och lärande - det ökar Barncancerfondens förmåga att bekämpa barncancer och
dess konsekvenser.

I verksamhetsplanen för 2021 var ökad mångfald och breddat engagemang ett målområde.
Såväl verksamhet som organisation har utvecklats för att spegla varje familjs behov och situation. Mångfaldsperspektivet har positivt utvecklat Barncancerfondens rekrytering, verksamhetsutveckling och organisationskultur.
Barncancerfonden är medlem i arbetsgivarorganisationen FREMIA och har kollektivavtal. En
skyddskommitté med företrädare för arbetstagare och arbetsgivare bedriver ett aktivt och
systematiskt arbetsmiljöarbete. Detta för att
säkerställa att varje medarbetare har en god
fysisk, organisatorisk och social arbetsmiljö.
Barncancerfondens mål är att vara en sammansvetsad organisation med resultatfokus, där:
• Alla har kunskap om hur den egna insatsen är
viktig för helheten och förstå hur andra
bidrar.
• Alla känner att arbetet är meningsfullt,
utvecklande och motiverande.
• Alla vet värdet av, och bidrar till organisationens förmåga att samarbeta – externt och
internt.

Styrdokument för:
Socialt ansvar
Policy för barns rätt
Jämställdhetspolicy
Personalhandbok
Medarbetarinformation
Barncancerfondens uppförandekod
Riktlinje mot diskriminering och
kränkande särbehandling
Arbetsmiljöpolicy
Riktlinjer med anledning av
coronapandemin
Riktlinjer för kapitalförvaltning
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Under 2021 har Barncancerfonden
genomfört:
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Nadim Azaki, 8 år, behandlad för ALL, längtar efter
att spela fotboll igen. Fotograf: Anna Hugosson.

Kvalitativ medarbetarundersökning och förbättringsarbete. För att ta del av medarbetares syn
på organisationens ledarskap, arbetsmiljö och
engagemang genomfördes under 2021 en kvalitativ medarbetarundersökning med 48 av medarbetarna. Handlingsplaner har sedan tagits fram för
varje avdelning med fokus på förbättrad arbetsmiljö, ökad samverkan och ett mer närvarande
ledarskap.
Löpande pulsmätningar. Mätning från senaste
kvartalet (november 2021 till februari 2022) visar
följande värden:
• Engagemang 8,1 (bransch: 7,6).
• Ledarskap 8,1 (bransch: 7,6).
• Meningsfullhet 8,2 (bransch: 7,3).
Arbetsmiljöutbildning för samtliga chefer och
arbetstagarrepresentanter.
Systematisk ledar- och chefsutveckling.
Nya riktlinjer har tagits fram för att undvika de
arbetsmiljörisker som ökat hemarbete medfört.
Mångfaldsutbildning har genomförts för chefer
inom verksamhetsområdet.
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Ekonomiskt ansvar och
uppförande
Den ekonomiska dimensionen av hållbarhet präglas
av långsiktig hushållning
med begränsade resurser,
ekonomisk tillväxt och
värdeskapande.
För Barncancerfonden handlar det om att säkerställa långsiktighet, resurseffektivitet och transparens i hur medel samlas in, förvaltas och
används. Givarna ska känna förtroende för att
gåvan har avsedd effekt och skapar nytta. Vi ska
motverka oredlighet i forskning, se till att korruption inte förekommer och säkerställa att
insamlade medel hanteras korrekt. Barncancerfondens prioriterade frågor inom ekonomiskt
ansvar och uppförande är god forskningssed och
följsamhet till regler och policyer.
Barncancerfonden har som mål att ha det
bästa anseendet och den starkaste givarviljan

inom ideell sektor, för att garantera att vi
står starka på lång sikt. Förtroendet mäts bland
annat i anseende och givarvilja. En undersökning
genomförd av Kantar Sifo under december 2021
visade att Barncancerfonden är det starkaste
varumärket inom den ideella sektorn i Sverige,
med den högsta givarviljan (63 procent) och bästa
rykte/anseende (71 procent). 83 procent anger
att Barncancerfonden är en pålitlig organisation.
Styrningen av kontroll över insamlade medel
sker genom Barncancerfondens insamlingspolicy,
Svensk Insamlingskontrolls regler för insamling
samt genom att Barncancerfonden är medlem i
Giva Sverige och följer Giva Sveriges
kvalitetskod.
Barncancerfonden förbehåller sig rätten att
tacka nej till gåvor, samarbeten och insamlingar
som inte överensstämmer med grundläggande
värderingar eller på annat sätt kan tänkas skada
organisationen, dess renommé eller varumärke.
Barncancerfonden återbetalar pengar om det
framkommer att gåvan kommer från företag eller
organisationer som exempelvis sysslar med vapen,
pornografi, alkohol, tobak eller spel.

Prioriterade perspektiv inom
ekonomiskt ansvar och uppförande
God forskningssed

Följsamhet till regler och policyer

En betydande del av utgifterna består av
anslag till forskning om barncancer. Ett bibehållet förtroende för och effektivitet i uppdraget kräver att den forskning som finansieras följer etablerad lagstiftning, normer och
aktivt motverkar korruption. Etablerade riktlinjer och policyer styr Barncancerfondens
arbete för att motverka avvikelser från god
forskningssed och jävssituationer.

Barncancerfondens goda rykte bygger på
förtroende. Därför ska samtliga samarbeten,
kapitalplacering och andra insatser granskas
ur ett brett hållbarhetsperspektiv, vara
transparenta och följa beslutade policyer och
riktlinjer.

Fotograf: Anna-Lena Lundqvist.
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God forskningssed
En stor del av de medel som samlas in till Barncancerfonden går till forskningsprojekt och forskningstjänster. Barncancerfonden ska finansiera
den bästa forskningen inom barncancerområdet.
Det är av yttersta vikt att forskning med stöd
från Barncancerfonden följer god forskningssed
och att Barncancerfondens medel inte går till
projekt som kan vara olämpliga. God forskningssed innefattar, men är inte begränsad till, efterlevande av lagar, förordningar och föreskrifter
samt att fatta genomtänkta forsknings- och
forskaretiska beslut.
Styrning för att motverka oredlighet och
andra avvikelser mot god forskningssed sker
genom Barncancerfondens Policy om avvikelser
från god forskningssed. Barncancerfondens
förebyggande åtgärder består primärt av två
handlingar:
• Ansökan där huvudsökande forskare ska redogöra för samtliga tillstånd och godkännanden
för projektet.
• Allmänna kontraktsvillkoren för anslag från
Barncancerfonden. Genom kontraktsvillkoren
förbinder sig anslagsmottagare att följa gällande lagar och förordningar avseende samtliga tillstånd och godkännanden som behövs
för det aktuella projektet.
Misstänkta avvikelser från god forskningssed
hanteras i olika instanser beroende på ärendets
karaktär. Misstänkt oredlighet behandlas i Nämnden för prövning av oredlighet i forskning. Andra
avvikelser behandlas, beroende på ärendets
karaktär, i Överklagandenämnden för etikprövning, hos länsstyrelserna eller hos Läkemedelsverket. Mindre avvikelser hanteras av anslagsförvaltande organ.
Beslut i frågor om avvikelser från god forskningssed fattas av Barncancerfondens granskningskommitté för avvikelser från god forskningssed. Granskningskommittén består av Barncancerfondens styrelseordförande, generalsekreterare, huvudordförande i forskningsnämnderna (byter namn från och med 1 januari 2022 till
Prioriteringskommittéer) samt chef för forskningsavdelningen. Vid behov kompletteras kommittén med jurist. Inget fall av avvikelse från god
forskningssed har konstaterats under 2021.
Barncancerfonden
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Följsamhet till regler och policyer
Barncancerfondens möjlighet att fylla sitt syfte
är vilar på människors förtroende för organisationen. Samtliga aspekter av verksamheten ska
styras och utföras oklanderligt.
Ekonomiskt hållbar verksamhet för Barncancerfonden handlar om att främja kostnadseffektivitet, motverka anti-korruption samt att säkerställa att insamlade medel hanteras korrekt
genom transparent förvaltning och allokering av
insamlade medel.
Antikorruption
Som Sveriges enskilt största finansiär av barncancerforskning finns det risker för olika typer
av jäv vid tilldelning av forskningsmedel. Barncancerfonden följer Vetenskapsrådets jävspolicy
och riktlinjer för hantering av jäv. Jävssituationer
dokumenteras alltid – både när jäv förekommer
och när jäv prövats men inte ansetts förekomma.
293 forskningsansökningar behandlades i
Barncancerfondens forskningsnämnder under
2020, inom vilka 1555 bedömningar av ledamöter
har gjorts. 119 jävssituationer har dokumenterats
vid behandling av ansökningar.
Även i samband med inköp finns risker som rör
området antikorruption. Enligt Barncancerfondens inköpspolicy gäller Institutet mot mutors
näringslivskod för alla som hanterar inköp för
organisationens räkning. Normala jävsregler gäller
för inköp där ansvarig från Barncancerfonden
inte självständigt får hantera avtal som denne har
intressen i. Personer med ansvar för budget
genomgår särskild ekonomisk kontroll i samband
med anställning. Under 2021 har inga anmälningar
av oegentligheter inom organisationen inkommit.
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Hållbar kapitalförvaltning
Barncancerfondens riktlinjer vid kapitalförvaltning säkerställer att kapital förvaltas på ett sätt
som är förenligt med barnrätts- och hållbarhetsperspektiv. Riktlinjerna för Kapitalförvaltning
reviderades av styrelsen och beslut togs om
stärkt förvaltning med Söderberg & Partners
samt ny Likviditetspolicy.
Barncancerfondens tillgångar får inte placeras i företag som bedriver verksamhet i strid med
svensk eller internationell rätt, väletablerade
internationella normer såsom FN:s konvention om
mänskliga rättigheter, FN:s barnkonvention, ILO:s
kärnkonventioner, FN Global Compact, OECD:s
riktlinjer för multinationella företag samt internationella miljökonventioner.
Utvalda fonder och förvaltare ska ha en specificerad lägsta nivå av hållbart arbete integrerad i
förvaltningsprocessen. Fondbolagen ska ha
anslutit sig till Principles for Responsible Investment (”PRI”) samt så långt möjligt fyllt i en hållbarhetsprofil enligt SWESIF-standard eller motsvarande. Riktlinjerna innehåller därutöver särskilda bestämmelser som begränsar kapitalinvesteringar i företag vars omsättning består av fossila bränslen, tobak, spelverksamhet, pornografi
och vapen. Allt Barncancerfondens kapital är i
dag förvaltat i enlighet med dessa riktlinjer vilket
säkerställs genom löpande avrapportering i
Finansnämnden samt genom den årliga externa
revisionen. Finansnämnden och dess sammansättning presenteras i förvaltningsberättelsen i
Barncancerfondens årsredovisning.
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Kostnadseffektivitet och kontroll
Svensk Insamlingskontroll har tilldelat Barncancerfonden ett 90-konto. Detta ges till organisationer som kan garantera att insamling sker under
betryggande kontroll, att insamlingar inte belastas med oskäliga kostnader, att sunda marknadsföringsmetoder används på insamlingsområdet
samt att ändamålsenliga metoder för insamlingskontroll utvecklas.
Den externa granskning som 90-kontot innebär fyller en viktig funktion för att säkerställa
att verksamheten är transparent samt att minst
75 procent av de totala intäkterna går till ändamålen och maximalt 25 procent till insamling och
administration. Inför varje verksamhetsår utarbetas en plan och en budget där Barncancerfonden
visar hur kraven ska mötas. Av 2021 års totala
intäkter gick 71 procent till ändamålen och 19
procent till insamling och administration. Anledningen till att vi inte når upp till 75 procent förklaras av en hög insamling i slutet av året samt att
pandemin inneburit inställda eller digitala aktiviteter. Därutöver rapporterar Barncancerfonden
effekterna av verksamheten i linje med Giva Sveriges krav på en Effektrapport (se särskild del i
Årsrapporten för 2021).
Visselblåsarsystem
Medarbetare, förtroendevalda, volontärer och
andra som berörs av verksamheten ska enkelt och
anonymt kunna anmäla missförhållanden i organisationen utan risk för repressalier. Det kräver en
etablerad process och struktur där medarbetare
känner sig trygga om de uppmärksammar oegentligheter i organisationen. Strukturen motverkar
risken för misskötsel och kvalitetssäkrar
verksamheten.
Enligt Barncancerfondens Policy om oegentligheter samt Barncancerfondens uppförandekod ska misstänkta oegentligheter rapporteras konfidentiellt till generalsekreteraren eller,
om misstankarna involverar generalsekreteraren,
till styrelseordföranden. Under 2021 upphandlades system för visselblåsning.

Årsrapport 2021

INTRODUK TION

STRATEGISK UTGÅNGSPUNK T

VERKSAMHETS- OCH EFFEK TRAPPORT

HÅLLBARHETSRAPPORT

ÅRSREDOVISNING

43

Under 2021 har
Barncancerfonden:
Implementerat en stärkt rutin för uppföljning av
ekonomisk rapportering av våra avslutade forskningsanslag med syfte att säkerställa att icke
använda medel återbetalas till Barncancerfonden
efter avslutat forskningsprojekt.
Utvecklat samverkan mellan Barncancerfonden
och landets barncancercentra genom treåriga
avtal avseende det finansiella stöd varje centra
får från organisationen.
Bytt ekonomisystem till ett som möjliggör mer
kvalitativ rapportering och uppföljning.

Styrdokument för:
Ekonomiskt ansvar och
uppförande
Giva Sveriges kvalitetskod och Svensk
insamlingskontrolls föreskrifter för
90-konto
Institutet mot mutors näringslivskod
Policy om avvikelser från god
forskningssed
Barncancerfondens Insamlingspolicy
Vetenskapsrådets jävspolicy
Policy om oegentligheter
Attestordning
Riktlinjer för Kapitalförvaltning

Fotograf: Daniel Öberg/Unsplash
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Miljöansvar
Som barnrättsorganisation
har vi ett stort miljöansvar.
Det är barnen som påverkas
mest, när miljön och
klimatet skadas.

Verksamheten och det löpande arbetet ska i möjligaste mån minimera negativ påverkan på miljö
och klimat, bland annat genom medvetenhet om
resursernas begränsning och aktivt hushållande
av dessa.
Barncancerfonden har prioriterat följande
områden där ett systematiskt hållbarhetsarbete ska begränsa negativ miljö- och
klimatpåverkan: inköp, resor och transporter,
avfallshantering, hållbar kapitalförvaltning och
miljötänk i stödverksamheten.

Prioriterade perspektiv inom miljöansvar
Klimatavtryck
Det är barnen som påverkas mest när miljön
och klimatet skadas. Som barnrättsorganisation är ett så litet klimatavtryck som möjligt
ett självklart mål. Barncancerfonden arbetar
aktivt för att minimera vårt klimatavtryck.

Hållbara inköp och resor
Barncancerfondens verksamhet är nationell
samt har internationella utbyten, därför
eftersträvar Barncancerfonden att begränsa
dels antalet resor, dels klimatpåverkan av de
resor och transporter som måste genomföras. Ett viktigt sätt för Barncancerfonden
att minimera miljö- och klimatpåverkan är att
ställa hållbarhetskrav vid inköp av varor och
tjänster för verksamhetens olika delar.

Christer Wiklund och Pia Lisell Lundgren samtalar om att ha ett cancersjukt
barnbarn och om att mista sitt barnbarn. Fotograf: Magnus Glans.
Barncancerfonden
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Inköp
Ett viktigt sätt för Barncancerfonden att minimera miljö- och klimatpåverkan är att ställa hållbarhetskrav vid inköp av varor och tjänster för
verksamhetens olika delar. Vid inköp och i ramavtal söker Barncancerfonden aktivt efter leverantörer med miljömärkta och hållbarhetscertifierade varor och tjänster. De krav som ställs och de
oberoende granskningar som genomförs inom
ramen för en certifieringsprocess säkerställer
att leverantören beaktat miljö- och klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv. Barncancerfonden
har därutöver medvetet valt att arbeta med
ytterst få profilprodukter för att inte använda
insamlade medel till onödig konsumtion med
klimatavtryck.
Barncancerfondens inköpspolicy ska säkerställa att alla inköp genomförs affärsmässigt och
effektivt så att varor och tjänster erhålls till rätt
pris, kvalitet och vid rätt tidpunkt. Dessutom ska
inköpens påverkan på miljö, hållbarhet och mänskliga rättigheter beaktas.
Hållbarhetsarbetet tar hänsyn till de nationella målen om en giftfri miljö genom att minimera
inköp av varor och tjänster med hög klimatpåverkan samt användning av skadliga kemikalier. Som
exempel märks den del av det gemensamma
grundstödet där familjer som drabbats av barncancer under den mest akuta fasen kan få hjälp
med städtjänster. Där har Barncancerfonden
tecknat ramavtal med ett städföretag som
aktivt begränsar sin användning av kemikalier
genom krav på miljömärkta kemikalier med Svanenmärkning eller annan likvärdig
miljöklassificering.
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Resor och transporter
Barncancerfondens verksamhet är nationell samt
har internationella utbyten. Verksamhet och samverkan över stora geografiska avstånd kräver
resor och transporter som kan medföra stora
utsläpp. Därför eftersträvar Barncancerfonden
att begränsa dels antalet resor, dels klimatpåverkan av de resor och transporter som måste
genomföras. Enligt Policy för resor i tjänsten ska
all personal, under resor som sker till följd av
verksamheten, ta hänsyn till miljöpåverkan vid val
av transportmedel. Det innebär att eftersträva
att ta tåget före flyget i den mån det är möjligt.
Under pågående pandemi har möten som tidigare inneburit resor fortsatt att genomföras
digitalt, likt övriga möten. Detta enligt Barn
cancerfondens interna riktlinjer. Resor bekosta
de av Barncancerfonden, såväl nationellt som
internationellt, har avbokats och eller ställts in
sedan mars 2020. Även externa möten och större
sammankomster som anordnats av Barncancerfonden har i mycket hög grad genomförts
digitalt.
Avfallshantering
Avfall bestående av papper, plast, kartong, batterier, toner, lampor, sekretesspapper, lysrör och
glas på Barncancerfondens kontor källsorteras
och återvinns för att minimera verksamhetens
miljöpåverkan. Avfallshanteringen sker med hjälp
av en extern leverantör som eftersträvar att
minimera miljöpåverkan även från sina tjänster.
Engångsartiklar undviks i möjligaste mån och
återvinns när de används.

Styrdokument för:
Miljöansvar
Inköpspolicy
Policy för resor i tjänsten
Riktlinjer för kapitalförvaltning

Barncancerfonden

Fotograf: Daniel Moqvist.
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Revisorns yttrande
avseende den
lagstadgade
hållbarhetsrapporten
Till årsmötet i Barncancerfonden org. nr 802010-6566

Uppdrag och ansvarsfördelning
Det är styrelsen som har ansvaret för hållbarhetsrapporten för år
2021 på sidorna 34-45 och för att den är upprättad i enlighet med
årsredovisningslagen.
Granskningens inriktning och omfattning
Vår granskning har skett enligt FAR:s rekommendation RevR 12 Revisorns yttrande om den lagstadgade hållbarhetsrapporten. Detta
innebär att vår granskning av hållbarhetsrapporten har en annan
inriktning och en väsentligt mindre omfattning jämfört med den
inriktning och omfattning som en revision enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige har. Vi anser att
denna granskning ger oss tillräcklig grund för vårt uttalande.
Uttalande
En hållbarhetsrapport har upprättats.

Stockholm den dag som framgår av våra elektroniska underskrifter
KPMG AB

Fredrik Sjölander
Auktoriserad revisor		
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Årsredovisning
2021

Illustration ritad av Jwana, 9 år.
Barncancerfonden
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Förvaltningsberättelse

Innehåll

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

HÅLLBARHETSRAPPORT

Styrelse och generalsekreterare för Barncancerfonden (Barncancerföreningarnas riksförbund) organisationsnummer 802010-6566, med
säte i Stockholm upprättar härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2021-01-01–2021-12-31.
Föregående år presenteras i parentes där sådan
information finns.
Barncancerfonden bekämpar barncancer och
dess konsekvenser för drabbade barn och familjer. Genom att finansiera forskning, sprida kunskap och ge stöd till drabbade familjer, samt
påverka politiska processer verkar föreningen
för att fler cancerdrabbade barn ska överleva,
och leva ett gott och långt liv. Barncancerfonden
drivs uteslutande med hjälp av gåvor från privatpersoner och företag.

Allmänt om
verksamheten
Organisationsform
Barncancerfonden är en ideell förening med ett
Riksförbund och sex regionala medlemsföreningar med närhet till respektive regionala barncancercentra. Barncancerfonden har sitt säte i
Stockholm men verkar nationellt. Insamlade medel
kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll som
garanterar att minst 75 procent går till våra
ändamål: forskning och utbildning, råd och stöd
och information.
Medlemmar
Barncancerfondens medlemmar är sex regionala
föreningar: Barncancerfonden Södra, Barncancerfonden Västra, Barncancerfonden Östra,
Barncancerfonden Stockholm Gotland, Barncancerfonden Mellansverige och Barncancerfonden
Norra.
Årsmötet
Barncancerfondens högsta beslutande organ är
årsmötet. Årsmötet väljer styrelse, revisorer och
utser valberedning samt beslutar bland annat om

arvoden och ansvarsfrihet för styrelsen.
Under årsmötet 2021 valdes KPMG som
revisionsbyrå med auktoriserad revisor Fredrik
Sjölander som huvudansvarig revisor. Daniel
Sletteberg Loveryd och Rickard Hornblad valdes
som lekmannarevisorer.

Styrelsen
Mellan årsmötena är styrelsen Barncancerfondens högsta beslutade organ. Dess arbete regleras i en arbetsordning, i stadgarna benämnt
instruktion.
Styrelsen för Barncancerfonden består av
ordförande samt minst sex och högst tio ledamöter. Ledamöterna utgörs av en representant från
respektive medlemsförening samt externa ledamöter med särskild kompetens. Till och med 31
december 2021 har det genomförts nio styrelsemöten varav fem med den nuvarande styrelsen.
Samtliga har genomförts på digital plattform.
Styrelsen utser generalsekreterare, vice ordförande tillika finansnämndens och forskningsnämndernas ledamöter, från och med 2022 i form
av en forskningsnämnd och fem prioriterings
kommittéer. För att ta del av styrelsens sammansättning, se sidan 53 samt för finansnämnden se
sidan 51 och forskningsnämnderna se sidan 52.
Intern struktur
Styrelsen tillsätter generalsekreterare som är
högsta befattningshavare. Generalsekreteraren
leder genom en ledningsgrupp bestående av
avdelningschefer. Barncancerfondens struktur
består av avdelningarna Forskning och Utbildning,
Verksamhet, Insamling samt Verksamhetsstöd.
Medarbetare
Barncancerfondens viktigaste resurs är med
arbetarna. Genom att satsa på utveckling och
kompetenshöjande utbildningar för medarbetare
säkerställs Barncancerfondens arbete och
utveckling. Utbildningarna utformas efter organisationens och individens behov och efterföljs
av kunskapsdelning och kollegialt lärande.
Som en del i det systematiska arbetsÅrsrapport 2021
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miljöarbetet genomförs regelbundet arbetsplatsträffar. Medarbetare har tillgång till företagshälsovård samt ett friskvårdsbidrag om
5 000 kronor per år. Därutöver genomförs årliga
skyddsronder samt regelbundna mätningar med
frågor om arbetstrivsel, arbetsbörda med mera
till samtliga anställda som löpande följs upp av
ledningsgruppen och inom varje avdelning. Mätningarna utgör även underlag för
förbättringsåtgärder.
Under 2021 har Barncancerfondens medarbetare varit 78 stycken i medeltal, varav 74 procent
kvinnor och 26 procent män. Sjukfrånvaron under
året uppgick till 3,6 procent varav 1,2 procent
var korttidsfrånvaro.
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Anledningen till att vi inte når upp till 75 procent
förklaras av en hög insamling i slutet av året samt
att pandemin inneburit inställda eller digitala
aktiviteter.

Väsentliga händelser
under räkenskapsåret

• Stödja utvecklingen av nya undersöknings- och
behandlingsmetoder.

Inledning
Barncancerfonden har arbetat med flera övergripande strategier för att utveckla och säkerställa organisationens förmåga. Nedan nämns
några av dessa:
Baserat på den värdering av Barncancerfondens forskningsfinansiering som genomfördes
2019 har ett omfattade strategiarbete gjorts
under 2020 och inledningen av 2021. Den nya
strategin för forskningsfinansiering beslutades
av styrelsen vid februarimötet 2021.
Strategin innebär ytterligare forskningsfinansiering inom strategiska viktiga områden för
att fler barncancerdrabbade ska överleva med så
få komplikationer som möjligt. Särskilda satsningar sker på fem områden:
• En långsiktig strategisk satsning på området
toxicitet och sena komplikationer.

• Stödja fortbildning och erfarenhetsutbyte
för forskare och personal inom vården.

• Ökad satsning på infrastrukturer såsom biobanker och register.

• Stödja drabbade familjer och överlevare
genom direkta insatser och långsiktig påverkan i politiska processer.

• Ökad satsning på kompetensförsörjningsinsatser inriktade mot vård, hälsa och psykosocial verksamhet.

• I folkbildande kommunikation öka kunskapen om
barncancersjukdomar och hur livet påverkas av
dessa.

• Vidareutvecklad samverkan med barncancercentrum och en utökad satsning på
basresurser.

Barncancerfonden är samarbetsorgan och riksförbund för landets sex regionala föreningar.

• Utvecklad struktur och ny organisation kring
utlysning av forskningsmedel.

Giva Sverige och Svensk insamlingskontroll
Barncancerfonden är medlem i Giva Sverige och
har ett så kallat 90-konto, vilket tilldelats av
Svensk Insamlingskontroll. Som innehavare av ett
90-konto ska minst 75 procent av de totala
intäkterna gå till ändamålen och maximalt 25 procent till insamling och administration. Av 2021 års
totala intäkter gick 71 procent till ändamålen och
19 procent till insamling och administration.

Årsmötet 2020 beslutade att ge styrelsen i uppdrag att genomföra ett framtids- och visionsarbete för gemensam inriktning för Barncancerfonden som helhet – sex föreningar och ett riksförbund – till årsmötet 2021. Resultatet av detta
arbete beslutades vid årsmötet 2021 när idéprogrammet Livsviktigt antogs. Dessutom beslutades om två utredningar avseende gemensam
insamling och likvärdigt grundstöd. För att möta

Ändamål och uppgifter
Barncancerfonden bekämpar barncancer och
arbetar för att drabbade barn, ungdomar och
deras familjer ska få den vård och det stöd de
behöver. Insamlade medel används till ändamålen
forskning och utbildning, råd och stöd samt
information, genom att:
• Stödja grundforskning och klinisk forskning
kring barncancer.

Barncancerfonden
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den höjda ambitionsnivån har den interna organisationen setts över under såväl 2020 som 2021.
Under året som gick initierades ett omfattande arbete med barnrättsfrågor under namnet
“Elise rättesnöre”. Arbetet inkluderade inrättande av policys gällande hantering av medarbetare och frivilliga, inrättande av ett barnrättsombud samt särskild utbildning för anställda och
förtroendevalda.

Arbetet har skett i nära samarbete med framstående forskare, kliniker och sakkunniga i landet.
Som ett led i detta har vi ökat finansieringen med
ytterligare 300 MSEK kopplat till den nya
strategin.
Som ett resultat av arbetet valdes en ny valberedning till de nyinrättade prioriteringskommittéerna (tidigare forskningsnämnder). Valberedningen består av ordförande Henrik Ericsson,
representanter från samtliga sex barncancercentra (Kees-Jan Pronk, Lund; Magnus Sabel,
Göteborg; Per Nyman, Linköping; Mats Heyman,
Stockholm; Susan Pfeifer, Uppsala; Ulrika
Norén-Nyström, Umeå), representant från barncancerföreningarna (Sara Afzelius, Barncancerfonden Västra) samt huvudordförande för nuvarande forskningsnämnder Jonas Abrahamsson
(framgent ordförande för forskningsnämnden).
I december valdes nya ledamöter till de fem prioriteringskommittéerna, vilka startar sitt arbete i
januari 2022. Respektive prioriteringskommitté
består av ordförande, vice ordförande samt sju
ordinarie ledamöter. Detta för att tillgodose en
god geografisk spridning, fler internationella
ledamöter, en jämn könsfördelning samt hög preklinisk expertis och god erfarenhet av klinisk cancerforskning, företrädesvis på barn. Ordförande
i respektive prioriteringskommitté utgör tillsammans med en nämndordförande samlat Barncancerfondens nya forskningsnämnd.

Coronapandemin
Coronapandemin har under 2021 fortsatt påverkat Barncancerfondens arbete. Barncancerfonden har sedan pandemins start arbetat i enlighet
med Folkhälsomyndighetens restriktioner och
riktlinjer. Många stödaktiviteter och insamlingsevent har genomförts digitalt i stället för fysiskt. I
andra fall har aktiviteter skjutits upp i väntan på
att de ska gå att genomföra. Medarbetare har
fortsatt att arbeta hemifrån och undvikit resor i
tjänsten. Coronapandemin har under 2021 fortsatt leda Barncancerfonden till nya arbetssätt,
mer effektfulla och kostnadseffektiva mötes
former och ökad innovationstakt.
Pandemin har främst påverkat insamlingen
genom att restriktioner för deltagande har
begränsat möjligheterna till såväl egna event som
partnerevent. Företagsinsamlingen har åter
hämtat sig och gjorde tillsammans med privat
insamling ett rekordresultat.
Forskning och utbildning
För att stärka organisationens förmåga att
uppnå uppsatta mål har det omfattande strategiarbete för forskningsfinansieringen som påbörjades under 2020 fortsatt under året. Arbetet
har bedrivits i fem delprojekt för vilka särskilda
planer har upprättats. Efter styrelsebeslut i
augusti har fokus varit på implementering.

Övriga väsentliga händelser:
• Totalt inkomna ansökningar: 293 (294).
• Antal beviljade forskningsprojekt: 70 (92) om
totalt 143 689 000 kronor (motsvarande cirka
287 000 forskartimmar).
• Antal beviljade forskningstjänster: 37 (31) om
totalt 78 053 176 kronor (motsvarande cirka
156 000 forskningstimmar).

Mål för året och utfall (MSEK)
Utfall 2021 (2020)

Mål 2021

Insamlade medel

505,5 (431,5)

413,0

Utdelat till ändamålen

359,3 (353,2)

397,1
Årsrapport 2021
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• De 107 beviljade forskningsanslagen (70 projekt och 37 tjänster) gick till 99 unika forskare.
För de 107 beviljade forskningsansökningarna
fanns 129 medsökande, det vill säga ytterligare
forskare som är aktiva i respektive
forskningsprojekt.
• Könsfördelning i beviljade ansökningar: 53 procent kvinnor och 47 procent män, totalt 107
personer (46 procent kvinnor, 54 procent män,
totalt 123 personer)
• Antal mottagande organisationer som beviljats anslag 2021: 14 stycken; Akademiska sjukhuset i Uppsala, Göteborgs universitet, Karolinska institutet, Karolinska Universitetssjukhuset, Kungliga Tekniska Högskolan, Linköpings
universitet, Lunds universitet, Sahlgrenska
Universitetssjukhuset, Skånes Universitetssjukhus, Sophiahemmets högskola, Stockholms
universitet, Umeå universitet, Uppsala universitet och annat.
• Under 2021 har 274,1 (262,2) MSEK gått till
forskningsändamålet.
Barncancerfondens forskningsnämnder har granskat och bedömt inkomna ansökningar och rekommenderat avslag eller beviljande. Styrelsen har
beslutanderätt, vilket har delegerats till
generalsekreterare.

Råd och stöd
Barncancerfonden har i uppdrag att säkerställa
organisationens förmåga att lösa problem som
drabbade barn och familjer har på kort, och på
lång sikt. Detta genom att producera kunskapsunderlag, driva påverkan, skapa effektiv kommunikation, stötta föreningarna för stark lokalförankring och genom att utveckla verksamhet som
gör skillnad här och nu, och över tid på
systemnivå.
Barncancerfonden utvecklar och erbjuder
egen stödverksamhet, finansierar patient- och
närstående stöd så som konsultsjuksköterskor
och syskonstödjare på varje barncancercentra,
samt finansierar familjers vistelser på det nationella kompetenscentrumet för sällsynta diagnoser, Ågrenska, på läger och andra stödformer. Till
familjer vars barn avlidit till följd av sin cancer ger
Barncancerfonden även ekonomiskt stöd i form
av en engångsutbetalning om ett halvt
Barncancerfonden
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prisbasbelopp, för bekostnad av till exempel
begravning. Under 2021 lanserades det nationella
grundstödet. Det ska på ett samlat sätt erbjuda
enhetligt stöd till drabbade barn och familjer –
oavsett var i landet barnet bor och behandlas.
Året har också präglats av ett intensivt barnrättsarbete som mynnat ut i en barnrättspolicy
antagen av årsmötet 2021. Den innebär att Barncancerfonden gör allt i vår makt för att verksamheten ska vara trygg och säker för barnen.
Anställda, ideellt engagerade och samarbetspartners skriver under vår policy och lämnar
utdrag från belastningsregistret.

Övriga väsentliga händelser:
• 182 (101) personer deltog i vår digitala samtalsserie ”En serie om sorg”.
• 38 barncanceröverlevare anslöt sig till programmet Maxa livet som vid årets slut bestod
av totalt 332 medlemmar.
• 9 kurser bestående av 13 tillfällen genomfördes inom Maxa livet med totalt 294 deltagare,
med syftet att bidra till habilitering, rehabilitering och personlig utveckling.
• 90 barn och syskon deltog i Ungdomsstorlägret på våren och 61 på hösten, som båda
anordnades digitalt.
• 89 personer deltog på den digitala sommaravslutningen i juni, och 72 personer deltog på den
digitala vinteravslutningen i december.
• 34 familjer bestående av totalt 143 personer
nyttjade Almers hus för återhämtning.
• 26 familjer (47 föräldrar, 20 barn med diagnos
och 23 syskon) deltog i vistelser på Ågrenska
med 9 pedagoger.
• 801 genomförda samtal med våra psykoterapeuter, vilket innebär 40 050 minuter samtalsstöd under året.
• 58 forskare deltog i workshops för att få
verktyg att enkelt kunna kommunicera sin
forskning.
• Under 2021 har 51,2 (46,3) MSEK gått till
ändamålet Råd och stöd.

Information
Under 2021 har Barncancerfonden fortsatt
arbeta med att utveckla ett strategiskt
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påverkansarbete samt att utveckla kännedomshöjande och engagerande kommunikation i syfte
att öka kunskap om barncancer och hur det
påverkar livet för drabbade. Nya informationsoch stödinsatser har utvecklats, till exempel podcasten Dela ordet – din podd när livet är svårt.
Under 12 avsnitt har drabbade av olika slag tagit
plats för att dela sin berättelse, i kombination
med sakkunniga inom olika områden.
Varumärket var vid slutet av 2021 det starkaste varumärket inom den ideella sektorn i Sverige, med den högsta givarviljan 63 procent och
bästa rykte/anseende 71 procent enligt Kantar
Sifos undersökning i målgruppen svensk allmänhet
18–79 år.
Barncancerfondens samhällspåverkande funktion har fortsatt utvecklats det gångna året.
Exempelvis i form av kontakter med och som formell remissinstans till offentliga utredningar om
bland annat socialförsäkringssystemet. Därutöver har Barncancerfonden bistått den nationella
cancersamordnaren med en jämförelse av den
svenska cancerstrategin i relation till den europeiska cancerplanen. I flera fall har de synpunkter
som Barncancerfonden lämnat beaktats i slutgiltiga utlåtanden eller betänkanden.

Övriga väsentliga händelser:
• Mediekvaliteten för Barncancerfondens egeninitierade artiklar ökade från 33 % till 35 %
jämfört med 2020, trots minskat antal artiklar
per helår.
• 6 inspel till, eller helt egna, remissvar har lämnats in till olika utskott under 2021.
• 5 555 lyssningar av 3 307 personer på Barncancerfondens podcast Dela ordet – din podd
när livet är svårt, under 2021.
• 1,6 miljoner besök på Barncancerfonden.se (2,1
miljoner).
• 1,8 miljoner (2,1 miljoner) visningar på YouTube.
• 62 % (60 %) av den svenska allmänheten vet hur
Barncancerfonden finansierar sin verksamhet
och 51 % (50 %) vet att Barncancerfonden är
den enskilt största finansiären av barncancerforskning i Sverige. Källa: Kantar Sifo.
• 43 % (44 %) av den svenska allmänheten vet att
ett barn drabbas av cancer varje dag och 38 %
(35 %) att det är den vanligaste dödsorsaken
bland barn 1–14 år. Källa: Kantar Sifo.

• Under 2021 har 34,0 (44,7) MSEK gått till
informationsändamålet.

Insamling
2021 var Barncancerfondens insamlingsmässigt
starkaste år någonsin. Detta drivet av en ökad
privatinsamling, återhämtad företagsinsamling
och lansering av affärsområdet filantropi och
stora donationer. Dessutom genomfördes ett
flertal insamlingsevent anpassat till rådande pandemi och Folkhälsomyndighetens riktlinjer, såsom
Run of Hope och Walk of Hope som samlade in
3,1 MSEK.
Övriga väsentliga händelser:
• Team Rynkeby samlade in drygt 29 MSEK
trots inställd årlig aktivitet att cykla till Paris.
• Barncancerfonden tog emot 21 MSEK i basstöd från Postkodlotteriet.
• Samarbetet med huvudpartnern Bauhaus
resulterade i en insamling på drygt 4,4 MSEK.
• En privatperson skänkte värdepapper till ett
värde av 23 MSEK.
• 2021 års Barncancergala resulterade i 5000
nya Barnsupportrar.
• Antal Barnsupportrar per den 31 december
2021 var drygt 67 000 (62 000).

Resultat och ställning
Barncancerfonden samlade in 505,5 (431,5)
MSEK, vilket var 92,5 MSEK högre än budget.
Liksom tidigare år var testamentsgåvor den
enskilt största posten från privatpersoner och
uppgick till 139,3 (84,6) MSEK.
Kostnaderna för ändamålen uppgick till 359,3
(353,2) MSEK och underskred budget med 37,8
MSEK. Insamlingskostnaderna uppgick till 73,7
(64,5) MSEK vilket var 3,9 MSEK lägre än budget.
Kostnaderna för administration uppgick till 24,3
(27,7) MSEK, vilket var 4,7 MSEK högre än
budget.
Finansnettot, utdelningar och reavinst från
Barncancerfondens värdepapper samt ränte- och
förvaltningskostnader, uppgick till 104,5 (21,8)
MSEK vilket var 84,5 MSEK högre än budget.
Resultatet slutade på 152,6 MSEK (8,0) MSEK,
vilket var 214,0 MSEK över budget.
Årsrapport 2021
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Användning av finansiella
instrument
För att ha ekonomisk trygghet och stabilitet har
Barncancerfonden byggt upp ett eget kapital
genom värdepappersinnehav, vilket 2021 utgör
Barncancerfonden största tillgång. Syftet med
detta är att utrymmet för att dela ut bidrag ska
vara långsiktigt bestämt och inte påverkas av
insamlingsresultat för ett enskilt år. Härigenom
är det möjligt att varaktigt stödja forskningsprojekt och samtidigt ge utrymme för nya satsningar
inom barncancerområdet. Innehavet hanteras av
Barncancerfondens finansnämnd och styrs av
Barncancerfondens placeringsreglemente som
fastställs av styrelsen.
Som medlem i Giva Sverige ska Barncancerfonden öppet redovisa sina riktlinjer för kapitalförvaltning. Därför publicerar Barncancerfonden
dessa på webben: https://www.barncancerfonden.se/kapitalforvaltning

Hållbarhetsupplysningar
Barncancerfonden upprättar en separat Hållbarhetsrapport enligt ÅRL kap. 6, §11. Se sid 34.

Förväntad framtida
utveckling
Drygt 40 år har gått sedan de veckor då några
modiga och målmedvetna föräldrar, sjuksköterskor och läkare bestämde sig för att ta kampen
för barn med cancerdiagnos.
Idag har deras kamp gett resultat. Många fler
barn överlever sin cancer, forskningen har gjort
stora landvinningar och stödet till överlevare,
syskon och föräldrar har förbättrats.
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Men målet är att både överleva och också
kunna leva goda liv och på den resan finns mycket
kvar att göra. Vi måste lösa gåtorna kring de
diagnoser som står stilla vad gäller överlevnad
och svåra biverkningar vid behandling kan fortfarande inte alltid undvikas. Gruppen barncanceröverlevare växer och upplever att ett liv efter
behandlingen är svårt, och långt ifrån fullvärdigt.
Det är dags att än en gång kraftsamla och
peka ut en riktning som förbättrar möjligheterna
för de familjer som drabbas av en cancerdiagnos.
Det handlar om kraftsamling inom forskning, medicin och psykosocialt arbete. Det handlar om hur
våra trygghetssystem på ett bättre sätt skall
stödja den som behöver det.
Den kraftsamlingen kräver energi och uthållighet. Den starkaste kraften består i människors
förmåga och vilja att sluta upp bakom ett gemensamt mål. Den lilla grupp av målmedvetna
människor som gick upp till sjukhuschefen för
Karolinska sjukhuset för att protestera mot nerläggningen av barncanceravdelningen 1979 hade
nog ingen aning om vilken fantastisk rörelse de
satte igång, men med mod och beslutsamhet
stoppade de en utveckling som inte gagnade barn
med cancer.
I vår starka historia hämtar vi energi och ser
vår uthållighet. När vi fortsätter att välkomna
samarbete mellan människor, nya supportrar och
nya sammanhang där vi tidigare inte varit - då
förstärks energin, lusten och kapaciteten att
göra mer för fler i minst 40 år till.
Barncancerfonden kommer under 2022 att
genomföra en större medarbetarundersökning
för att följa upp prioriterade förbättringsområden utifrån den tidigare kvalitativa medarbetarundersökning som genomfördes under 2021.
Detta som en del av uppföljning, utvärdering och
fortsatt utveckling av vår arbetsmiljö, ledarskap,
kompetensutveckling, trivsel och annat som
bedöms vara relevant.

ÅRSREDOVISNING

Det projekt som drivits under 2021 med uppdrag att föreslå hur vår framtida arbetsmiljö bör
se ut har resulterat i att vi kommer att flytta till
nya kontorslokaler på Epicenter, en plats som
kommer att stärka Barncancerfondens kreativa,
tekniska och operativa förmåga. Vår nya arbetsplats och arbetsmiljö kommer att möjliggöra en
hög grad av nätverkande, stärka vår digitala
plattform och kompetensutveckling vilket
kommer att stödja vår förmåga att göra mer för
fler tillika medarbetares välmående och
motivation.
Under 2021 har organisationen både förändrats och vuxit och nya arbetssätt har börjat etableras. Barncancerfonden kommer under 2022
att påbörja ett kulturarbete, för att stärka
organisation, kultur och arbetsmiljö.
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Från och med 1 januari 2022 och som ett resultat av arbetet med implementeringen av Barncancerfondens nya strategi för forskningsfinansiering valdes en ny valberedning till de nyinrättade prioriteringskommittéerna (tidigare forskningsnämnder). I december 2021 valdes nya ledamöter till de fem prioriteringskommittéerna, vilka
startar sitt arbete i januari 2022. Respektive prioriteringskommitté består av ordförande, vice
ordförande samt sju ordinarie ledamöter. Ordförande i respektive prioriteringskommitté utgör
tillsammans med en nämndordförande samlat
Barncancerfondens nya forskningsnämnd.

Finansnämnd
Finansnämndens huvudsakliga uppgift är att följa
utveckling och avkastning av kapitalet samt
säkerställa att förvaltningen följer
placeringsreglementet.
Barncancerfondens finansnämnd har under
året bestått av Peter Hansson (ordförande),
SPK, Peter Ekegårdh, Söderberg & Partners och
Susanne Bolin Gärtner, Danske Bank.
Forskningsnämnd och prioriteringskommittéer
Fram till och med 2021 har ansökningar om forskningsanslag granskats och bedömts av Barncancerfondens forskningsnämnder som bestått av
vetenskapligt meriterade personer med kunskap
inom såväl preklinisk som klinisk forskning, med
fördel inom området barnonkologi, samt lekmän
som haft personlig erfarenhet av barncancer.
Ledamöterna har nominerats av forskningsnämndernas valberedning och tillsatts av styrelsen.
Forskningsnämnderna granskar och bedömer
ansökningarna och lämnar en rekommendation om
beviljande eller avslag. Forskningsnämndernas
huvudordförande samråder sedan med Barncancerfondens generalsekreterare som formellt
fattar beslut om beviljande av anslag.
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Forskningsnämndernas sammansättning 2021:

Biomedicinsk vetenskap III:

Medicinsk teknik:

Huvudordförande

Ordförande Magnus Nordenskjöld, professor i
klinisk genetik, Institutionen för molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet

Ordförande Björn Zackrisson, adj professor,
onkologi, Institutionen för strålningsvetenskaper,
enheten onkologi, Umeå universitet och överläkare, Norrlands universitetssjukhus Umeå

Jonas Abrahamsson, professor och överläkare
Biomedicinsk vetenskap I:
Ordförande Fredrik Mertens, professor i klinisk
genetik, Lunds universitet
Tina Dalianis, leg. läkare, PhD, prof em i tumörvirologi, Inst. för onkologi-patologi, Karolinska
Institutet
Kourosh Lotfi, docent, överläkare, hematologi,
avdelningen för klinisk kemi och farmakologi, Universitetssjukhuset i Linköping
Gisela Barbany Bustinza, docent, överläkare klinisk genetik, Karolinska universitetssjukhuset
Tommy Martinsson, professor i cancergenetik,
Sahlgrenska akademien
Anders Österborg, professor och överläkare vid
ME Hematologi, Karolinska Universitetssjukhuset
Solna och Institutionen för onkologi-patologi,
Karolinska Institutet

Ingemar Ernberg, leg läk, professor i tumörbiologi, Institutionen för mikrobiologi, tumör- och
cellbiologi, Karolinska Institutet
Per Ljungman, professor (em), Karolinska Institutet, överläkare, Karolinska Universitetssjukhuset
Richard Rosenquist Brandell, professor och överläkare, Karolinska Institutet
Xiao-Feng Sun, professor, onkologi, Institutionen
för biomedicinska och kliniska vetenskaper, avd
för kirurgi, ortopedi och onkologi, Linköpings
universitet
Ulrika Ådén, leg. läkare, PhD, professor, överläkare, neonatologi, Karolinska institutet, FOUU
ordförande ME neonatologi, Karolinska Universitetssjukhuset. Vetenskaplig sekreterare
Barnläkarföreningen.
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Risto Ilmoniemi, professor, Institutionen för neurovetenskap och biomedicinsk teknik, Aalto-universitetet, Espoo, Finland
Anna Herland, PhD Associate Professor, KTH och
Karolinska Institutet
Anders Persson, professor, överläkare. Föreståndare CMIV Linköpings universitet/universitets
sjukhus
Ellen Ruud, avdelingsleder og prof dr med, Barneog ungdomsklinikken, Oslo universitetssykehus og
Universitetet i Oslo
Magnus Sabel, Barnläkare och barnonkolog, överläkare, doktor i medicinsk vetenskap, Sahlgrenska
Universitetssjukhuset och Göteborgs
Universitet

Kicki Gunnarson, lekman

Pernilla Ulfvengren, lekman

Ann Lundsten, lekman

Björn Modée, lekman

Karin Mellström, lekman
Vårdvetenskap och psykosocial forskning:
Biomedicinsk vetenskap II:
Ordförande Maria Sunnerhagen, professor i
strukturbiologi, Linköpings Universitet
Karin Mellgren, universitetsöverläkare, adj professor i barnonkologi, verksamhetschef, Drottning Silvias Barn och Ungdomssjukhus, Göteborg

Ordförande Margaretha Stenmarker, bitr verksamhetschef, överläkare, docent, Futurum akademin för hälsa och vård/Institutionen för kliniska
vetenskaper, Göteborgs universitet
Lena von Koch, senior professor, Karolinska
Institutet

Åke Borg, professor i experimentell onkologi,
PhD, Lunds universitet

Ulrika Kreicbergs, professor, Ersta Sköndal
Bräcke högskola

Håkan Olsson professor, överläkare, avdelningen
för onkologi, kliniska vetenskaper, Lunds Universitet (till juni 2021)

Karin Nordin, professor, Uppsala universitet

Jukka Vakkila, docent i pediatrik vid Helsingfors
universitet, Finland
Kristina Nilsson, stabsläkare arméstaben,
Försvarsmakten

Jacek Toporski, barnläkare, överläkare, doktor i
medicinsk vetenskap, Skånes Universitetssjukhus,
Malmö
Ulla Forinder, professor, fil dr, Högskolan i Gävle
David Schaub, lekman

Laila Lyckeskär, lekman

Barncancerfonden
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Vår organisation
Barncancerfonden är en ideell organisation med sex regionala självständiga föreningar och ett riksförbund med
anställda medarbetare. Föreningsstrukturen säkerställer att Barncancerfonden
som helhet är nära den som är drabbad
och åstadkommer förändring genom att
komplettera och stödja varandra i
samverkan.
Barncancerfonden verkar för barnets och familjens
bästa, agerar under samma varumärke, bär gemensamt
ansvar för dess roll i samhället och värnar det för
troende givare visar.

HÅLLBARHETSRAPPORT
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I organisationen ryms självbestämmande
och beslutsmandat i den demokratiska
processen som drivs av samarbete och
öppenhet. En av riksförbundets uppgifter är att stötta respektive förening i
att ge och få stöd under och efter
behandling. Med tydlig rollfördelning kan
vi agera som samlad kraft utan att förändra den demokratiska ordningen.
Riksförbundets högst beslutande organ
är årsmötet där de regionala föreningarna är ombud.

Medlemsföreningar

Riksförbundet
Barncancerfonden

Styrelse

Styrelsen består av ledamöter från
samtliga föreningar, samt av externa
ledamöter. Styrelsen tillsätter general
sekreterare som har delegerat ansvar
för ledning av riksförbundet
Barncancerfonden.
Generalsekreteraren verkställer genom
ledningsgruppen som består av cheferna
för de fyra avdelningarna.

Generalsekreterare
Ledningsgrupp

Forskning
och utbildning

Verksamhet

Insamling

Styrelsen, styrelseåret 2021

Verksamhetsstöd

Ledningsgruppen

Jens Schollin

Andreas Keymer

Linda Lundgren

Henrik Ericsson

Thorbjörn Larsson

ordförande, senior professor i
pediatrik

ledamot, Barncancerfonden Stockholm Gotland

suppleant, Barncancerfonden Östra

ledamot, Barncancerfonden
Mellansverige

generalsekreterare

Micael Mathsson

Tommy Bergh

ledamot, vice ordförande,
ledarskapskonsult

ledamot, Barncancerfonden Västra

suppleant, Barncancerfonden
Västra

Lekmannarevisorer:

Åke Jonsson

Henrik Nilsson

Anders Fridlund

ledamot, Barncancerfonden Östra

suppleant, Barncancerfonden Södra

ledamot, företagsledare

lekmannarevisor, Barncancerfonden
Stockholm Gotland

forskningschef och avdelningschef
Forskning och utbildning t.o.m.
13 juni 2021

Holly Wattwil

Elisabet Mattsson

ledamot, Barncancerfonden Södra

Valberedning:

Daniel Sletteberg Loveryd

ledamot, professor i vårdvetenskap

Katarina Hjertell

Annika Brocknäs,

tf forskningschef och avdelningschef Forskning och utbildning fr.o.m.
14 juni 2021

Per-Erik Sandström

suppleant, Barncancerfonden Norra

ledamot, barnonkolog

ordförande, Barncancerfonden
Södra

lekmannarevisor, Barncancerfonden
Västra

Markus Alm

Katarina Gold

Kent Hellström

Malin Lindgren
ledamot, Barncancerfonden Norra

suppleant, Barncancerfonden
Mellansverige

Fredrik Uhrström

Petter Ekelund

Nina Forselius

ledamot, Barncancerfonden
Mellansverige

suppleant, Barncancerfonden
Stockholm Gotland

Fredrik Parenius

ledamot, Barncancerfonden Stockholm Gotland

Jonas Fahlman
ledamot, Barncancerfonden Norra

Rickard Holmblad

suppleant lekmannarevisor,
Barncancerfonden Södra

Sara Afzelius
suppleant lekmannarevisor,
Barncancerfonden Västra

Jan-Inge Henter

Mariette Nordzell

operativ chef, avdelningschef
Verksamhet

Michel Brygiewicz
marknadschef, avdelningschef
Insamling

Eva Andersson
stabschef, avdelningschef
Verksamhetsstöd

Barncancerfonden
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Fem år i sammandrag
Belopp i tkr

2021

2020

2019

2018

2017

Erhållna gåvor och bidrag inklusive nettoomsättning från företag

364 467

343 956

330 588

322 614

330 719

Arv

139 331

84 619

124 415

84 272

89 155

1 680

2 949

4 092

4 687

5 247

505 478

431 524

459 095

411 573

425 121

VERKSAMHETSINTÄKTER

Försäljning till privatpersoner/allmänheten
Summa intäkter
KOSTNADER
Ändamålskostnader
Forskning och utbildning

-274 064

-262 234

-302 266

-273 951

-234 780

Råd och stöd

-51 226

-46 272

-44 699

-42 397

-40 043

Information

-34 012

-44 661

-47 545

-57 807

-51 608

Summa ändamålskostnader

-359 302

-353 167

-394 510

-374 155

-326 431

Administrationskostnader

-24 318

-27 697

-23 929

-16 893

-13 240

Insamlingskostnader

-73 718

-64 453

-59 294

-52 502

-40 869

-457 338

-445 317

-477 733

-443 550

-380 540

106 046

22 757

15 083

84 131

61 489

Summa kostnader
FINANSIELLA POSTER
Resultat från övriga värdepapper och övriga fordringar
Räntekostnader och liknande resultatposter
samt Förvaltningskostnader

-1 583

-930

-642

-784

-1 244

Summa finansiella poster

104 463

21 827

14 441

83 347

60 245

EGET KAPITAL

803 958

651 355

643 321

647 517

596 147

505 478

431 524

459 095

411 573

425 121

-217

-381

-528

-605

-677

4 657

6 751

13 792

14 441

13 492

-1 583

-930

-642

-784

-1 244

508 335

436 964

471 717

424 625

436 692

Forskning och utbildning

53,9 %

60,0 %

64,1 %

64,5 %

53,8 %

Råd och stöd

10,1 %

10,6 %

9,5 %

10,0 %

9,2 %

6,7 %

10,2 %

10,1 %

13,6 %

11,8 %

Svensk Insamlingkontrolls beräkningsmodell
Summa verksamhetsintäkter
Direkta kostnader vid försäljning av varor/tjänster
Ränteintäkter och utdelningar
Räntekostnader och liknande resultatposter samt
Förvaltningskostnader
Totala intäkter enligt Svensk Insamlingskontroll
Kostnader i procent av totala intäkter enligt Svensk Insamlingskontroll

Information
Administrations- och insamlingskostnader

Barncancerfonden

19,3 %

21,1 %

17,6 %

16,3 %

12,4 %

90,0 %

101,9 %

101,3 %

104,4 %

87,2 %
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Resultaträkning
Belopp i tkr

2021

2020

Gåvor

451 743

379 059

Bidrag

2 007

2 359

50 264

50 106

Verksamhetsintäkter

Not
2

Nettoomsättning
Övriga intäkter
Summa verksamhetsintäkter

1 464

–

505 478

431 524

Verksamhetskostnader
Ändamålskostnader

3,4,5

-359 302

-353 167

Insamlingskostnader

3,4

-73 718

-64 453

Administrationskostnader

3,4

-24 318

-27 697

-457 338

-445 317

48 140

-13 793

106 046

22 751

Summa verksamhetskostnader
Verksamhetsresultat
Finansiella poster
Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är
anläggningstillgångar
Räntekostnader och liknande resultatposter
Förvaltningskostnader
Summa resultat från finansiella poster

6

–

-671

-1 583

-253

104 463

21 827

Resultat efter finansiella poster		

152 603

8 034

Årets resultat

152 603

8 034

Barncancerfonden
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Balansräkning
Belopp i tkr

Not

2021-12-31

2020-12-31

Belopp i tkr

TILLGÅNGAR

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Anläggningstillgångar

Eget kapital

Not

Donationskapital
Immateriella anläggningstillgångar

7

Balanserade utgifter för programvara

Materiella anläggningstillgångar

Andra långfristiga fordringar

1 151
–

642 170

10 241

–

Balanserat resultat

350 204

10 241

–

Årets resultat

152 603

8 034

803 958

651 355

202 741

207 471

202 741

207 471

16 881

6 673

2 901

8

158

2 768

3 059

9

1 177 014

950 163

10

–

886

1 177 014

951 049

Skuld avseende beslutade, ej utbetalda anslag

1 190 023

954 108

Övriga skulder

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav

1 151
300 000

2 760

Inventarier

2020-12-31

Åndamålsbestämda medel

8

Byggnader och mark

2021-12-31

Långfristiga skulder
Skuld avseende beslutade, ej utbetalda anslag

12

Kortfristiga skulder

Summa anläggningstillgångar

Leverantörsskulder
Skuld erhållna ej nyttjade bidrag

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Omsättningstillgångar

13

510

1 017

311 796

290 293

10 738

9 482

8 794

6 878

348 719

314 343

1 355 418

1 173 169

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar

13 282

9 568

897

48

11 054

11 309

25 233

20 925

Kassa och bank

140 162

198 136

Summa omsättningstillgångar

165 395

219 061

1 355 418

1 173 169

Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

SUMMA TILLGÅNGAR

Barncancerfonden

11

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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Förändring av eget kapital
Belopp i tkr
Ingående balans 2021-01-01

Kassaflödesanalys

Donationskapital*

Ändamålsbestämda
medel

Balanserat
resultat

Årets
resultat

Totalt eget
kapital

1 151

–

642 170

8 034

651 355

Disposition av föregående års resultat

–

–

8 034

-8 034

–

Årets resultat

–

–

–

152 603

152 603

Ändamålsbestämt av styrelsen**

–

300 000

-300 000

–

–

–

–

–

–

–

1 151

300 000

350 204

152 603

803 958

Utökad forskningsfinansieringsstrategi över 5 år
Utgående balans 2021-12-31
*Stina o Lennart Sandbergs minnesfond
**Ny forskningsfinansieringsstrategi
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Belopp i tkr

Not

2021

2020

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital

152 603

8 034

-100 139

-15 425

52 464

-7 391

-3 714

1 054

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital:
Ökning(-)/Minskning(+) av kundfordringar
Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar

-593

1 734

Ökning(+)/Minskning(-) av leverantörsskulder

10 209

-2 289

Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder

19 436

-25 351

25 338

-24 852

77 802

-32 243

-10 314

–

Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringar i verksamheten
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar

7

Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Ökning(-) av finansiella anläggningstillgångar

6, 9

Minskning(+) av finansiella anläggningstillgångar

6, 9

Kassaflöde från investering i verksamheten
Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut
Förändring:

14

–

–

-848 105

-837 261

722 643

832 533

-135 776

-4 728

-57 974

-36 971

198 136

235 107

140 162

198 136

-57 974

-36 971

73

285

291

291

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
Avskrivning immateriella tillgångar
Avskrivning materiella tillgångar
Nedskrivning av finansiella tillgångar
Rearesultat försäljning av finansiella anläggningstillgångar
Omklassificerad fordran, från lång- till kortfristig

Barncancerfonden

–

5

-101 389

-16 006

886

–

-100 139

-15 425
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Noter
NOT 1. Redovisnings-och värderingsprinciper		
						
Insamlingsorganisationens redovisnings-och värderingsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen, BFNAR 2012:1 (K3) och Giva Sveriges
Styrande riktlinjer för årsredovisning. Principerna är oförändrade jämfört
med föregående räkenskapsår.

RESULTATRÄKNINGEN
Verksamhetsintäkter					
Endast det inflöde av ekonomiska fördelar som Barncancerfonden
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.Nedan beskrivs, för respektive intäktspost, när intäktsredovisning sker.			

gentemot tredje man eller liknande bokförs detta som en kostnad.
För forskningsanslag och liknande uppkommer således en förpliktelse i
normalfallet i och med att styrelsen fattat beslut om anslag och detta
därefter meddelats mottagaren.

anskaffningsvärdet. Borttagande från balansräkningen sker vid avyttring
eller utrangering.

Tillgångar och skulder			

Administrationskostnader					

Vid anskaffningstidpunkten värderas finansiella tillgångar till anskaffningsvärde med tillägg för direkta transaktionsutgifter. Efter första
redovisningstillfället värderas långfristiga finansiella tillgångar till
anskaffningsvärde med avdrag för nedskrivning.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. Kundfordringar värderas individuellt till det
belopp som beräknas inflyta. Finansiella skulder värderas till upplupet
anskaffningsvärde.

Administrativa kostnader är sådana som behövs för att administrera
och driva organisationen.

Ändamålsbestämda medel			

Insamlingskostnader			
Dessa är de kostnader som varit nödvändiga för att generera externa
intäkter. Hit räknas således kostnader för annonser och reklam, lönekostnader, tackbrev och dylikt. Hit hör också försäljningskostnader som
är förenade med försäljning av varor; varukostnader, direkta försäljningskostnader samt kostnader för porto, löner, lokaler etc.		

I posten Ändamålsbestämda medel i eget kapital redovisas ännu inte

Gåvor och bidrag						 Leasing							 förbrukade gåvor till ett specifikt ändamål och andra ändamålsbestämda
En transaktion i vilken Barncancerfonden tar emot en tillgång som har
ett värde utan att ge tillbaka motsvarande värde i utbyte är en gåva
eller ett erhållet bidrag.Om tillgången erhålls därför att Barncancerfonden uppfyllt eller kommer att uppfylla vissa villkor och om Barncancerfonden har en skyldighet att återbetala till motparten om villkoren
inte uppfylls, är det ett erhållet bidrag. Är det inte ett bidrag är det
en gåva.

Gåvor						
Gåvor redovisas som huvudregel som intäkt när de erhålls.

Bidrag						
Bidrag redovisas som intäkt när villkoren för att erhålla bidraget har uppfyllts. Erhållna bidrag redovisas som skuld till dess villkoren för att erhålla
bidraget uppfylls. Bidrag som erhållits för att täcka kostnader redovisas
samma räkenskapsår som den kostnad bidraget är avsett att täcka.

Nettoomsättning					
Intäkt vid försäljning av varor och tjänster redovisas normalt vid
försäljningstillfället.

Övriga intäkter						
En erhållen intäkt som inte är en gåva, ett bidrag eller en nettoomsättning redovisas som en övrig intäkt.				
				

Verksamhetskostnader				

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

Ändamålskostnader			
Som ändamålskostnader klassificeras sådana kostnader som har
samband med att uppfylla organisationens syfte och/eller stadgar.
När organisationen har förpliktigat sig att utföra en viss åtgärd
Barncancerfonden

Samtliga av Barncancerfondens operationella leasingavtal kostnadsförs löpande (linjärt) över leasingperioden.

medel.

Löpande ersättningar till anställda i form av löner, sociala avgifter
och liknande kostnadsförs i takt med att de anställda utför tjänster.
Eftersom alla pensionsförpliktelser klassificerats som avgiftsbestämda redovisas en pensionskostnad det år pensionen tjänas in.

redovisas en skuld.					

Skuld för erhållna ej nyttjade bidrag
Ersättning till anställda					 När Barncancerfonden erhållit bidrag men ännu inte uppfyllt villkoren
Skuld för beslutade ej utbetalda anslag

BALANSRÄKNINGEN			

När Barncancerfonden fattat beslut om utbetalning av anslag och meddelat mottagaren men inte verkställt utbetalningen redovisas detta belopp
som en kortfristig och/eller långfristig skuld.

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

Eventualförpliktelser

Materiella och immateriella anläggningstillgångar		
Materiella och immateriella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar enligt plan och nedskrivningar.
Barncancerfondens byggnader har delats upp i betydande komponenter.
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod.
Följande avskrivningstider tillämpas:

Immateriella anläggningstillgångar
Datorbaserade informationssystem

Nyttjandeperiod

5 år

Materiella anläggningstillgångar		
Markarrende
Stomme och grund
Tak
VVS
El och styrsystem
Markanläggning
Fönster
Fasad
Hiss
Inventarier

50 år
60 år
50 år
40 år
50 år
40 år
40 år
30 år
50 år
5 år

Barncancerfonden lämnar upplysning om en eventualförpliktelse när
organisationen har en möjlig förpliktelse som till följd av inträffade
händelser och vars förekomst endast kommer att bekräftas av en eller
flera osäkra framtida händelser, som inte helt ligger inom organisationens kontroll, inträffar eller uteblir, eller om organisationen har en
befintlig förpliktelse till följd av inträffade händelser, men som inte
redovisas som skuld eller avsättning eftersom det inte är sannolikt att
ett utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera förpliktelsen eller förpliktelsens storlek inte kan beräknas med tillräcklig
tillförlitlighet.						
		

Kassaflödesanalysen

Upprättas enligt indirekt metod och utgår från Verksamhetsresultat
inom den löpande verksamheten. Verksamhetsresultatet justeras med
icke-kassaflödespåverkande poster och för periodens förändringar av
kundfordringar, leverantörsskulder och förändringar i andra rörelsefordringar och rörelseskulder. Kassaflödeseffekt från investeringsverksamhet
och finansieringsverksamhet justeras också för. I likvida medel ingår kassa
och bank medel samt kortfristiga placeringar med en löptid kortare än 3
månader.

Tillkommande utgifter vid utbyte eller nya komponenter räknas in i
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Alla belopp i tkr

NOT 2. Insamlade medel

NOT 3. Medelantal anställda, personalkostnader och
arvoden till styrelsen

Gåvor som redovisats i resultaträkningen
2021

2020

Medelantalet anställda
2021

Insamlade medel
Gåvor

211 921

190 189

Antal
anställda

Testamenten

139 331

84 619

78

Gåvor

77 442

83 251

Postkodlotteriet

21 000

21 000

2 049

–

451 743

379 059

Allmänheten:

Företag:

Stiftelser och fonder:
Summa insamlade medel (gåvor) (a)

2021

2020

32 500

192 500

32 500

192 500

Insamlade medel (uppskattade belopp – ej bokfört)
Annonser
Summa insamlade medel (uppskattade belopp) (b)

2020
Varav
män

Antal
anställda

Varav
män

20

72

19

Könsfördelning bland styrelseledamöter och ledande
befattningshavare
2021
Antal på
balansdagen
Styrelseledamöter
Ledande befattningshavare

Gåvor som inte redovisats i resultaträkningen

2020

2020

Andra organisationer:

Summa bidrag (c+d)

2 007

2 200

2 007

2 200

–

159

–

159

2 007

2 359

2021

2020

451 743

379 059

32 500

192 500

Totala insamlade medel består av följande:
Gåvor som har redovistats i resultaträkningen (a)
Gåvor som inte har redovisats i resultaträkningen (b)
Privaträttsliga bidrag som redovisats som intäkt (c)
Summa insamlade medel

4 141

2-5 år

6 771

7 271

11

8

11

7

1

1

1

1

Nuvarande avtal om lokalhyra upphör 2022. Nytt avtal har tecknats t.o.m.
2024-03-31.

Varav
män

2021

2020

Löner och andra ersättningar:

Senare än fem år

-

-

13 781

11 412

2 007

2 200

486 250

573 759

NOT 5. Kostnader för ändamålet

1 664

1 722

Övriga anställda

48 654

41 294

Forskning

Totala löner och ersättningar

50 318

43 016

Infrastruktur

(varav pensionskostnader exkl. löneskatt)

24 185

18 741

6 682

4 804

Ideellt arbete					

Jämförelsevärdena för Gåvor och Nettoomsättning har justerats. För
2020 har 69 MSEK omförts från Nettoomsättning till Gåvor.

Barncancerfonden verksamhet bygger endast i blygsam omfattning på
ideellt arbete. Inom ramen för Barncancerfondens Givarservice förekom

2021

2020

212 499

205 390

50 087

47 647

Utbildning

3 865

2 184

Övrigt

7 613

7 013

51 226

46 272

Råd och stöd
Information

Av pensionskostnaderna avser 422 (364) tkr organisationens styrelse och
generalsekreterare.
Enligt beslut av årsmötet 2016 arvoderas styrelseledamöter med 35%
av prisbabeloppet vilket för 2021 innebär 16 660 kr per år. Styrelsens ordförande arvoderas med 45% av prisbasbeloppet vilket för 2021 innebär
21 420 kr per månad. Därutöver ersätter Barncancerfonden förlorad
arbetsinkomst vid förrättning för Barncancerfondens räkning. Under året
har totalt 37 932 kr utbetalts i sådan ersättning.
Pensionspremier för samtliga anställda följer ITP-planen. Liksom för
övriga anställda gäller ITP-planens pensionsvillkor även för Generalsekreteraren (GS). Inga särskilda förmåner utgår för övrigt till GS.
Barncancerfondens GS är tillsvidareanställd med en uppsägningstid för
GS med fyra månader och för Barncancerfonden om 12 månader.

Föregående år

Barncancerfonden

2020

7 010

Summa

Sociala kostnader

Offentliga bidrag
Myndigheter (Försäkringskassan)		

2021
Inom 1 år

Antal på
balansdagen

Styrelse och generalsekreterare (GS)
2021

Summa offentliga bidrag (d)

Barncancerfonden leasar framförallt kontorslokaler, kopiatorer/skrivare
och annan kontorsutrustning. Kostnaden för bokförda leasingavgifter
uppgår till 4 418 (4 338) tkr. Framtida leasingavgifter förfaller enligt följande:

Varav
män

Insamlade medel (privaträttsliga bidrag)

Summa insamlade medel (privaträttsliga bidrag) (c)

NOT 4. Leasing

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

Bidrag som redovisats som intäkt

Postkodlotteriet

ideellt arbete från volontärer, totalt ca 30 timmar under 2021, vilket delvis
påverkats av covid-19 och de begränsningar som pandemin inneburit.
I de sex regionala föreningar sker merparten av arbetet ideellt vilket
givetvis bidrar till Barncancerfondens verksamhet.

Summa

34 012

44 661

359 302

353 167

NOT 6. Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar		
2021

2020

4 657

6 750

101 389

16 006

Utdelningar
Realisationsresultat vid försäljningar
Nedskrivningar
Summa

–

-5

106 046

22 751

Föregående år				
Jämförelsevärdena för finansiella poster har justerats.			
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Alla belopp i tkr

NOT 7. Immateriella anläggningstillgångar

NOT 8. Materiella anläggningstillgångar

Insamlingssystem
Balanserade utgifter för programvara

Byggnader och mark
2021-12-31

2020-12-31

Ingående anskaffningsvärde

16 299

16 299

Årets aktiverade utgifter

10 314

–

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

26 613

16 299

2021-12-31

2020-12-31

Ingående anskaffningsvärde

7 000

7 000

Hyresdeposition Atrium Ljungberg

–

886

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

7 000

7 000

Summa

–

886

-4 099

-3 957

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående redovisat värde

-16 299

-16 299

-73

–

-16 372

-16 299

10 241

–

Forskningsportal
Balanserade utgifter för programvara

2021-12-31

2020-12-31

Ingående anskaffningsvärde

1 427

1 427

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

1 427

1 427

-1 427

-1 142

-1 427

-1 427

–

–

10 241

–

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

-285

Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående redovisat värde

Redovisat värde vid årets slut

-141

-142

-4 240

-4 099

2 760

2 901

Taxeringsvärden finns ej då byggnaden är en s.k. specialbyggnad.
Inventarier

2021-12-31

2020-12-31

Ingående anskaffningsvärde

2 952

2 952

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

2 952

2 952

-2 794

-2 645

-150

-149

-2 944

-2 794

8

158

2 768

3 059

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående redovisat värde
Redovisat värde vid årets slut

Utgående redovisat värde

NOT 10. Långfristiga fordringar
2021-12-31

NOT 11. Förutbetalda kostnader och upplupna
intäkter
2021-12-31

2020-12-31

Upplupna intäkter

6 636

9 484

Förutbetalda kostnader

4 418

1 825

11 054

11 309

Summa

NOT 12. Långfristiga skulder
Av långfristiga skulder förfaller 874 tkr (1 408 tkr) till betalning senare än
fem år efter balansdagen.

NOT 13. Upplupna kostnader och förutbetalda
intäkter

NOT 9. Andra långfristiga värdepappersinnehav
Ingående anskaffningsvärde
Förvärv
Försäljningar
Utgående anskaffningsvärde
Ingående ackumulerade nedskrivningar
Årets nedskrivning
Utgående ackumulerade nedskrivningar
Ingående oplacerade medel
Förändring
Utgående oplacerade medel
Utgående redovisat värde

2021-12-31

2020-12-31

946 157

878 746

852 054

883 943

-621 254

-816 532

1 176 957

946 157

-5

–

–

-5

-5

-5

4 011

50 688

-3 949

-46 677

62

4 011

1 177 014

950 163

2020-12-31

2021-12-31

2020-12-31

Upplupna löner

1 995

1 161

Upplupna semesterlöner

2 966

2 869

Upplupna sociala avgifter

1 541

1 266

Övriga upplupna kostnader och förutbetalda
intäkter

2 292

1 582

Summa

8 794

6 878

För specifikation av värdepapper per kategori, se under Kapitalförvaltning.
Barncancerfonden
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Alla belopp i tkr

NOT 14. Likvida medel
Följande delkomponenter ingår i likvida medel

2021-12-31

2020-12-31

Banktillgodohavanden

140 162

198 136

Summa

140 162

198 136

NOT 15. Väsentliga händelser efter
räkenskapsårets utgång
Till följd av kriget i Ukraina förväntas insamlingen under 2022 påverkas, då
givarviljans fokus riktas mot Ukraina. Vi följer utvecklingen mycket noga,
särskilt kring de behov som cancerdrabbade ukrainska barn har, och är
redo på det sätt vi kan.
Barncancerfondens generalsekreterare Thorbjörn Larsson kommer att
avgå från sin post den 31 maj 2022. Rekryteringsarbetet för att utse en
ny ordinarie generalsekreterare har inletts av styrelsen.
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Kapitalförvaltning
Barncancefondens värdepappersinnehav per 31 december 2021.
Nedan återfinns en sammanställning över Barncancerfondens långfristiga
värdepappersinnehav, se även not 9.

Alla belopp i tkr

NORDISKA AKTIER

Anskaffningsvärde

Marknadsvärde

Enter Småbolagsfond A

14 754

20 606

SPP Sverige Plus A

76 575

100 272

GLOBALA AKTIER
C WorldWide Global Equities Ethical

53 032

65 787

SPP Aktiefond Global A

185 107

225 589

Öhman Global Hållbar A

50 892

60 047

Alcur

50 000

53 126

BMO Real Estate Eq Mkt Netrl A Acc SEK

49 521

51 608

SPP FRN Företagsobligationsfond A

168 448

174 885

Lannebo Räntefond kort

130 216

131 408

ALTERNATIVA INSTRUMENT

RÄNTEBÄRANDE

Simplicity Företagsobligationer A

52 951

53 007

Simplicity Likviditet A

184 626

187 501

Öhman FRN Hållbar SEK A

160 830

167 620

LIKVIDITET
SUMMA VÄRDEPAPPER

Barncancerfonden
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62

1 177 014

1 291 518
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Underskrifter
Stockholm den dag som framgår av våra elektroniska underskrifter

Jens Schollin
Ordförande

Thorbjörn Larsson
Generalsekreterare

Åke Jonsson

Tommy Bergh

Elisabet Mattsson

Malin Lindgren

Andreas Keymer

Per-Erik Sandström

Anders Fridlund

Petter Ekelund

Micael Mathsson

Holly Wattwil

Vår revisionsberättelse har lämnats den dag som framgår av vår elektroniska underskrift

Fredrik Sjölander
Auktoriserad revisor, KPMG AB
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Revisionsberättelse
Till årsmötet i Barncancerfonden, org. nr 802010-6566

Rapport om årsredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Barncancerfonden
för år 2021. Föreningens årsredovisning ingår på sidorna 47-63 i
detta dokument.
Enligt vår 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 2021 och av dess finansiella resultat och kassaflöde
för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är
förenlig med årsredovisningens övriga delar.
Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing
(ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige
och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
Övriga upplysningar
Revisionen av årsredovisningen för år 2020 har utförts av en annan
revisor som lämnat en revisionsberättelse daterad den 29 mars
2021 med omodifierade uttalanden i Rapport om årsredovisningen.
Annan information än årsredovisningen
Detta dokument innehåller även annan information än årsredovisningen och återfinns på sidorna 1–46. Det är styrelsen och generalsekreteraren som har ansvaret för den andra informationen.
Vårt uttalande avseende årsredovisningen omfattar inte denna
information och vi gör inget uttalande med bestyrkande avseende
denna andra information.
I samband med vår revision av årsredovisningen är det vårt
ansvar att läsa den information som identifieras ovan och överväga
om informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med årsredovisningen. Vid denna genomgång beaktar vi även den kunskap vi i
övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om informationen i
övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter.
Barncancerfonden

Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna
information, drar slutsatsen att den andra informationen innehåller
en väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera detta. Vi 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 generalsekreteraren
ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig
för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter
eller misstag.
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och
generalsekreteraren för bedömningen av föreningens förmåga att
fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, 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
Våra 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 misstag, och att
lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. 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
kommer 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 årsredovisningen.
Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela
revisionen.
Dessutom:
• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i
årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller
misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat

utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd
av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som
beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig
information eller åsidosättande av intern kontroll.
• skaffar vi oss en förståelse av den del av föreningens interna
kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den
interna kontrollen.
• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som
används och rimligheten i styrelsens och generalsekreterarens
uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och generalsekreteraren använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund
i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon
väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det
finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana
upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida
händelser eller förhållanden göra att en förening inte längre kan
fortsätta verksamheten.
• utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och
innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om
årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.
Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade
omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också
informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som
vi identifierat.
Årsrapport 2021
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Rapport om andra krav enligt
lagar och andra författningar
samt stadgar
Uttalande
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och generalsekreterarens förvaltning för Barncancerfonden för år 2021.
Vi tillstyrker att årsmötet beviljar styrelsens ledamöter och generalsekreteraren ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Grund för uttalande
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt
ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar.
Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed
i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt
dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet.
Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder,
områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och
där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för föreningens situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet.

Stockholm den dag som framgår av våra elektroniska underskrifter

Fredrik Sjölander
Auktoriserad revisor

Styrelsens och generalsekreterarens ansvar
Det är styrelsen och generalsekreteraren som har ansvaret för
förvaltningen.
Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt
uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att
med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller generalsekreteraren 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 försummelser som kan
föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen.
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige
använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka
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