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Förvaltningsberättelse
Styrelsen för Stiftelsen Jämtlands läns Cancer- och Omvårdnadsfond, 893201-8768 får härmed avge
årsredovisning för 2020.

Allmänt om verksamheten
Fondens syfte är att bidra till forskning och utveckling av omvårdnad av patienter med cancer och
andra livshotande sjukdomar. Vi gör det genom att stödja forskning och utbildningsaktiviteter för
personal som i sitt yrke har kontakt med patienter med cancer eller andra livshotande sjukdomar, till
nytta för alla som bor i Jämtland och Härjedalen.
Under året har vi fortsatt haft fyra ansökningstillfällen (15 januari, 15 april, 15 augusti och 15
november) där ansökningar inkommit via ett webformulär som finns på fondens hemsida
(www.jamtlandscancerfond.se) Tio till fjorton dagar efter dessa datum har fondens styrelse bedömt
ansökningarna vid ett styrelsemöte. Inför varje möte har varje ansökan tilldelats två icke jäviga
styrelsemedlemmar för dragning och förslag till beslut vid sammanträdet. En arbetsordning som
fungerat väl. Fondens styrelse har under verksamhetsåret haft fyra sammanträden.
Sammantaget har fondens styrelse under året noterat stora effekter av den rådande pandemin på
antalet inkomna ansökningar. Vi tolkar det som huvudsakligen beroende på att i stort sett all
fortbildningsverksamhet ställts in. Nästan inga vetenskapliga konferenser, kurser, utbildningsdagar
eller liknande har genomförts. Dessutom har personalläget inom sjukvården varit mycket hårt belastat
med anledning av att covidvården tagit mycket personal i anspråk, vilket minimerat möjligheten för att
ens delta i de enstaka digitala utbildningar som gått av stapeln under senare delen av 2020.
Med den insikten utlyste fondens styrelse under senvåren 2020 forskningsstipendier för vårdpersonal
som bedriver forskning inom cancerområdet. Kravet var att man var antagen som doktorand och hade
kommit en bit på väg i sitt forskningsarbete. Vid styrelsemötet 200901 fattades beslut om tre stycken
stipendier á 200 000 kronor som rörde sköldkörtelcancer, munhålecancer och hjärntumörer.
Under året har sammanlagt 48 ansökningar (jämfört med 99 ansökningar 2019) inkommit, varav 36
stycken (jämfört med 79 stycken 2019) helt eller delvis beviljats. Under året har 560 799 kronor
inkommit som gåvor, 1 240 290 kronor från arv (fördelade på fyra år) samt 222 114 kronor i form av
utdelningar och räntor från fondens kapital. Det ger sammanlagt 2 023 203 kronor att dela ut under
verksamhetsåret. Beloppet som delats ut under 2020 uppgår till 1 063 369 kronor, dvs 53% av
inkomna medel för året. Detta är första året sedan fonden bildades som en mindre andel än 75% av
fondens årligen insamlade medel kunnat delas ut. Fondens styrelse har givetvis som målsättning att
dela ut resterande medel upp till 75%, 454 034 kr.
Fonden har 1-2 gånger per månad haft en annons i de två lokaltidningarnas (Östersundsposten och
Länstidningen) personsidor med uppmaningen att tänka på fonden när det gäller minnesgåvor. Vidare
har information om fondens verksamhet spridits till länets begravningsbyråer. Den digitaliserade
hanteringen av minnesgåvor via t ex hemsidan www.minnesgava.se har gjort att den manuella
utskriften av papperstackkort inskränkt sig till gåvor överstigande 5 000 kronor. Något som betonar
fortsatta ansträngningar med att hitta sätt att stimulera antalet ansökningar samt sätt att stödja
ytterligare forskningsprojekt inom cancerområdet. Av utdelade medel har 795 500 kronor gått till olika
forskningsprojekt på Östersunds Sjukhus. Endast en mindre del har gått till olika former av
kompetenshöjande aktiviteter. Förhoppningsvis kommer dessa aktiviteter ökas på nytt när pandemin
klingar av. Styrelsen kommer göra det man kan för att stimulera sökaktiviteten under 2021 för att
snarast möjligt uppnå en utdelningsgrad på minst 75%
Den sedvanliga fondkvällen på Gamla Teatern under oktober månad ställdes in med hänsyn till
rådande covid-19pandemi. Tankar på ett digitalt event visade sig inte heller genomförbart då tillfrågade
musiker inte kände att antalet personer som skulle behöva vara fysiskt på plats (inklusive tekniker för
ljud, ljus och bild) rymdes inom de rådande rekommendationerna.
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Styrelseledamoten Olle Sjöström har under året haft dialog med länsstyrelsen i Härnösand och
kammarkollegiet angående de förändringar i fondens stadgar som styrelsen enhälligt föreslagit för att
anpassa dem till rådande situation med bl a landstingets försvinnande till förmån för region Jämtland
Härjedalen och att allt mer sjukvård bedrivs av personal antälld av regionens kommuner. Det har dock
visat sig betydligt svårare än styrelsen anat, men arbetet fortgår och ett anpassat förslag kommer
föreläggas fondens styrelse under våren 2021.
De som erhållit medel från fonden under 2020 finns i bilaga nedan men även på hemsidan, en tradition
för öppenhet sedan starten. Fondens tillgångar ligger tryggt i en depå i Swedbank hos Eric Östlund där
avkastningen bidrar till nästan 25% av fondens årliga intäkter.
Fonden har inga styrelsearvoden - inga dolda kostnader för mellanhänder eller kampanjer.
Dyrast är annonser i ÖP och LT (Tack för god rabatt från MittMedia!), hjälp med bokföringen, bokslut
och revision samt avgifter för t.ex. 90-konto. Bokslutsgranskning sker via Deloitte och revisor Sara
Andersson.
Efter styrelsens årsmöte sänds årlig rapport till Länsstyrelsen, Svensk Insamlings-kontroll
(www.insamlingskontroll.se), Givarguiden, länets begravningsbyråer och pastorsexpeditioner.
Årsrapporten finns på papper på sjukhusets Föreningspunkt och även på vår nya hemsida
www.jamtlandscancerfond.se.
Stort tack till Anna Skoglund som förtjänstfullt hjälpt oss med utbetalningar efter styrelsebeslut.
Framför allt stort TACK till alla bidragsgivare, för bistånd och hjälp av begravningsbyråer,
pastorsexpeditioner och blomsterfonder men även från enskilda personer i länet.
Under året har styrelsen bestått av:
- Bertil Axelsson ordförande och professor
- Per Mårtensson f.d. revisor
- Ulla Möller egenföretagare
- Olle Sjöström kirurg
- Anna de Flon gynekolog
- Mia Ajax sjuksköterska och verksamhetschef
- Agneta Söderlund sjuksköterska vid Storsjögläntan
- Mats E Nilsson, ordförande emeritus
Östersund den 29 mars 2021
Bertil Axelsson
Ordförande Post via: Storsjögläntan, Sjukhuset, 831 83 Östersund.
E-mail: styrelse@jamtlandscancerfond.se
Pg 90 2002-5 & Bg 902-0025
Ansökningar till fonden 200115:
Chatarina Eriksson, sjuksköterska på lungkliniken, på lungkliniken, beviljas för fem personer för
deltagande i den nationella palliativa konferensen i Östersund.
Veronica Molander, enhetschef Krokoms kommun, beviljas för att 10 distriktssköterskor (dag + natt)
ska kunna delta i nationella palliativa konferensen i Östersund.
Sofia Levin, fysioterapeut på rehabiliteringens avdelning på Remonthagen, beviljas för deltagande i en
tredagarskurs på Bosön gällande aktivt liv i rullstol.
Sara Magnusson, enhetschef vid neurostrokeenheten, beviljas medel för föreläsning av fd
stroke-patient för personalen på Neuro-strokeenheten och Remonthagen vid två tillfällen.
Anna-Karin Enghult, sjukgymnast/lymfterapeut på kirurgen/ponken, beviljas medel för deltagande i
nationella palliativa konferensen i Östersund.
Haytam Bayadsi, kirurg och doktorand, beviljas medel för arbetstid för fortsatt doktorandarbete
gällande sköldkörtelcancers malignitetsmarkörer.

Stiftelsen Jämtlands läns Cancer- och Omvårdnadsfond

3(9)

893201-8768

Birgitta Haraldsson, sjuksköterska som arbetar i hemsjukvården Bergs kommun, beviljas medel för 5
personers deltagande i nationella konferensen i palliativ vård i Östersund
Christina Jansson, kirurg och ansvarig för bröstcancerverksamheten, beviljas medel för bidrag till
arrangerandet av ett regionalt bröstcancermöte i februari.
Frida Lindegren, enhetschef på kirurgmottagningen, beviljas medel för 6 personers deltagande i
nationella konferensen i palliativ vård i Östersund.
Pär Nordin, beviljas medel bidrag för Elisabeth Abdons forskning om prostatacancer.
Maria Eriksson, ST-läkare i onkologi, bevilja medel för deltagande i nationella palliativa konferensen
inklusive förkonferensen om palliativ forskning.
Maria Eriksson, ST-läkare i onkologi, beviljas medel för deltagande i tredagars ST-kurs gällande
maligniteter i övre delen av buken.
Susanne Larsson, distriktssköterska på mobila närvårdsteamet, beviljas medel för. två personer för
deltagande i nationella palliativa konferensen i Östersund.
Tilda Norberg, sjuksköterska på urologavdelningen, beviljas medel för sig och två kollegor för
deltagande i regiondagar i urologi i Sundsvall.
Ingela Karlsson, sjuksköterska onkologimottagningen, beviljas för deltagande i onkologidagarna i
Växjö.
Åsa Bergström, undersköterska på endoskopimottagningen, beviljas medel för 4 personers
deltagande i gastrodagarna i Borås.
Jessica Fält, sekreterare på kirurgkliniken, beviljas medel för sig och en kollega för deltagande i
regiondagar i urologi i Sundsvall.
Åsa Richardsson, timanställd distriktssköterska i Åre kommun, beviljas medel för deltagande i
nationella konferensen i palliativ vård.
Marianne Rensberg, undersköterska på Brismarckgården i Hoting, beviljas medel för två terminers
omkostnader i samband med 2-årig specialistutbildning i palliativ omvårdnad.
Christina Jansson, kirurg, beviljas medel för deltagande i endokrinonkologisk kurs i Trillevallen.
Ansökningar till fonden 200415:
Tanja Saari Eriksson, kontaktsjuksköterska på ortopeden för sarkompatienter, beviljas medel för
studiebesök på sarkomcentrum i Göteborg.
Oskar Knutsson, läkare på Storsjögläntan, beviljas medel för fyra stycken C-kurser i palliativ medicin
2020-2021 för att kunna bli specialistkompetent.
Johanna Andersson, underläkare och doktorand från neurologmottagningen, beviljas stipendie för 2
månaders forskningstid
Ansökningar till fonden 200815:
Anna Persson, läkare kvinnokliniken, beviljas medel för att ett nybildat vulvateam ska få åka till Malmö
på kurs i november.
Helena Sjöström, sjuksköterska på Storsjögläntan, beviljas medel för inköp av böcker som handlar om
stöd till barn i cancervården.
Helena Sjöström och Ulla Näppä, sjuksköterskor på Storsjögläntan och Mittuniversitetet, beviljas
medel för anordnande av den palliativa dagen med tema demens.
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Elisabeth Eklund, logoped, beviljas medel för utbildning om utvärderingsinstrument för språklig
bedömning av barn 5-13 år gamla
Lina Fredriksson, arbetsterapeut, beviljas medel för bok till bokcirkel på Storsjögläntan som handlar
om kulturella skillnader.
Cancerforskningsstipendium á 200 000 kronor till tre personer:
Alexandra Schindele, läkare på ÖNH-kliniken, doktorand med projekt som belyser HPV-virus samband
med larynxcancer och näsåpolyper.
Haytham Bayadsi, läkare på kirurgen och doktorand som arbetar med malignitets-associerade
faktorer hos små snälla thyroideacancrar.
Maria Eriksson, ST-läkare i onkologi och doktorand belyser prognostiska faktorer hos maligna
hjärntumörer.
Ansökningar till fonden 201115:
Johan Johansson, läkare på Storsjögläntan, beviljas medel till fortbildningsdagar för personalen (17 st)
på Storsjögläntan 16-17/10.
Johan Johansson, läkare på Storsjögläntan, beviljas medel för 10 ex av boken Palliative Care
Formulary, till läkarna på Storsjögläntan, referensbiblioteket och palliativonkologiska vårdavdelningen.
Linn Berglin, kurator på kirurgkliniken, tillsammans med kuratorskollega, beviljas medel för
web-baserad kurs i 3 dagar om sorg- och krisreaktioner
Anna Hult, sjuksköterska på IVA, beviljas medel för forskning på halvtid gällande doktorandprojekt om
patientmedverkan i vårdutvecklingen.
Lina Fredriksson, arbetsterapeut knuten till Storsjögläntan och teamet för specialistrehabilitering av
cancerpatienter, beviljas medel för deltagande i web-kurs om Fatigue management.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
I förvaltningsberättelsen under Allmänt om verksamheten framgår hur coronaviruset Covid-19 påverkat
stiftelsen samt vilka åtgärder styrelsen vidtagit.
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Resultaträkning
Belopp i kr

2020-01-012020-12-31

2019-01-012019-12-31

2

1 287 756
1 287 756

3 447 405
3 447 405

3

-1 063 369
-81 132
-48 456
94 799

-1 658 979
-84 348
-98 976
1 605 102

794 163
4 089
893 051

692 651
2 297 753

Resultat före skatt

893 051

2 297 753

Årets resultat

893 051

2 297 753

Verksamhetsintäkter
Medel från allmänheten
Verksamhetskostnader
Utbetalt till ändamålet
Insamlingskostnader
Administrationskostnader
Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Resultat från värdepapper
Övriga ränteintäkter och liknande intäkter
Resultat efter finansiella poster

Not

4
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Balansräkning
Belopp i kr

Not

2020-12-31

2019-12-31

5

-

11 701
11 701

-

11 701

6 733 091
6 733 091

6 724 068
6 724 068

6 398 631

5 505 022

Summa omsättningstillgångar

13 131 722

12 229 090

SUMMA TILLGÅNGAR

13 131 722

12 240 791

2 784 944
2 784 944

2 784 944
2 784 944

9 453 727
893 051
10 346 778

7 155 975
2 297 752
9 453 727

13 131 722

12 238 671

-

2 120
2 120

13 131 722

12 240 791

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Kortfristiga placeringar
Övriga kortfristiga placeringar
Kassa och bank

6

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Stiftelsekapital
Fritt eget kapital
Balanserat kapital
Årets resultat

Summa eget kapital
Kortfristiga skulder
Övriga kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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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).
Stiftelsen följer Friis allmänna riktlinjer för årsredovisning.

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
administrationskostnad i resultaträkningen.

Materiella anläggningstillgångar
Datorer

År
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.

Personal
Verksamheten bedrivs i sin helhet med ideellt arbete och därför utbetalas varken löner till personal
eller arvoden till styrelse.

Intäkter
Verksamhetsintäkter består endast av gåvor och arv från allmänheten. Dessa bokförs och redovisas
vid erhållandet.
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Insamlingskostnader
Insamlingskostnader består i sin helhet av kostnader som är direkt hänförliga till kostnader för
insamling såsom annonsering och kostnad för minnesblad och frimärken. Dessutom anordnas en
föreläsning varje år, dock ej 2020, där allmänheten inbjuds. Kostnaden för denna hänförs till
insamlingskostnader.

Not 2 Medel från allmänheten
Insamlade medel
Medel från allmänheten
Summa

2020-01-012020-12-31
1 287 756
1 287 756

2019-01-012019-12-31
3 447 405
3 447 405

Av medel från allmänheten har arv erhållits med totalt 726 957 kr (3 024 950 kr). Arven kommer, enl
budget, att utdelas med en fjärdedel per år.
Årets andel av erhållna arv, övriga gåvor från allmänheten, utdelning från värdepapper samt räntor
uppgår till 2 023 203 kr. Utdelade medel 2020 uppgår till 1 063 369 kr och utgör således 53% av dessa
intäkter.

Not 3 Arvode och kostnadsersättning till revisorer

Revisionsarvode
Andra uppdrag
Summa

2020-01-012020-12-31

2019-01-012019-12-31

25 000
25 000

25 000
25 000

2020-01-012020-12-31
218 024
576 139
794 163

2019-01-012019-12-31
495 980
196 671
692 651

2020-12-31

2019-12-31

34 417
34 417

34 417
34 417

-22 716
-11 701
-34 417

-11 358
-11 358
-22 716

-

11 701

Not 4 Intäkter från värdepapper och fordringar

Utdelningar
Resultat vid försäljning av kortfristiga placeringar
Summa

Not 5 Inventarier, verktyg och installationer
Ackumulerade anskaffningsvärden
-Vid årets början
Ackumulerade avskrivningar
-Vid årets början
-Årets avskrivning
Redovisat värde vid årets slut
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Not 6 Finansiella instrument och riskhantering
Finansiella instrument, verkligt värde
2020-12-31 Värdeförändring
Redovisat
redovisad i
värde resultaträkning Marknadsvärde
Tillgångar
Aktier och andelar
Aktieindexobligationer

6 228 092
505 000
6 733 092

Underskrifter
Östersund 2021-

Bertil Axelsson
Styrelseordförande

Per Mårtensson

Mia Ajax

Agneta Söderlund

Mats E. Nilsson

Anna de Flon

Olle Sjöström

Ulla Möller

Min revisionsberättelse har lämnats 2021-

Sara Andersson
Auktoriserad revisor

-

9 805 258
272 000
10 077 258

