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CF och PCD
I Sverige finns ca 700 personer med cystisk fibros (CF) och någonstans 
mellan 250-800 personer med primär ciliär dyskinesi (PCD) (juni 
2021). Den exakta förekomsten av PCD är inte känd, eftersom tillstån-
det kan ge varierande och ibland endast lindriga symtom. Båda sjuk-
domarna är obotliga, medfödda och ärftliga. För att få CF eller PCD 
behöver man ärva anlag från båda föräldrarna som är anlagsbärare. 
Oftast vet man inte om att man är det.

Riksförbundet Cystisk Fibros
Riksförbundet Cystisk Fibros (RfCF) är en intresseorganisation som 
arbetar för bättre vård, mer forskning, nya mediciner och ett friskare 
liv med CF och PCD. Det gör vi på en rad olika sätt genom att bland 
annat ge stöd, sprida kunskap, påverka beslutfattare och dela ut medel 
till forskning genom våra stiftelser.

Vill du hjälpa till?
Vi hoppas att du vill vara med och stödja oss i vårt arbete. Det kan du 
göra på flera sätt. Mer information finner du på vår hemsida www.rfcf.se.

Bli medlem
Genom att bli medlem bidrar du till att stärka vår röst. På vår hemsida 
finns aktuella medlemsavgifter och förklaring till de olika medlemska-
pen. 

Gör en donation
En gåva av valfri summa, oavsett storlek, vid ett enskilt tillfälle kan 
göra stor skillnad.

Bli månadsgivare
Med hjälp av autogiro är det smidigt att ge en regelbunden gåva.

Ge bort en present 
En julklapp eller gratulationsgåva är ett trevligt sätt att ge bort något 
värdefullt som varar länge till någon man tycker om. Passa på när det 
är födelsedag, dop, student, mors- eller farsdag, alla-hjärtans dag eller 
ett annat tillfälle som är värt att fira.

Ge en minnesgåva 
I samband med att någon går bort kan det vara fint att hedra minnet 
med en gåva. 

Skriv ett testamente
En testamentesgåva är ett fint och generöst sätt att föra omtanken och 
engagemanget vidare till nästa generation. 

Spara i Humanfonden
Swedbank Humanfond är en ideell fond för dig som vill spara med 
både hjärta och hjärna. Du betalar ingen fondavgift och 2 procent av 
ditt sparande går till den organisation du vill stödja.

Forskning eller annan 
verksamhet?
Du kan välja om du vill ge en gåva för att stötta forskningen eller om 
du vill bidra till vår övriga verksamhet för våra medlemmar. Det kan till 
exempel handla om medlemsaktiviteter, utveckling av informationsma-
terial, utbildningar eller påverkansarbete.

Vårt 90-konto ger dig trygghet
RfCF har 90-konto vilket betyder att ekonomin för hela vår verksamhet, 
och inte enbart de medel som kommer in via 90-kontot, kontrolleras 
av Svensk Insamlingskontroll. Det är en bekräftelse på att insamlingen 
sköts på ett ansvarsfullt sätt och att pengarna går till ändamålet. Det 
gäller oavsett om du vill att ditt bidrag ska gå till forskning eller annan 
verksamhet.



CF och PCD
I Sverige finns ca 700 personer med cystisk fibros (CF) och någonstans 
mellan 250-800 personer med primär ciliär dyskinesi (PCD) (juni 
2021). Den exakta förekomsten av PCD är inte känd, eftersom tillstån-
det kan ge varierande och ibland endast lindriga symtom. Båda sjuk-
domarna är obotliga, medfödda och ärftliga. För att få CF eller PCD 
behöver man ärva anlag från båda föräldrarna som är anlagsbärare. 
Oftast vet man inte om att man är det.

Riksförbundet Cystisk Fibros
Riksförbundet Cystisk Fibros (RfCF) är en intresseorganisation som 
arbetar för bättre vård, mer forskning, nya mediciner och ett friskare 
liv med CF och PCD. Det gör vi på en rad olika sätt genom att bland 
annat ge stöd, sprida kunskap, påverka beslutfattare och dela ut medel 
till forskning genom våra stiftelser.

Vill du hjälpa till?
Vi hoppas att du vill vara med och stödja oss i vårt arbete. Det kan du 
göra på flera sätt. Mer information finner du på vår hemsida www.rfcf.se.

Bli medlem
Genom att bli medlem bidrar du till att stärka vår röst. På vår hemsida 
finns aktuella medlemsavgifter och förklaring till de olika medlemska-
pen. 

Gör en donation
En gåva av valfri summa, oavsett storlek, vid ett enskilt tillfälle kan 
göra stor skillnad.

Bli månadsgivare
Med hjälp av autogiro är det smidigt att ge en regelbunden gåva.

Ge bort en present 
En julklapp eller gratulationsgåva är ett trevligt sätt att ge bort något 
värdefullt som varar länge till någon man tycker om. Passa på när det 
är födelsedag, dop, student, mors- eller farsdag, alla-hjärtans dag eller 
ett annat tillfälle som är värt att fira.

Ge en minnesgåva 
I samband med att någon går bort kan det vara fint att hedra minnet 
med en gåva. 

Skriv ett testamente
En testamentesgåva är ett fint och generöst sätt att föra omtanken och 
engagemanget vidare till nästa generation. 

Spara i Humanfonden
Swedbank Humanfond är en ideell fond för dig som vill spara med 
både hjärta och hjärna. Du betalar ingen fondavgift och 2 procent av 
ditt sparande går till den organisation du vill stödja.

Forskning eller annan 
verksamhet?
Du kan välja om du vill ge en gåva för att stötta forskningen eller om 
du vill bidra till vår övriga verksamhet för våra medlemmar. Det kan till 
exempel handla om medlemsaktiviteter, utveckling av informationsma-
terial, utbildningar eller påverkansarbete.

Vårt 90-konto ger dig trygghet
RfCF har 90-konto vilket betyder att ekonomin för hela vår verksamhet, 
och inte enbart de medel som kommer in via 90-kontot, kontrolleras 
av Svensk Insamlingskontroll. Det är en bekräftelse på att insamlingen 
sköts på ett ansvarsfullt sätt och att pengarna går till ändamålet. Det 
gäller oavsett om du vill att ditt bidrag ska gå till forskning eller annan 
verksamhet.



CF och PCD
I Sverige finns ca 700 personer med cystisk fibros (CF) och någonstans 
mellan 250-800 personer med primär ciliär dyskinesi (PCD) (juni 
2021). Den exakta förekomsten av PCD är inte känd, eftersom tillstån-
det kan ge varierande och ibland endast lindriga symtom. Båda sjuk-
domarna är obotliga, medfödda och ärftliga. För att få CF eller PCD 
behöver man ärva anlag från båda föräldrarna som är anlagsbärare. 
Oftast vet man inte om att man är det.

Riksförbundet Cystisk Fibros
Riksförbundet Cystisk Fibros (RfCF) är en intresseorganisation som 
arbetar för bättre vård, mer forskning, nya mediciner och ett friskare 
liv med CF och PCD. Det gör vi på en rad olika sätt genom att bland 
annat ge stöd, sprida kunskap, påverka beslutfattare och dela ut medel 
till forskning genom våra stiftelser.

Vill du hjälpa till?
Vi hoppas att du vill vara med och stödja oss i vårt arbete. Det kan du 
göra på flera sätt. Mer information finner du på vår hemsida www.rfcf.se.

Bli medlem
Genom att bli medlem bidrar du till att stärka vår röst. På vår hemsida 
finns aktuella medlemsavgifter och förklaring till de olika medlemska-
pen. 

Gör en donation
En gåva av valfri summa, oavsett storlek, vid ett enskilt tillfälle kan 
göra stor skillnad.

Bli månadsgivare
Med hjälp av autogiro är det smidigt att ge en regelbunden gåva.

Ge bort en present 
En julklapp eller gratulationsgåva är ett trevligt sätt att ge bort något 
värdefullt som varar länge till någon man tycker om. Passa på när det 
är födelsedag, dop, student, mors- eller farsdag, alla-hjärtans dag eller 
ett annat tillfälle som är värt att fira.

Ge en minnesgåva 
I samband med att någon går bort kan det vara fint att hedra minnet 
med en gåva. 

Skriv ett testamente
En testamentesgåva är ett fint och generöst sätt att föra omtanken och 
engagemanget vidare till nästa generation. 

Spara i Humanfonden
Swedbank Humanfond är en ideell fond för dig som vill spara med 
både hjärta och hjärna. Du betalar ingen fondavgift och 2 procent av 
ditt sparande går till den organisation du vill stödja.

Forskning eller annan 
verksamhet?
Du kan välja om du vill ge en gåva för att stötta forskningen eller om 
du vill bidra till vår övriga verksamhet för våra medlemmar. Det kan till 
exempel handla om medlemsaktiviteter, utveckling av informationsma-
terial, utbildningar eller påverkansarbete.

Vårt 90-konto ger dig trygghet
RfCF har 90-konto vilket betyder att ekonomin för hela vår verksamhet, 
och inte enbart de medel som kommer in via 90-kontot, kontrolleras 
av Svensk Insamlingskontroll. Det är en bekräftelse på att insamlingen 
sköts på ett ansvarsfullt sätt och att pengarna går till ändamålet. Det 
gäller oavsett om du vill att ditt bidrag ska gå till forskning eller annan 
verksamhet.



 

Tack för din gåva!
Besök www.rfcf.se för mer information.
Har du frågor är du välkommen att ringa oss på 018-15 16 22 eller 
maila info@rfcf.se.

 

Riksförbundet Cystisk Fibros 
Kungsgatan 64, 753 41 Uppsala
Organisationsnr: 817600-9473

Plusgiro forskningsfonder: 90 02 28-8
Plusgiro: 37 62 16-8  Bankgiro: 5487-2973

Swish: 123 351 31 32
www.cfbladet.se
www.rfcf.se

Fyris-Tryck AB, Uppsala 2021

 Små bidrag           

 gör stor skillnad
 Små bidrag           

 gör stor skillnad


