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Förvaltningsberättelse

 Styrelsen för Jämtlands läns Cancer- och Omvårdnadsfond, 893201-8768 får härmed avge
 årsredovisning för 2016.

Allmänt om verksamheten
  Insamling via minnesblad, plusgiro 90 2002-5 & bankgiro 902-0025, gav 356 770 kr år 2016 ( 322.848
 kr år 2015, 431.983 kr år 2014 , 470.061 kr år -13, 431.053 kr år-12, 534.056 kr år-11, 538.425 år-10 ).
  
 Därav gåvor och donationer med påskrift  Storsjögläntan   kr 104.843 ( tidigare år 86.906 kr, 147.568
 kr , 156.605kr, 103.419kr, 90.985 kr, 189.226 kr, 253.755kr, 367.186 kr, 294.110 kr ). 
 Tack vare  minnesgåvor vid begravningar, några större gåvor, ett testamente från Boijan Andersson,
 Östersund (delas på 4 år ) samt avkastning från bank  så kunde fonden år 2016 dela ut totalt
 1.093.425 kr . 
 Storsjögläntans andel av utdelade stipendier år 2016 var 214.800 kr, vilket gått till bl.a.
 forskningsprojekt om rehabilitering  vid bröstcancer, utbildningsdagar för länets vårdpersonal i palliativ
 vård, smärtlindring och nutrition men även kurser för Gläntans medarbetare.
  
 Fonden föddes 5 april 1990 med en donation. Första gången vi beslöt om stipendier var 9 april 1991
 så  fonden har nu varit verksam i över 25 år !    Totalt utdelat 1991 - 2016 drygt 18 miljoner kr.  
 Avkastningen via trygg förvaltning av donationer, arv och gåvor i depå i Swedbank hos Eric Östlund
 och Stefan Durfors gör att vi delar ut mer än vad som årligen insamlats. 
 Tack även för bidrag till 25-årsannonser.
 Fondens syfte är att via stipendier till de som arbeta i vården i Jämtlands län försöka inspirera, förnya
 och utbilda, speciellt vid vård av cancer men även om smärtlindring och rehabilitering. Se anvisning på
 ansökningsblanketten.  Alla som arbetar i vården i länet kan söka oberoende av om arbetet utförs i
 hemsjukvård, på hälsocentral eller på sjukhuset. Forskning uppmuntras - ofta med bidrag för snabb
 start och nu i några fall med ersättning för tid. Ansökningar bedöms efter vad som kan ge bättre vård
 och omsorg. Stipendiater år 2016 framgår av bilagan nedan, en tradition för öppenhet sedan starten.

 Jämtgubben  är från 2015 en självständig del i fonden - för att undvika kostsam egen administration.
 De har år 2016 del i stipendium för utveckling av en app inom forskningsprojektet tät.nu med info och
 träning vid inkontinens hos män t.ex. efter behandling för prostatacancer.

 Minnnesblad  får vi hjälp med av den duktiga personalen vid ambusväntrummet på sjukhuset. Notera
 gärna på postgirotalongen om  minnesblad är utfärdat eller skriv vart minnesbladet skall sändas och
 önskad hälsning. Vid frågor ring 063 153985 ( ev fax 063-154534 via öronmott.).  Internetlösning för
 minnesblad har vi ej - behovet är framfört men hittills för dyrt.  Stort TACK till bidragsgivare och
 medarbetare, för bistånd och hjälp av begravningsbyråer, pastorsexpeditioner och blomsterfonder men
 även från enskilda personer i länet - det är stödet från många vänliga och duktiga jämtar och
 härjedalingar som gör att fonden kan finnas.
 En liten fond har svårt att ge info utöver rapporter enligt officiella krav via Svensk Insamlingskontroll
 (ger oss 90-konto) men har fått  DIPLOM för vår öppna redovisning av Givarguiden och Charity
 Rating". 
 Vi är ej längre med i FRII, de kräver formella analyser &  deklarationer, dyrt,  ej anpassat för en liten
 fond. 
 Fonden har inga anställda - inga styrelsearvoden - inga dolda kostnader för  mellanhänder  eller
 kampanjer. 
 Dyrast är annonser i telefonkatalog, i ÖP och LT ( Tack för god rabatt på annonser !) , bokslut /
 revision och avgifter för t.ex. 90-konto.  Bokslutsgranskning via Grant Thorntons revisionsbyrå. 
 Efter styrelsens årsmöte, i vår 30 mars, sänds  årlig rapport  till Länsstyrelsen, Svensk
 Insamlings-kontroll ( insamlingskontroll.se ), Givarguiden, länets begravningsbyråer och
 pastorsexpeditioner. 
 Den finns även på hemsidan  jamtlandscancerfond.se  och på papper på sjukhusets Föreningspunkt. 
 Vid studiebesöket  på sjukhuset i Umeå 21-22 april 2016 fick vårdpersonal från Östersund möta sina
 kollegor för bättre samarbete.  Har du idéer om fler aktiviteter så maila mig så får vi försöka.   
 Temat för fondens klassiska informationskväll 27 okt- 2016 på Gamla Teatern var Den ofrivilliga resan
 - livet efter en cancerdiagnos, om hur du kan komma åter till livet efter behandlingen,  med psykolog
 Patrik Göransson från Halmstad. Stora salen på Gamla Teatern var nästa full. 
 I höst, den 26 oktober 2017, på Gamla Teatern, talar  Bertil Axelsson, överläkare och nybliven
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 professor, om verksamheten här i länet med Storsjögläntans Palliativa vård.
 Önskar du mer information eller har idéer om hur vi kan bli bättre - kontakta gärna ordf. eller någon i
 styrelsen: Per Mårtensson fd revisor, Kjell Lundberg fd reklam-man och pappa till Snöhjärtat, Olle
 Sjöström kirurg, Bertil Axelsson läkare, Anna de Flon gynekolog, Mia Ajax sjuksköterska och
 verksamhetschef  samt Ingrid Thörngren distriktssköterska.

 Östersund den 30 mars 2017.

 Post via: Öronmottagningen, Sjukhuset, 831 83 Östersund.
 Mats E. Nilsson Ordförande.
 Fax: 063 -154534 Tel ang minnesblad m.m.: 063-153985
 E-mail: mats.e.nilsson @ regionjh.se

 Bilaga till förvaltningsberättelsen för år 2016.

 Agneta Åsén Engström, ST-läkare hudmott., bidrag för resor och ökade levnadskostnader vid
 randutbildning 160418-160623 i Umeå där hon bl.a. kommer att arbeta vid mottagning för
 "dysplastiska naevus", dvs födelsemärken som löper stor risk att omvandlas till maligna melanom. 
  
 Anestesiavdelningen söker genom Thomas Drevhammar startbidrag för att mäta andning hos för tidigt
 födda barn som behandlas med CPAP. Studien avsedd visa att flödesmätning fungerar under en
 timmes tid på ca 50 barn för att kunna kartlägga läckaget vid behandling. Ger på sikt bättre vård till för
 tidigt födda. Beviljas vad avser etisk ansökan samt bidrag för en resa till Stockholm.

 Ann Edblad-Svensson, läkare vid kvinnokliniken, har gjort en studie om HPV (=humant papillomvirus )
 där ett blodprov om ev högrisk HPV kan ha samband med cellförändringar som upptäcks vid
 gynekologisk hälsokontroll. Det är enklare och trevligare att ta ett blod-test på HPV än att gå till
 gynekologen för att kontrollera cellprov. Bidrag för språkgranskning inför publicering av en artikel om
 detta. Studien godkänd av Umeå etiska kommitté. 

 Anna-Karin Enghult och Göte Hellzén, sjukgymnaster samt Mia Nilsson undersköterska avd 213, gick
 repetitionskurs för lymfterapeuter 23-25 november 2016 på vandrarhemmet i Mariefred. Svullnad i
 ansikte, tunga , armar eller ben efter operation och / eller strålbehandling gör det svårt återgå till livet
 och där har lymterapeuten en stor uppgift. 

 AnnaKarin Enghult, sjukgymnast med ansvar för bl.a. lymfödembehandling fick inköpa en "Lymfoma
 Press", en apparat som hjälper till med kompressionsbehandling vid lymfödem genom att en
 manschett med 40 st luftkamrar blåses upp i viss ordning från fotled eller handled in mot kroppen för
 att trycka undan svullnaden. Ger en pulserande tryckmassagebehandling. Lär i vissa delar av Sverige
 förskrivas som indviduellt hjälpmedel.  Se www.lymphapress.dk  Inköp via MTA ( = MedicinTekniska
 avd  på sjukhuset ) för säker hantering.

 Annika Ersson, läkare vid infektionskliniken, vill göra en kvalitativ studie om sociala konsekvenser av
 tuberkulos bland etniska somalier i Sverige. Det märks i kliniska vardagen en oro för de sociala
 konsekvenser av diagnosen tbc och därmed ovilja att söka vård i tid. Man avser göra
 focusgruppdiskussioner. Förhoppningen är att öka benägenheten att söka vård tidigare.  Bidrag till
 etikansökan för att kunna gå vidare i projektet. 

 Annika Zakrisson och Maria Haeggblom, sjuksköterskor vid Storsjögläntan, deltog 23-24 maj 2016 i
 möte med "Sjuksköterskor för palliativ omvårdnad" = SFPO där de fick höra om "Närståendes
 erfarenheter av vården i livets slutskede", hur upptäcka smärta , hur åldern ev påverkar kvaliteten på
 vård i livets slutskede mm..  

 AnnSofie Fredriksson, undersköterska som läser till  specialiserad undersköterska i demensvård, fått
 stipendium hösten 2015 och våren 2016. Reser 8 ggr per termin till träffar i Kramfors med tåg, bor på
 vandrarhem, arbetar på Furugränds äldreboende i Bräcke.   

 Bodil Nilsson, arbetsterapeut , resa till Uppsala 12 maj 2016 för möte om behandling av spasticitet i
 arm och hand. De får botulinumtoxin ( utspätt bakteriegift ) för att minska muskelkraft och ortoser ( =
 stödbandage )  som hjälp för sin träning. Det är viktigt komma igång med behandling innan det blir
 ärrbildning i leder och muskler, - så kallade kontrakturer. Behov av denna hjälp finns efter stroke, vid
 CP-skador, men även vid demens. Flera ville åka men stipendium till en person. 
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 Carina Isaksson och Malin Björklund,  sjuksköterskor  vid intensivvården på Östersunds sjukhus, samt
 Marie Norgren och Birgitta M. Jonsson, anestesisjuksköterskor på C-op, bidrag till "Fördjupningskurs
 inom intensivvård" i Uppsala hösten och även våren 2015-2016. Närvaro i Uppsala onsdag - fredag en
 gång i månaden.  Både på operation och intensiven har sjuksköterskor en stor och självständig roll. 

 Centraloperation genom Carina Bouvin hade utbildning 23 september och bjudit in Eva Joelsson-Alm,
 disputerad sjuksköterska från Stockholm kring problematik med överfyllda urinblåsor. På
 utbildningsdagen deltog ca 100 personal från Centraloperation, Ortopeden, IVA och Urologen.
 Utbildningen var ett led i patientsäkerhetsarbetet med förbättrade rutiner för att förebygga och
 minimera risk för patienten att få vårdskador vid överfyllda urinblåsor i samband med operation. Nya
 rutiner har införts och utbildningen gav både kunskap och motivation. Deltagarna gav högt betyg till
 föreläsningen. Bidrag till resa, boende, arvode samt lite fika till vår personal denna utbildningskväll. 

 Christina Jansson, överläkare med ansvar för bröstcancer, Linda Mikaelsson och Sandra Eriksson -
 sjuksköterskor vid onkologmottagningen samt Åsa Vinterkvist och Doris-Haglund-Eklund från
 bröstmottagningen fick stipendium för deltagande i SOTA 2016, dvs möte i Umeå 13-14 oktober 2016
 om behandling vid bröstcancer samt om vad som väntar efter behandling. Även IT-planering enligt
 Gotländsk modell samt en timme om bröstrekonstruktion av en professor från Karolinska.  

 Christine Sivertsson Svelander , sjuksköterska vid onkologmottagningen, bidrag till personalaktivitet för
 8 sjuksköterskor hos "Parelle" samt enkel måltid tillsammans med sin avd.chef  för utveckling av
 onkolog-mottagningen.  Aktiviteten med Parelle är samma som Emmaföreningens medlemmar haft i
 flera år.  

 Christiana Petersen, sjukgymnast vid mobila stroketeamet, stipendium för resa och boende 16-20
 oktober 2016 för att auskulterat hos en specialist i neurologisk fysioterapi enligt Bobath- konceptet i
 Marstrand när en av hennes patienter var där på privat träningsvecka. Lärde sig mycket av att vara
 nära sin patient i 4 dagar under träning  2 timmar morgon och eftermiddag med inriktning på symtom /
 problem där patienten var delaktig vilket ökade förutsättningarna för förbättring samt gav ökad
 livskvalitet. Dessa nya lärdomar har förts vidare till våra undersköterskor, arbetsterapeuter och
 sjukgymnaster.

 Desirée Åding, sjuksköterska vid kir avd 211, Regionmöte Norra Regionen i Luleå 28-29 januari 2016
 om cancer inom urinblåsa, prostata och njurar. Där berördes vård av personer med dessa sjukdomar
 som även har demens - dvs inte minns, inte hittar, har svårt förstå - är rädda och misstänksamma. Bra
 möte men dyrt resa till Luelå så bara en person fick stipendium.

 Erika Dernmar, kontaktsjuksköterska vid kirurgkliniken och stomiterapeut Marie Larsson, bidrag till
 deltagande i nationellt möte kring "Funktionella besvär efter cancer i bäckenet" i Malmö 6 -7 oktober
 2016. Där togs upp svårigheter med vattenkastning, lymfödem, smärtor efter operationen, sexuella
 funktionen efter operationen, svårighet med tarmtömning mm. 

 Erika Gyllencreutz, ST-läkare på kvinnokliniken, forskar på övervakning av barnet under förlossning för
 att tidigt se eventuella tecken på hotande dålig syrsättning och därmed minska risken för hjärnskador
 och handikapp. Det gäller att få fram rätt metodik så att det bara utföres t.ex. kejsarsnitt när det är
 nödvändigt.  Erika har fått poster antagen till kongress den 1-6 februari 2016  Atlanta USA och fick
 bidrag till resan. 

 Eva Samuelsson, läkare i Krokom men även docent och aktiv i läkarutbildning och i forskning. Söker
 stipendium för att inom forskningsprojektet "tät.nu" anpassa inkontinensinformation till mäns anatomi
 så att de efter t.ex. operation för prostatacancer kan träna. Anpassningningen till ny "app" med nya
 bilder och anpassad text görs av ITS  vid Umeå Universitet. Forskningstid finnes men tekniska
 kostnader ( utrustning ) söks det för samt medel för enkätstudie år 2017  med webbenkät och
 information. Erhåller stipendium där hälften kommer via JÄMTGUBBEN och hälften via Jämtlands
 Cancerfond. 

 Forskningssköterska 1 år  på 25% för att undersöka behov av rehabiliteringsinsatser för
 cancerpatienter som genomför adjuvant (= förebyggande extrabehandling) cytostatikabehandling i
 Östersund. Motsvarande studie görs även i Sunderbyn.  Ett intressant projekt som Bertil Axelsson
 funderat på något år tillsammans med kollegor i Norrland och som nu fått etiskt godkännande. Detta
 projekt startades i december 2015 och pågår hela 2016. Arbetsterapeut Lina Eriksson har länge visat
 intresse för dessa frågor och fick nu uppdraget.
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 Frida Lindegren är en framåt enhetschef på kirurgen som för att vidareutbilda sina
 kontaktsjuksköterskor fått köpa litteratur dec-2015 samt även fått tillgång till 3 st bärbara datorer ett år
 som användes av Lotta Söderberg, Margareta Bygren och Lisas Löfskog-Södergren under år 2016.
 Dessa tre deltog i distansutbildning via webben och avsikten är att datorerna sedan skall gå till deras
 kollegor som går samma utbildning 2017 och ev 2018. En kontaktsjuksköterska är patientens länk
 mellan cancervården i Umeå och vården i Jämtland.  

 Hans Ahlberg, blivande narkosläkare, fick bidrag till deltagande i kurs i Stockholm 24-27 februari 2016
 om ultraljud  som stöd för att lägga bedövningar och blockader  vid långvarig smärta. Kursen
 omfattade både föreläsningar och praktiska övningar. 

 Haytham Bayadsi är ST-läkare och med stöd av sektionsansvarig läkare Joakim Hennings sökte han
 till "Medical expert Training in Thyroidectomy" 15-16 februari 2016 i Pisa. Kursen ges i samarbete med
 firman Olympus vilket brukar betyda god kvalitet. Behandlade modern kirurgi på sköldkörteln i teori och
 praktik. Bidrag till resa och kursavgift. 

 Johanna Eldh, Kia Bergebo och Chatarina Boethius, sjuksköterskor på intensivvården i Östersund
 samt anestesiläkare Ulrika Östberg, stipendium för resa och logi för 4 personer vid studiebesök på
 barn-IVA i Lund för att utveckla barn-CPAP för barn över 6 månaders ålder i samarbete med
 barnkliniken här. CPAP är en mask över näsa och mun som kan medverka vid stöd till andningen hos
 vaken person vid infektioner, snarkning mm. 

 Karin Forsberg, sjuksköterska vid Storsjögläntan, Linda Portnoff och Madeleine Snickars,
 sjuksköterskor vid avd 408 gick 15 Hp kurs Hematologi (= läran om blodsjukdomar ) hösten 2016 i
 Umeå. Kurs halvtid , delvis nätbaserad, - men fem träffar i Umeå. 

 Karin Gärd, jämtstorsa och blivande distriktsläkare i Krokom har tillsammans med sin handledare
 Cecilia Högberg  fått stipendium till etikprövningsavgift för att kunna undersöka  hur överföring av
 information skall kunna ske bättre mellan hälsocentral och distriktssköterskor på tex. hembesök. Ev
 skall de utveckla digitalt hjälpmedel för detta. 

 Kirurgmottagningen har 7 st kontaktsjuksköterskor, Ann Charlotte Söderberg, Karin Sundin, Eva Britt
 Walter, Erika Bernmar, Doris Haglund Eklund, Elisabeth Löfskog och Inger Persson. De fick bidrag till
 resa för att deltaga i möte med kontaktsjuksköterskorna i Umeå 26 oktober 2016. 

 Kickan Olofsson , sjuksköterska avd 213, stomiterapeut, fått kursavgift till kurs i "Sårbehandling"
 angående sårläkning, trycksår, vändschema, näring och sårläkning, vård av maligna" sår. Denna
 viktiga kompetens  följs upp av utbildning 4-5 april 2017  med Sårvårdskurs  på sjukhuset i Östersund
 enligt idé av Mia Ajax m.fl. där Kickan Olofsson kommer att medverka. 

 Laerdal ALS Simulatordocka ville Marcus Lindahl, narkosläkare,  inköpa för att kunna träna olika akuta
 situationer vilka ofta drabbar t.ex. cancerpatienter.  En simuleringsdocka underlättar den teamträning
 som är viktig för att hålla fri luftväg, lägga in tub för andning men även att ge injektioner. Viktigt att öva i
 förväg så det blir rätt när det är bråttom. Användes både för egen personal men även till bl.a.
 läkarstudenter. Han prutade på priset och fick bidrag med ca 30% för inköp. 

 Lena Bäck, barnmorska på förlossningen + gyn.avd.,  fick bidrag till konferens i London 2-3 dec 2016
 för att kunna gå vidare i arbetet om barnmorskors lärande / kompetens. I London avhandlades
 nuvarande utbildning och hur den skall bli i framtiden enligt " Royal Colleguages of Midwifes" vid deras
 5:e internationella konferens. 

 Lena Lilja, studierektor för ST (= specialistutbilndning av läkare ), får bidrag till internatkurs med 18
 deltagande ST-läkare från Region JH i Palliativa Medicin februari 2017, sannolikt på Hållandsgården.
 Deltagarnas kliniker betalar dessutom 1.000:- per elev. Brytpunktssamtal, smärtlindring,
 närståendestöd mm 

 Lena Magnusson - sjukgymnast, Elsine Zingmark Lien - arbetsterapeut, Stephan Sander - läkare, Erik
 Olov Svedenbjörk - logoped och Annika Fränden -  kurator,  alla från Östersunds Rehabcenter, fick
 stipendium motsvarande kursavgift vid Hjärnskadeforum 2016 där de fick höra om samordnad
 hjärnskaderehabilitering  vid möte i Stockholm 15 januari 2016. 

 Lina Eriksson, forskande arbetsterapeut,  deltagande i Workshop om palliativ vård och
 cancerrehabilitering i Nacka 14 nov-2016. Ordnar eget boende. Bidrag till resa och kursavgift. Lina har
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 pågående forskning i samarbete med Storsjögläntan om rehabilitering. 

 Lotta Henriksson, sjuksköterska på lungavd., går vidareutbildning på Karolinska Institutet i Onkologisk
 omvårdnad, inriktning avancerad cancervård. Lotta ger cytostatika på lungavd här. Kursen omfattar 60
 högskolepoäng med sammanlagt 32 träffar på 2 år. Studietakt 50%. Fått bidrag jan -16 och skall få
 fortsatt bidrag efter terminsvisa redogörelser av studieframgångar och utgifter.  

 Lotte Moebius, sjuksköterska på lungkliniken avd 14, stipendium för resa och boende  vid deltagande i
 World Cancer conferens on lung cancer i Wien 4-7 dec-2016. Kliniken står för konferensavgift. Lotte är
 kontaktsjuksköterska för de som ha lungcancer på 50 % och övrig tid ger hon cytostatika behandlingar
 och vill då vara uppdaterad för att kunna ge korrekt info. 

 Malin Karlsson och Ulla Erikssson är kontakt-sjuksköterskor vid öron-näs- halsmottagningen, deltog i
 Regionmöte med  Norrlandslandstingens tumörteam 14-15 april 2016. De har en viktig uppgift att
 stötta cancerpatienter i samband med vård i Umeå. Bidrag till resa och boende.  

 Mammografigruppen i Östersund stod  som värd för möte 1-2 sept 2016 på Frösö Park om
 Mammografi-Screening i Norrland, ca 20 deltagare från Östersund, totalt ca 70 anmälda. Viktigt möte
 pga nya undersökningsmetoder med skiktröntgen ( tomografi ) och även reglering av kompressionen
 av brösten vid undersökningarna så det anpassas till bröststorleken.  Bidrag till kongressutgifter.

 Margareta Sveding Höög och Eva-Britt Walther, sjuksköterskor vid kirurgmottagningen, stipendium för
 nätverksträff  för prostatacancer i Norra Regionen 21-22 nov- 2016 på Sunderby sjukhus. De får lära
 sig mer om nya behandlingar ( TUMT ), bäckenbotteträning och hur arbetet bedrives på andra sjukhus
 i regionen.  

 Marie Byenfeldt arbetar med ultraljudsundersökning av levern, kallas "leverelastografi" för att bedöma
 fibrosutveckling och risk att utveckla levercancer. Metoden innebär att leverbiopsi ofta kan undvikas. 
 Bedriver doktorandstudier vid Umeå, reser till NUS ca 1 ggr per månad så det tillkommer kostnader för
 resor, boende, etiktillstånd och seminarier långt över bidraget från Region JH och Umeå universitet
 med 10.000 kr /år. Får stipendium för att kunna gå vidare. 

 Marie Nordgren, sjuksköterska anestesi (=narkos ) , arbetar på artikel om hypotermi , dvs låg
 kropps-temperatur , i samband med narkos och operation. Lovad bidrag till språkgranskning.

 Monica Fornander, sjuksköterska vid Storsjögläntan, deltog i EAPC = European Academy of Palliative
 Care i Dublin 8-11 juni 2016 för att ta del av hur de arbeta i andra länder. Monica är en trogen
 medarbetare i Storsjögläntan sedan många år. 

 Monica Jonsson Fornander  ordnade  Storsjögläntans personalvårdsdagar 15-16 april 2016 på
 Buustamoen, dvs en fredag+ lördag för 17 personer. Redovisar olika forskningsprojekt och
 utbildningar men deltog även i hundspannsutflykt med lunch som teambuilding. 

 Neuroteamet på Östersunds sjukhus, läkare+ sjuksköterska+ sjukgymnast+dietist+ arbetsterapeut+
 kurator, stöttar de som har Huntingtons sjukdom. Startade med detta 2015. Jämtland har hög andel av
 denna sjukdom relativt andra län. Ett första möte om Huntington sjukdom med bl.a. föredrag om
 teambaserat arbetssätt hålles i Lund 14 -15 april 2016 där första dagens eftermiddag ägnades åt
 planerade studier. Bidrag till del av kostnader resa och boende. 

 Nordsvenska Bröstcancergruppen hade möte i Östersund 4-5 februari 2016  med deltagande av  
 sjuksköterskor, onkolog, patolog och röntgenläkare från Östersund, Sundsvall och Umeå.  Bidrag till
 detta möte på Storsjöteatern. 

 Nutritionsrådet  arrangerade föreläsning på Jamtli för distriktsläkare och sjukhuset läkare om
 undernäring hos äldre bl.a. vid cancerbehandling, detta med professor Ingvar Boseus från Göteborg,
 15 och 16 nov 2016. Bidrag för arvode, resa och boende.  Stöds av vår medicinske chef Mattias
 Schindele. Distriktsläkarna ser dessa patienter tidigt i sjukdomen men även i hemsjukvård och
 särskilda boenden. Kompetensen finns hos dietister men det gäller att aktivera läkarna. Viktigt med
 god nutrition, dvs bra kost , speciellt som förberedelse inför större operationer och även när du skall
 återhämta dig efter behandling mot cancer.

 Onkologmottagningen genom Fredrik Wallin fick enligt styrelsebeslut okt- 2015 bidrag till inköp av tre
 st enkla fåtöljer för de som få kortare behandling med dropp och klarar att sitta. Fåtöljer i skinn med
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 armstöd i trä  så det är lätt  att torka rent  från t.ex. blod. Leveranstiden var flera månader så de
 inköptes först på våren 2016 men nu är de på plats.  

 Palliativ Dag  den 15 dec 2016 med föredrag av Ann Duarte från Lund: Nationell vårdplan för palliativ
 vård  samt Joakim Öhlén , professor från Göteborg: Personcentrerad information och kommunikation.
 Kostnad för föreläsare, fika för alla, lunch för föreläsare samt Storsjögläntans personal.  Annika
 Zakrisson arrangerade.

 Petra Lindeborg och Miryam Condé, sjuksköterskor avd 211 kir,, kurs "Urologisk omvårdnad"
 omfattande 15 högskolepoäng sept -2015 - jan-2016 via Lund inklusive 2 st träffar. Det är en
 nätbaserad nationell utbildning om både cancer i urinvägar och prostata men även "vanliga" problem
 med katetrar mm.  

 Petra Lindeborg, sjuksköterska avd 211 kir., fick deltagaravgift till kirurgveckan i Malmö 22-26 augusti
 2016 för träff med specialistsjuksköterskor inom kirurgisk vård men även för att kunna göra intervjuer.
 Fick även bidrag till resor för att intervjua minst 20 sjuksköterskor vid olika sjukhus i Sverige. Detta
 ingår i forskningsprojekt på Ersta och i Uppsala om evidensbaserad vård, dvs om / hur vården följer
 riktlinjer och ny vetenskap. 

 Pia Persson och Eva Roos Högberg, barnmorskor,  stipendium för deltagande i "Nationell konferens i
 Palliativ vård" samt studiebesök på ASIH ( = avancerad sjukvård i hemmet ) i Malmö 15-17 mars 2016.
 Cancervård är en stor del av verksamheten på en gyn-avd. 

 Sara Toresson och Daniel Ek, sjuksköterskor avd 413 kir., kursavgift, resa och boende till 4:e
 nationella konferensen i palliativ (=lindrande) vård i Malmö 15-16 mars 2016 där Sara skall presentera
 sin magisteruppsats om "brytpunktssamtal" dvs när vården inte längre kan bota men det är än
 viktigare att ge god lindrande behandling - och helst få till detta samtal medan patienten själv orkar
 vara med och besluta.

 Stina Bodén, dietist, fick bidrag till deltagande i konferens "American Institute for Cancer Research" i
 Washington, USA, om nutrition, fysisk aktivitet, övervikt och cancer. Stina går forskningsutbildning
 inom dessa områden men arbetar även praktiskt inom vården. 

 Stina Bodén, forskande dietist vid kirurgmottagningen, bidrag för deltagande i "Prospectives in Cancer
 research" 16-17 juni 2016 i Umeå. Stina har doktorandprojekt via onkologen i Umeå varför dessa
 dagar med föreläsningar om cancerimmunologi, genetik, metabolism mm. är bra för hennes forskning.

 Stroke-enheten genom avd.chef Sara Magnusson fick bidrag till deltagande 12-13 oktober i Umeå i
 "StrokeTeamKongress" med föreläsningar om akut behandling, hjärnans plasticitet, metoder för
 bedömning och rehabilitering, svårigheter att äta och få näring, yrsel samt livet efter en stroke både ur
 patientens och närståendes synpunkt. Sände ett team av läkare, sjuksköterska, arbetsterapeut m.fl.. 

 Torgny Smedby, Kristina Wiberg, Irja-Lis Olsson, Åsa Klockerud och Maria Skogemyr, dvs överläkare,
 sjuksköterskor och sjukgymnast, fick bidrag till deltagande i Rheumaveckan 13-16 sept 2016 i Umeå
 där det bjöds på föreläsningar om e-hälsa, telefonrådgivning, nya avhandlingar och
 behandlingsmetoder.  

 Tove Stenman, sjuksköterska vid Storsjögläntan, går utbildning "Masterprogram i vårdvetenskap-
 palliativ vård" på Ersta Sköndal högskola i Stockholm. Halvfart 120p över 4 år, dvs 2015-2019. Träffar
 varannan torsdag på skolan, dvs 10 ggr hösten 2015 och 12 ggr våren 2016. Studierna syfta till att lära
 sig en vård där patientens och familjens resurser tas tillvara i ett samhälle där behovet av palliativ vård
 ökar.  Får terminsvis stöd hela studietiden.

 Ulla Eriksson, "Lits-storsan", trogen kontaktsjuksköterska från öron-näs-hals som har till uppgift att
 stödja de som drabbats av cancer - särskilt när doktorn inte är på plats men även med allehanda
 praktiska bekymmer. Deltog i möte i Umeå 29-30 sept-2016 om rehabilitering, sväljningsbekymmer
 pga tumören - operationen eller strålningen, frågan om var skall kontrollen ske , punktionsmottagning i
 Östersund  samt "standardiserade vårdförlopp".

 Veronica Johansson och Jeanette Persson, sjuksköterskor av 213, går utbildning 7.5 högskolepoäng
 våren 2016 på Huddinge sjukhus om vård vid sjukdomar i mage, tarm galla och lever. De träffas i
 Stockholm 5 ggr under våren och läser dessemellan hemmavid. Bidrag med kursavgiften. Kunskap är
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 dyrt i dag - men utan kunskap kan det bli dyrare och sämre. 

 Victoria Duvdal, sjuksköterska avd 408, deltagande i "Nationell konferens om patientsäkerhet" 21-22
 september 2016 arrangerad av Sveriges kommuner och landsting. 

 Victoria Loo , barnmorska och kontaktsjuksköterska ang cancer vid kvinnokliniken i Östersund. Arbetar
 vid avd 107 och gyn.mottagningen. Victoria får stöd till  litteratur och en enkel dator för att 12 februari
 till 3 juni kunna följa webbutbildning om "kontaktsjuksköterskans roll inom cancervården" samt deltaga
 i 2 dagars utbildning vid kursstarten i Umeå. 

 Zaid Al-Obaidy utbildar sig till läkare på röntgen via ST och  tjänstgjorde i Umeå 4 jan - 14 febr 2016 
 för att lära sig PET-CT som används vid diagnos av cancersjukdomar, speciellt lungcancer. Fick
 bidrag till extra kostnader  för resor och boende.

 För att kunna fortsätta fondens arbete behöver vi ditt stöd.
 Jämtlands läns Cancer- och Omvårdnadsfond
 Pg 902002-5   Bg 902-0025.

Förslag till disposition av stiftelsens resultat
 Belopp i kr
Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel:
balanserat resultat 6 729 678
årets resultat 351 497

Totalt 7 081 175

disponeras för
balanseras i ny räkning 7 081 175

Summa 7 081 175

                                                                                                                                                                     
       
 Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och
 balansräkningar med tillhörande noter.
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Resultaträkning
Belopp i kr Not 2016-01-01- 2015-01-01-

2016-12-31 2015-12-31

Verksamhetsintäkter - -
Medel från allmänheten 2 1 295 893 322 848

1 295 893 322 848

Rörelsens kostnader
Utbetalt till ändamålet -1 093 425 -910 328
Insamlings- och administrationskostnader 3 -170 889 -120 156

Rörelseresultat 31 579 -707 636

Resultat från finansiella poster
Intäkter från värdepapper och fordringar 4 319 918 444 472

Resultat efter finansiella poster 351 497 -263 164

Resultat före skatt 351 497 -263 164

Årets resultat 351 497 -263 164
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Balansräkning
Belopp i kr Not 2016-12-31 2015-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer 5 14 010 28 020

14 010 28 020

Summa anläggningstillgångar 14 010 28 020

Omsättningstillgångar

Kortfristiga placeringar
Övriga kortfristiga placeringar 6 944 875 4 993 967

6 944 875 4 993 967

Kassa och bank 2 936 185 4 541 585

Summa omsättningstillgångar 9 881 060 9 535 552

SUMMA TILLGÅNGAR 9 895 070 9 563 572

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 7

Bundet eget kapital
Stiftelsekapital 2 784 944 2 784 944

2 784 944 2 784 944

Fritt eget kapital
Balanserat kapital 6 729 678 6 992 843
Årets saldo 351 497 -263 165

7 081 175 6 729 678

Summa eget kapital 9 866 119 9 514 622

Kortfristiga skulder 8
Övriga kortfristiga skulder 28 951 48 950

28 951 48 950

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 9 895 070 9 563 572
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Noter

Not 1  Redovisningsprinciper
 Belopp i kr om inget annat anges

Allmänna redovisningsprinciper
 Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
 allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Värderingsprinciper m m
 Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats utifrån anskaffningsvärden om inget annat anges
 nedan.

Materiella anläggningstillgångar
 Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade
 avskrivningar och nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår förutom inköpspriset även utgifter som är
 direkt hänförliga till förvärvet.

Avskrivningar

 Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod eftersom det återspeglar den
 förväntade förbrukningen av tillgångens framtida ekonomiska fördelar. Avskrivningen redovisas som
 kostnad i resultaträkningen.

Materiella anläggningstillgångar År
Datorer 33%

Finansiella tillgångar och skulder
 Finansiella tillgångar och skulder redovisas i enlighet med kapitel 11 (Finansiella instrument värderade
 utifrån anskaffningsvärdet) i BFNAR 2012:1.

 Finansiella tillgångar värderas i enlighet med årsredovisningslagen till det lägsta av anskaffningsvärdet
 och det verkliga värdet.

Not 2  Medel från allmänheten

Insamlade medel
2016-01-01- 2015-01-01-
2016-12-31 2015-12-31

Medel från allmänheten 1 295 893 322 848

Summa 1 295 893 322 848

 I slutet av 2016 erhölls ett arv på 939 tkr. Arvet kommer att enl budget att utdelas under kommande
 fyra år.
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Not 3  Arvode och kostnadsersättning till revisorer
 2016-01-01- 2015-01-01-
 2016-12-31 2015-12-31
Grant Thornton/Carl-Johan Öman
Revisionsarvode 25 475 20 625
Andra uppdrag - -

Summa 25 475 20 625

Not 4  Intäkter från värdepapper och fordringar

 2016-01-01- 2015-01-01-
 2016-12-31 2015-12-31
Utdelningar 312 596 261 588
Ränteintäkter, övriga - -
Vinst/förlust aktier och aktieindexobligationer 7 322 182 884

Summa 319 918 444 472

Not 5  Inventarier, verktyg och installationer
 2016-12-31 2015-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden
-Vid årets början 42 030 60 846
-Avyttringar och utrangeringar - -18 816

42 030 42 030
Ackumulerade avskrivningar
-Vid årets början -14 010 -18 816
-Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar - 18 816
-Årets avskrivning -14 010 -14 010

-28 020 -14 010

Redovisat värde vid årets slut 14 010 28 020

Not 6  Finansiella instrument och riskhantering

Finansiella instrument, verkligt värde
2016-12-31 Värdeförändring  
Redovisat redovisad i  

värde resultaträkning Marknadsvärde
Tillgångar
Aktier och andelar 6 609 925 - 8 247 422
Aktieindexobligationer 334 950 - 388 500

6 944 875 - 8 635 922

Not 7  Eget kapital
  Fritt eget
 Stiftelsekapital kapital
Vid årets början 2 784 944 6 729 678

Årets resultat 351 497

Vid årets slut 2 784 944 7 081 175
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Not 8  Kortfristiga skulder
2016-12-31 2015-12-31

Insamlade medel avseende föreningen Jämtgubben 28 951 48 949
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