
Vår gemensamma forskningsresa 

Cancerstiftelsen grundades år 1948 och är vårt lands största privata finansiär av 

cancerforskning. Då Cancerstiftelsen grundades överlevde endast en av tre som 

insjuknat i cancer. Tack vare cancerforskningen tillfrisknar numera två av tre 

patienter. Vår målsättning är att vi i framtiden får leva i ett land där ingen dör i 

cancer. Som donator är Du med på en forskningsresa som räddar liv. 

Penninginsamlingstillstånd:  
Cancerstiftelsens insamlingstillstånd: RA/2018/882, Polisstyrelsen 4.10.2018, giltigt 2019–2020 i hela 

Finland utom på Åland. Åland: ÅLR 2018/8993, Ålands landskapsregering 14.11.2018, giltigt 2019. 
Cancerstiftelsen är medlem i föreningen Ansvarsfullt Donerande rf (VaLa ry).

Vi berättar gärna mer om vår verksamhet och om hur de donerade 

medlen används. Vår givarservice hjälper dig per telefon på numret  

 09 1353 3298 eller per e-post på adressen  donationer@cancer.fi 

Bli månadsdonator.   

Regelbundna donationer är 

det bästa sättet att stöda 

det långsiktiga arbetet för 

att motverka cancer. 

Gör en engångsdonation 

– det går enkelt på nätet.   

Alternativt kan du ge  

ett bidrag på kontot  

FI20 2344 1800 0032 29, 

referensnummer 3308. 

Välj  

företagssamarbetet  

och visa att ditt  

företag tar ansvar. 

Kom ihåg Cancerstiftelsen 

i ditt testamente.  

Du kan testamentera 

antingen alla dina tillgångar 

eller bara en del av dem till 

cancerforskning.

VÄLJ DITT EGET SÄTT ATT HJÄLPA

TA KONTAKT 
www.cancerstiftelsen.fi

Tack

Unionsgatan 22   |   00130 Helsingfors   |   www.cancerstiftelsen.fi   |   https://roosanauha.syopasaatio.fi/sv/

Tack
Den finländska 
cancerforskningen 
är värd att 
försvara. 

Cancerforskare  
Juha Klefström 
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Jag vill gärna presentera den leende kvinnan på omslaget till 

denna broschyr för Dig. Det är Anu, och hon är en av de första i 

världen som fick delta i nya behandlingar för sin cancer. 

Behandlingarna hjälpte henne. 

I Anus leende ser jag samtidigt Dig. Om Du inte fanns, skulle vi 
gå miste om många lyckliga leenden. 

Med Din hjälp utvecklar forskarna också just nu nya 

behandlingsformer som bidrar till att rädda liv. Om Du inte fanns, 
kunde vi inte göra detta arbete. Med Din hjälp stöder vi just nu 
den inhemska cancerforskningen mer än någonsin tidigare. 

Vi vid Cancerstiftelsen vill att varenda en som insjuknat ska få 

bästa möjliga vård, oavsett cancerform. Tack vare forskningen 

tänker vi i framtiden leva i ett land där ingen längre dör i cancer. 

Eftersom Du stöder vår verksamhet, kan denna målsättning 
förverkligas. 

Denna broschyr är ett litet tack för ditt värdefulla stöd. Ta en 

titt på hur vi har använt ditt stöd och hur mycket vi lyckats 

åstadkomma med det. Tack. 

Jarmo Wahlfors
Forskningsdirektör, Cancerstiftelsen (registrerad stiftelse)

Tänk om Du inte fanns?



Den finländska 
cancerforskningen 
är värd att 
försvara. 
Cancerforskare Juha Klefström 



Stödet till cancerforskningen 
ökar – tack vare våra donatorer 

Cancerstiftelsen fungerar med hjälp av donerade medel. Genom dessa medel 

stöder vi den inhemska cancerforskningen på många olika sätt. Med hjälp av de 

donationer vi fått har vi på fyra år kunnat fördubbla det belopp vi beviljar i 

stipendier till forskare, från cirka 3,5 miljoner euro (2014) till över sju miljoner 

euro (2018).

Vi har utökat beloppen för de största fleråriga stipendierna, så att de lovande 

forskningsprojekten får fortsätta. Långvariga stipendier har beviljats för forskning 

av bland annat prostatacancer, bröstcancer samt olika former av tarmcancer och 

blodcancer. År 2018 ville vi satsa på stora stipendier särskilt för forskning av olika 

cancerformer som drabbar barn samt för kliniska patientstudier. 

2014

3,5 M

5,8 M 6 M 6,4 M
7,2 M

2015 2016 2017 2018

Med stöd av våra donatorer upprätthåller vi också en landsomfattande och kostnadsfri 

rådgivningstjänst. Rådgivningssköterskorna står till tjänst när nöden är som störst  

och hjälper dem som insjuknat i cancer samt deras nära och kära. Telefonnummer: 

0800 19414, e-post: neuvonta@cancer.fi, Online chat: neuvontahoitaja.fi.

FLER STIPENDIER TILL FORSKARNA 



i stipendier till cancerforskare*

7,2 miljoner

2 miljoner

0,5 miljoner

1,4 miljoner
för andra former av 

vetenskapligt stöd i syfte 
att besegra kampen  

mot cancer 

158
forskare eller 

forskargrupper fick 
stipendier 

*Detta belopp inbegriper också fem stipendier som utbetalats 
ur fonderna som tillhör Cancerföreningen i Finland. 

Så här använde vi donationerna år 2018

För rådgivning och stöd till 
cancerpatienter samt för det 
förebyggande arbetet mot 

cancer runt omkring i Finland

Stöd till mindre  
bemedlade  

patienter och små  
cancerpatienters familjer



Resultat från forskningsresan 

År 2018 gjorde forskargruppen vid det finskspråkiga universitetet i Åbo  

(Turun yliopisto) ett betydande genombrott och lyckades öka effekten av flera 

precisionsläkemedel vid behandling av elakartade lungcancerceller. Projektet har 

fått finansiering via Cancerstiftelsen, vilket innebär att detta genombrott delvis 

skedde tack vare våra donatorer. 

”Det är inte länge sedan de nya läkemedlen utvecklades som vi har tillgång 

till just nu. Vi går i spetsen för denna utveckling globalt sett när det gäller 

forskningen kring dessa molekylers inverkan. Vi tror att forsknings

resultaten kommer att vara till nytta för all cancerforskning”, sammanfattar 

professor Jukka Westermarck. 

Jukka Westermarcks forskningsgrupp fick ett flerårigt stipendium från 

Cancerstiftelsen även år 2018, så att den lovande forskningen får fortsätta. 



Jag är glad varje gång mina patienter 

kan räddas tack vare de nya 

vårdformerna. Våra cancerbehandlingar 

i Finland är i världsklass, men arbetet 

för att utveckla vårdformerna riskerar 

att halka efter. Det finns alltför lite 

finansiering för den forskning som görs 

på sjukhusen. Cancerforskning är dyrt, 

men när vi får fram resultat, gagnas 

otroligt många personer av det. 

Professor Sirpa Leppä,  
Anu Forsmans läkare 

”Min högsta önskan är att jag inte får  
cancer igen” 

Jag har precis klarat av behandlingarna efter den 

fjärde omgången av cancer, men behandlingarna 

var tuffa och gör mig fortfarande trött. Jag är tack

sam för att jag fick vara med som forskningspatient 

för att testa nya behandlingsformer bland de första 

i världen. Kanske det faktiskt räddade mig. Det ar

bete som görs här i Finland är alldeles otroligt fint! 

Det är klart att jag är rädd för att få ett återfall, och 

därför hoppas jag innerligt att jag inte drabbas av 

cancer fler gånger. Vi firade att jag besegrat cancern 

genom att köpa smörbullar från cancerklinikens 

kantin och därefter drack vi kaffe tillsammans. Mer 

än så orkade jag inte med. Jag önskar att de kunde 

utveckla fler nya behandlingsformer och att alla 

kunde få samma möjlighet som jag.

Anu Forsman

Detta är  
forskaren som 

fick ett flerårigt 
stipendium år 

2018. 
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Jag vill gärna presentera den leende kvinnan på omslaget till 

denna broschyr för Dig. Det är Anu, och hon är en av de första i 

världen som fick delta i nya behandlingar för sin cancer. 

Behandlingarna hjälpte henne. 

I Anus leende ser jag samtidigt Dig. Om Du inte fanns, skulle vi 
gå miste om många lyckliga leenden. 

Med Din hjälp utvecklar forskarna också just nu nya 

behandlingsformer som bidrar till att rädda liv. Om Du inte fanns, 
kunde vi inte göra detta arbete. Med Din hjälp stöder vi just nu 
den inhemska cancerforskningen mer än någonsin tidigare. 

Vi vid Cancerstiftelsen vill att varenda en som insjuknat ska få 

bästa möjliga vård, oavsett cancerform. Tack vare forskningen 

tänker vi i framtiden leva i ett land där ingen längre dör i cancer. 

Eftersom Du stöder vår verksamhet, kan denna målsättning 
förverkligas. 

Denna broschyr är ett litet tack för ditt värdefulla stöd. Ta en 

titt på hur vi har använt ditt stöd och hur mycket vi lyckats 

åstadkomma med det. Tack. 

Jarmo Wahlfors
Forskningsdirektör, Cancerstiftelsen (registrerad stiftelse)

Tänk om Du inte fanns?

Höjdpunkterna under året då 
Cancerstiftelsen firade sitt 70-årsjubileum 

INSAMLINGEN ”FINLANDS VIKTIGASTE PENNINGBIDRAG” 

Cancerstiftelsen grundades år 1948, eftersom det fanns ett stort behov av finansiärer 

för cancerforskning och cancerbehandlingar. 70 år senare behövs vi mer än någonsin. 

Det finns fortfarande cancerformer som vi står nästan maktlösa inför. Därför är det 

viktigt att forskarna även i framtiden får koncentrera sig på sin forskning.  

Under jubileumsåret då vi firade vår 70-åriga historia ville vi fästa 

uppmärksamhet vid att finansieringen för cancerforskning har minskat. 

Beskyddarna för insamlingen ”Finlands viktigaste penningbidrag” var Republikens 

president Sauli Niinistö och fru Jenni Haukio. Intäkterna från insamlingarna under 
Cancerstiftelsens jubileumsår uppgick till den rekordartade summan 11 305 250 
euro. Våra insamlings- och förvaltningskostnader utgjorde 21,5 % av totalbeloppet.

DEN ÄLSKADE INSAMLINGEN 
ROSA BANDET SLOG NYA 
REKORD

 Under insamlingen år 2018 såldes 

455 000 Rosa Band till förmån för 

cancerforskningen. Denna 

insamling gav oss 2,3 miljoner euro 

för forskning av olika cancerformer 

hos kvinnor. Tack även till våra 

företagspartners för ert starka stöd! 

TESTAMENTSDONATIONER HAR 
FORTFARANDE EN STARK 
STÄLLNING 

Cancerstiftelsen, som en gång grundades 

med hjälp av en testamentsdonation, får 

fortfarande en betydande del av sina 

medel via testamenten. Därför vill vi rikta 

ett stort tack även till de otaliga avlidna 

donatorerna för att den inhemska 

cancerforskningen är så framgångsrik. 

Även om jag är en 
fridfull man, vill 
jag vara med i 
kampen mot 
cancer. Var med, 
du också. 

Kimmo Vehviläinen, 
månadsdonator 
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Även om jag är en 
fridfull man, vill 
jag vara med i 
kampen mot 
cancer. Var med,  
du också. 

Kimmo Vehviläinen,  
månadsdonator 



Tack



Vår gemensamma forskningsresa 

Cancerstiftelsen grundades år 1948 och är vårt lands största privata finansiär av 

cancerforskning. Då Cancerstiftelsen grundades överlevde endast en av tre som 

insjuknat i cancer. Tack vare cancerforskningen tillfrisknar numera två av tre 

patienter. Vår målsättning är att vi i framtiden får leva i ett land där ingen dör i 

cancer. Som donator är Du med på en forskningsresa som räddar liv. 

Penninginsamlingstillstånd:  
Cancerstiftelsens insamlingstillstånd: RA/2018/882, Polisstyrelsen 4.10.2018, giltigt 2019–2020 i hela 

Finland utom på Åland. Åland: ÅLR 2018/8993, Ålands landskapsregering 14.11.2018, giltigt 2019. 
Cancerstiftelsen är medlem i föreningen Ansvarsfullt Donerande rf (VaLa ry).

Vi berättar gärna mer om vår verksamhet och om hur de donerade 

medlen används. Vår givarservice hjälper dig per telefon på numret  

 09 1353 3298 eller per e-post på adressen  donationer@cancer.fi 

Bli månadsdonator.   

Regelbundna donationer är 

det bästa sättet att stöda 

det långsiktiga arbetet för 

att motverka cancer. 

Gör en engångsdonation 

– det går enkelt på nätet.   

Alternativt kan du ge  

ett bidrag på kontot  

FI20 2344 1800 0032 29, 

referensnummer 3308. 

Välj  

företagssamarbetet  

och visa att ditt  

företag tar ansvar. 

Kom ihåg Cancerstiftelsen 

i ditt testamente.  

Du kan testamentera 

antingen alla dina tillgångar 

eller bara en del av dem till 

cancerforskning.

VÄLJ DITT EGET SÄTT ATT HJÄLPA

TA KONTAKT 
www.cancerstiftelsen.fi

Tack

Unionsgatan 22   |   00130 Helsingfors   |   www.cancerstiftelsen.fi   |   https://roosanauha.syopasaatio.fi/sv/

Tack
Den finländska 
cancerforskningen 
är värd att 
försvara. 

Cancerforskare  
Juha Klefström 


