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VERKSAMHETSBERÄTTELSE

INFORMATION OM VERKSAMHETEN
Om Lungcancerföreningen
Lungcancerförbundet Stödet bildades 2004 och under 2016 beslutades en namnändring till
Lungcancerföreningen som är en partipolitiskt och religiöst fristående organisation för patienter,
närstående, och yrkesverksamma. Lungcancerföreningen verkar huvudsakligen för att stödja alla
lungcancerdrabbade och att påverka för en god och jämlik lungcancervård.
Lungcancerföreningens syfte och ändamål
Lungcancerföreningens ändamål är:
att tillvarata lungcancerdrabbades intressen genom att samarbeta med och verka för saklig upplysning
till myndigheter, institutioner och allmänhet om lungcancerdrabbades erfarenheter och villkor.
att i landet erbjuda stödverksamhet för personer som insjuknat i lungcancer samt deras närstående.
Samarbete med andra organisationer
Samarbete är ett sätt för Lungcancerföreningen att förstärka de egna resurserna för att nå uppställda
verksamhetsmål.
Nätverket mot cancer
Nätverket mot cancer är en paraplyorganisation med 11 medlemsförbund med sammanlagt cirka en
30 000 medlemmar. Genom medlemskapet i Nätverket mot cancer har Lungcancerföreningen haft
möjlighet att påverka i frågor som varit av betydelse för organisationens medlemmar där
Lungcancerföreningen inte har haft resurser att ensam agera.
ABF Studieförbund
Lungcancerföreningen är medlem i ABF.
Cancerfonden
Lungcancerföreningen inbjuds till möten som Cancerfonden arrangerar där patientorganisationerna
deltar.
Professionen
Lungcancerföreningen är representerat vid SLUSG, Svenska Lungcancerstudiegruppens möten.
Gruppen fungerar som planeringsgrupp för samarbete inom Sverige för förbättrad behandling och vård
av patienter med lungcancer. Den ansvarar för och sammanställer Nationellt Vårdprogram och
omvårdnadsprogram för lungcancer.
Övrigt samarbete
Samarbetet med läkemedelsföretag har fortsatt. Det har inneburit ett ömsesidigt informations- och
erfarenhetsutbyte. Samarbetet har skett inom ramen för Lungcancerföreningens regler för samarbete
med sponsorer och Läkemedelsindustriföreningens etik- och regelsystem.
Internationellt samarbete
Lungcancer Europe, LUCE
Samarbetet med Lungcancer Europe har fortsatt och utvecklats genom deltagande på möten och
tidigare ordförande Tommy Björks uppdrag som styrelseledamot i LUCE.
GLCC Global Lung Cancer Coalition
Lungcancerföreningen är med i nätverket som resulterat i Global Lung Cancer Atlas.
Patient Summit - patientföreträdarutbildning
ESMO Lungcancerkonferens
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Stipendier och utmärkelser
Lungcancerföreningens Lungcancerpris 2019 gick till Maria Planck, forskare och onkolog vid Lunds
universitetssjukhus berättade om nyheter gällande behandling av lungcancer. Mot slutet av dagen
prisades hennes arbete, där hon mottog årets lungcancerstipendium som delas ut av
Lungcancerföreningen. Motiveringen löd:
Maria Planck tilldelas 2019 års stipendium för sina insatser för att skapa en bättre och mera
patientfokuserad lungcancervård. Hon har visat på berömvärda insatser inom experimentell och klinisk
cancerforskning med fokus på lungcancer. Hon har en enastående stor arbetskapacitet, inte minst kan
hennes insatser med arbetet för att skapa en nationell samverkan inom transnationell
lungcancerforskning uppmärksammas. Planck är en utomordentlig god föreläsare och har en ytterst
god känsla för undervisningen i det praktiska vårdmötet. Maria Planck har de senaste åren alltmer
utvecklats till en av de tongivande inom svensk lungcancerforskning.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSÅRET
Världscancerdagen den 4 februari
Den 4 februari arrangerade Nätverket mot cancer den internationella Världscancerdagen. Årets tema
var "Bemötande och omhändertagande i världsklass?"
Cirka 200 personer deltog på seminariet som hölls på Sheraton hotel i Stockholm. På seminariet deltar
patienter, närstående, patientorganisationer, politiker och läkemedelsföretag.
Almedalen
Lungcancerföreningen deltog i följande aktiviteter i Almedalen 2019 och fick mycket positiv respons
både från politiker och vården.
Rundabordsdiskussion om lösningar i journalsystem för att korta ledtider för lungcancerpatienter
Karin Liljelund, Mia Rajalin och Yann Fränckel medverkade vid ett rundabordssamtal med politiker och
beslutsfattare inom vården för att fortsätta driva frågan vidare kring möjligheter att korta ledtider för
lungcancerpatienter. För att det ska bli verklighet måste många förbättringar till, däribland att skapa
nya lösningar i journalsystem vilket diskuterades under samtalet.
Patienterna, vården och innovationerna - så accelererar vi utvecklingen i regionerna
Karin Liljelund deltog i samtal med fokus på regionerna och regionernas samverkan med varandra och
det nationella perspektivet mot jämlik vård.
Policy Lab
Karin Liljelund, Mia Rajalin och Yann Fränckel medverkade vid ett policylab där beslutsfattare och
tongivande företrädare för akademi, politik, patient, vård och entreprenörer deltog. Syftet var att i
samverkan stimulera och inspirera förutsättningar för nya smarta lösningar för framtidens sjukvård.
Lungcancerdagen den 14 november Ingen förtjänar lungcancer
Den 14 november anordnades Lungcancerdagen för 16e gången. Syftet med dagen var att sprida
information om lungcancer och vikten av prevention genom att göra hälsosamma val, där kost och
motion är en viktig faktor.
Programmet innehöll intressanta föreläsningar om lungcancer, forskning, patienträttigheter,
behandling, psykosocialt stöd, inspirationsföreläsning Hjärnstark med Anders Hansen, kost/cancer och
en presentation av Lungcancerföreningen. En viktig punkt under Lungcancerdagen är
patient-/närståendeberättelse och möjligheten att få träffa andra patienter, närstående, vårdpersonal,
läkemedelsindustrin och beslutsfattare.
Vita Bandet
Vita Bandet är den internationella symbolen för kampen mot lungcancer. Den används av
lungcancerorganisationer världen över. Syftet med Vita bandet är att öka medvetenheten och
kunskaperna om lungcancer och att samla in pengar till stöd för lungcancerdrabbade.
Lungcancerföreningen har en webbshop på hemsidan där Vita bandet pins säljs till 40 kr/st.
Vita bandet bidrar till ökad uppmärksamhet kring lungcancer och tillsammans med de aktiviteter som
arrangeras så resulterar det också i medlemsökning.
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RESULTAT OCH STÄLLNING
Ekonomi
Den finansiella ställningen har varit fortsatt stabil 2019. Antalet medlemmar i föreningarna
har ökat, vilket har inneburit att medlemsintäkter ökat.
Statsbidraget som utbetalas till Lungcancerföreningen ökade med 17,6 tkr jämfört med
2018. Intäkterna ökade från 1 499 tkr år 2018 till 1 796 tkr år 2019. Gåvor och bidrag ökade
med 503 tkr jämfört med år 2018.
Lungcancerföreningen mottog verksamhetsbidrag från Cancerfonden för verksamhetsåret
2019 på 500 tkr.
Lungcancerföreningens Resestipendium
Lungcancerföreningen erbjuder medlemmar möjligheten att söka Lungcancerföreningens
Resestipendium, som är instiftat för att ge ekonomiskt stöd
till att besöka t.ex. Lungcancerdagen eller annat lungcancerrelaterat evenemang.
Ansökningar hanteras löpande och under 2019 inkom och beviljades 11 ansökningar.
Man måste vara medlem i Lungcancerföreningen för att kunna ansöka om Resestipendiet.
MEDLEMMAR
Medlemsantal
Medlemsantalet ökade under året med 33 medlemmar och uppgick vid årsskiftet till 513
medlemmar varav 24 är stödmedlemmar.
Ideella arbetsinsatser
Lungcancerföreningens medlemmar utför stora ideella arbetsinsatser genom stödinsatser till
lungcancerpatienter och deras närstående, informationsspridning om lungcancer,
påverkansarbete för bättre vård och rehabilitering och under verksamhetsåret satsas mycket
kraft på insamling och försäljning av Vita bandet pins till förmån för Lungcancerföreningen.
Det arrangeras också lokala informationsträffar och stödgrupper på olika orter i landet.
Stödpersonverksamheten
En grundläggande del av föreningens arbete är det psykosociala stödet till lungcancersjuka
och deras anhöriga genom stödpersonverksamheten. Totalt fanns vid årsskiftet 4 utbildade
stödpersoner som genomgått utbildning i samarbete med Cancerfonden.
Vår Stödlinje - 020 88 55 33 - samt även instagram har stått öppen hela året liksom vårt
Forum och våra Facebookgrupper för patienter och närstående.
Föreläsningar
Flera av föreningens styrelseledamöter har under året varit inbjudna som talare och
deltagare på:
· Seminarier
· Skolor
· Läkarutbildningar
· AstraZeneca patientperspektiv
· Blivande onkologer patientperspektivet
· International Oncology Conference, Sigtuna
· Early detection-seminarium
· Regiondagar I landet
· Workshop med politiker och läkemedelsindustri
· Nollvision Cancer
· Workshop hos Roche
· Innovationsmiljö för att eliminera cancer, Vinnova-projekt
· Beslutsstöd Cancer, forskningsprojekt
· Samarbete med RCC, CaPrim, VGR, Microsoft
· Symptommonitorering planeringsmöten inför start av forskningsprojekt på
lungonkologen Karolinska Sjukhuset
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· Planeringsmöten med Diplomat Communication inför utskick till riksdagsledamöter,
debattartikel, mediasatsning, möte med Acko Ankarberg
Informationskampanj/filminspelning
I samarbete med läkemedelsbolag togs fram två filmer som publicerades inför
Lungcancerdagen. Medverkande i filmerna var Yann Fränckel och Mia Rajalin. De
publicerades även på Youtube.
Lungcancerföreningen i Media:
Svenska Dagbladet
Debattartikel skriven av Mia Rajalin och Yann Fränckel.
Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet
Två ledarartiklar skrivna av Lisa Magnusson, DN och Maria Ludvigsson, SvD, med
hänvisning till debattartikeln i SvD.
SVT, 2019
Intervju + inslag med Marcela Ewing.
Kraftens Hus, Borås
Styrelseledamot Leine Persson Johansson är aktiv i Kraftens Hus och där har man startat
samtalsgrupper för lungcancerpatienter vilket är väldigt uppskattat och antal deltagare har
ökat hela tiden. Man kommer att fortsätta med olika aktiviteter då behovet är stort eftersom
cancerrehabilitering är eftersatt inom sjukvården.
Regionalt och lokalt arbete
2019 fortsatte vi våra försök att starta upp lokalföreningar på flera platser. De lokala
grupperna i Syd, Väst samt Stockholm har kontinuerliga träffar. Behovet finns men det är
svårigheter att få medlemmar som orkar att åta sig uppdrag. Vi fortsätter att arbeta och
samarbeta med andra föreningar för att vi ska få en aktiv patientförening i olika regioner.
Genom våra representanter i landets RCC, Regionala Cancercentrum, har vi skaffat oss
kontakter i vården och möjligheten sprida information om föreningen.
Utbildning
Lungcancerföreningens företrädare deltar på utbildningar inom de RCC som de
representerar.
Medlemskap
I medlemsavgiften ingår digitalt nyhetsbrev som skickas till medlemmarna fyra gånger per år
och gratis deltagande på Lungcancerdagen. Dessutom möjlighet att delta i lokal
gruppverksamhet/aktiviteter. Medlemsavgiften till Lungcancerföreningen under 2019 var 150
kr för enskilt medlemskap och 250 kr för familjemedlemskap, medlemsavgiften har varit
oförändrad i många år.
Medlemsregister
Lungcancerföreningen använder sig av ett webbaserat medlemsregister från
Föreningssupport och under 2019 uppgraderades programmet och därmed tillkom flera nya
funktioner samt att det tillpassades GDPR-krav. Styrelsen beslutade också att koppla
Medlemsregistret via SPAR så att man alltid har ett aktuellt medlemsregister.
Statens personadressregister, SPAR, är ett offentligt register som omfattar alla personer
folkbokförda i Sverige, både svenska och utländska medborgare. Med tjänsten
SPAR-uppdatering, kontrolleras adresserna i vårt register regelbundet och per automatik
mot SPAR. Föreningen har alltid aktuella adressuppgifter till medlemmar och minskar både
arbete och onödiga kostnader för t ex utskick av medlemstidning och årsavisering som går
till fel adress.
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FÖRVALTNING
Organisationens högsta beslutande organ är årsmötet som hålls varje år. Organisationens styrelse,
som väljs av årsmötet, leder organisationens arbete. Styrelsen har under året bestått av en
styrelseordförande, sex styrelseleamöter och två suppleanter.
Styrelsen
Styrelsens sammansättning 2019-01-01 - 2019-12-31
Styrelseledamot, ordförande:
Tommy Björk, Stockholm (januari - april)
Leif Carlson, Umeå (april - december)
Styrelseledamöter:
Karin Liljelund, vice ordförande, Stockholm (Omval 2019)
Leine Persson Johansson, Sexdrega (Omval 2019)
Yann Fränckel, Stockholm (Omval 2019)
Bo Erixon, Ystad (Nyval 2019)
Monica Sandström, Umeå (Nyval 2019)
Lotta Burvall, Sundsvall (Nyval 2019)
Suppleanter:
Örjan Perjos, Borlänge (Nyval 2019)
Mia Rajalin, Stockholm (Nyval 2019)
Valberedning
Roger Henriksson, Thomas Axberg och Arja Leppänen valdes till valberedning på årsmötet 2019.
Roger Henriksson valdes till sammankallande.
Revisor
Auktoriserad revisor Kenneth Elton, Elton Revision AB.
Kansli
Lungcancerföreningen saknar kanslilokaler, och har anlitat Arja Leppänen för att bistå som kanslist.
Externa tjänster
Lungcancerföreningen har för sin ekonomiadministration anlitat Deducera Ekonomi, Ingela Borsch
Norden, administration av hemsidorna Föreningssupport och Arwin AB och Adegraf Tryck AB för
trycksaksframställning. Patkom AB har anlitats för kanslitjänsten.

INFORMATION
Hemsidor
På Internet finns under adressen www.lungcancerforeningen.se information om
Lungcancerföreningen och organisationens verksamhet. Hemsidan har under året
uppdaterats med ytterligare information och funktioner som t.ex. en digital gåvofunktion och
inloggning för medlemmar på deras medlemssida i registret. En ny hemsida har även
framtagits i samarbete med Apptech AB.
Facebook
Lungcancerföreningen har tre olika Facebook-aktiviteter med administratörer från
organisationen. En sida som är öppen för alla där vi informerar om aktiviteter, möten,
forskningsnyheter m.m., en sluten Facebook-grupp där patienter kan kommunicera med
varandra och en sluten Facebook-grupp för anhöriga.
Nyhetsbrev
Ett nyhetsbrev med information till medlemmarna har under året skickats fyra gånger.
Lungcancerpodden
Yann Fränckel och Ragnhild Franzén har ansvaret för Lungcancerpodden som har ett
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ökande antal lyssnare för varje avsnitt och är väldigt uppskattad av lyssnarna. Under 2019
spelade man in 10 avsnitt. De lyfter aktuella frågor och teman i podden och har också med
en gäst i varje avsnitt. www.lungcancerpodden.se.
Övrigt
Information har spridits förutom till medlemmarna också till vårdpersonal, sjukvårdspolitiker
och allmänhet. Det har skett i form av temamöten, rundabordssamtal och
cancerföreläsningar i samarbete med läkemedelsföretag, sjukhus, RCC och
Cancerakademin.
Webbshop
Lungcancerföreningen driver en webbshop på hemsidan www.lungcancerforeningen.se där
Vita bandet pins samt broschyrer finns att beställa.
REPRESENTATION
Nätverket mot cancer
Leine Persson Johansson
Läkemedelsindustriföreningens samverkansråd
Karin Liljelund
TLV
Karin Liljelund
Patient- och Närstående rådet RCC Stockholm Gotland
Karin Liljelund och Mia Rajalin
Patient- och Närstående rådet RCC Uppsala Örebro
Ewa Larsson
Patient- och Närstående rådet RCC Väst
Thomas Axberg
Patient- och Närstående rådet RCC Norr
Lotta Burvall
Patient- och Närstående rådet RCC Syd
Bo Erixon
Svenska lungcancerstudiegruppen
Tommy Björk
Regional vårdprogramgrupp Stockholm Gotland
Mia Rajalin
LUCE, Lungcancer Europe
Tommy Björk (invald styrelseledamot och nationell representant)
Swe-ACP (Swedish Advanced Care Planning) forskningsgrupp sedan 2011
Tommy Björk
Arja Leppänen
Cancerfonden
Karin Liljelund
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Tobaksfakta
Tommy Björk
Lobbying
Lungcancerföreningen har under året engagerat sig i många viktiga frågor som rör
lungcancerdrabbades situation. En del av detta arbete har skett tillsammans med övriga
medlemsförbund via samarbetet inom Nätverket mot cancer.
Lungcancerföreningen har deltagit i en rad sammanhang där intressefrågor för
lungcancerdrabbade behandlas, till exempel i Svenska Lungcancerstudiegruppen. TLV,
SKL, Riksdagssseminarium om cancer, Socialstyrelsen, Cancerfonden och Ledningsgrupp
lungcancer NKS.
Genom tidigare ordförande Tommy Björks styrelseuppdrag i LuCE är man med och påverkar
på europiska nivå, bl.a. genom möten med politiker på EU-nivå.
Leine Persson Johansson har även deltagit i möten inom LuCE.
Omvärldsbevakning/kompetensutveckling
För att kunna fylla funktionen som en aktiv och pådrivande organisation med de krav detta
ställer på kunskaper har styrelse under året deltagit i fortlöpande kompetensutveckling.
FRAMTIDA UTVECKLING
Lungcancerföreningen fortsätter genom sitt medlemskap i Nätverket mot cancer att driva
gemensamma frågor i syfte att förbättra vård och rehabiliteringsmöjligheter för sina målgrupper.
I november arrangeras Lungcancerdagen som uppmärksammas av allmänhet, politiker och media.
Lungcancerföreningen fortsätter med utvecklingsarbetet och kommer under 2020 att arrangera flera
föreläsningar inom aktuellt tema på flera olika orter i landet.

Flerårsöversikt
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Verksamhetes resultat

2019
1 796
-1 457
339

2018
1 499
-864
635

2017
1 239
-816
424

2016
1 165
-976
188

Belopp i kkr
2015
1 195
-721
473

Förändringar i eget kapital
Vid årets början
Disposition av flregående års resultat
Årets resultat
Vid årets slut

Balanserat
kapital
2 810 878
634 715
339 050
3 784 643

Summa
kapital
2 810 878
634 715
339 050
3 784 643
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Resultaträkning
Belopp i kr

Not

2019-01-012019-12-31

2018-01-012018-12-31

2

1 796 215
1 796 215

1 499 152
1 499 152

-1 457 036
-1 457 036

-864 353
-864 353

339 179

634 799

-129
-129

-84
-84

Verksamhetens resultat efter finansiella poster

339 050

634 715

Verksamhetens resultat före skatt

339 050

634 715

Verksamhetens årsresultat

339 050

634 715

Verksamhetens intäkter
Nettoomsättning
Summa verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Övriga externa kostnader
Summa verksamhetens kostnader
Verksamhetsresultat
Finansiella poster
Räntekostnader och liknande resultatposter
Summa finansiella poster
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Balansräkning
Belopp i kr

Not

2019-12-31

2018-12-31

255 889
38 509
3 175
297 573

434 632
15 207
449 839

Kassa och bank
Kassa och bank
Summa kassa och bank

3 694 778
3 694 778

3 132 826
3 132 826

Summa omsättningstillgångar

3 992 351

3 582 665

SUMMA TILLGÅNGAR

3 992 351

3 582 665

TILLGÅNGAR
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar
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Balansräkning
Belopp i kr

Not

2019-12-31

2018-12-31

Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Årets resultat
Summa fritt eget kapital

3 445 593
339 050
3 784 643

2 810 878
634 715
3 445 593

Summa eget kapital

3 784 643

3 445 593

177 501
30 207
207 708

118 546
525
18 001
137 072

3 992 351

3 582 665

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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Noter
Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 Redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
allmänna råd BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag.
Intäktsredovisning
Medlemsavgifter
Medlemsavgifter omfattar inbetalningar för medlemskap i den ideella föreningen. Medlemsavgifterna
intäktsförs vid inbetalning från medlem.

Not 2 Nettoomsättningens fördelning
Nettoomsättning per intäktsslag
Vidarefakturering/bidrag
Begravningsgåvor
Medlemsavgifter
Bidrag från Socialstyrelsen
Bidrag från Cancerfonden
Övriga bidrag och gåvor
Försäljning av reklamprodukter
Summa

2019-01-012019-12-31

2018-01-012018-12-31

325 168
9 655
2 900
807 121
500 000
126 681
24 690
1 796 215

505 242
4 350
41 160
789 496
146 920
11 984
1 499 152
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Underskrifter
Stockholm 2020-

Leif Carlsson
Styrelseordförande

Karin Liljelund
Styrelseledamot

Monica Sandström
Styrelseledamot

Leine Persson Johansson
Styrelseledamot

Lotta Burwall
Styrelseledamot

Bo Erixon
Styrelseledamot

Yann Fränckel
Styrelseledamot

Min revisionsberättelse har lämnats 2020-

Kenneth Elton
Auktoriserad revisor

