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Verksamhetsberättelse för år 2020 
Om Nätverket mot gynekologisk cancer  

Föreningsform: Ideell förening 

Postadress:  Nätverket mot gynekologisk cancer, Parkgränden 4, 131 41 Nacka 

E-post: info@gyncancer.se 

Hemsida: www.gyncancer.se 

Bankgiro: 803–2229 

Organisations nr: 802444–1977  

 

Nätverket mot gynekologisk cancer är ett nätverk av patienter, anhöriga samt andra engagerade personer. 

Syftet är att sprida kunskap och skapa debatt om gynekologiska cancersjukdomar samt att stötta drabbade. 

Majoriteten av de vid årsskiftet 1466 medlemmarna som föreningen har idag är kvinnor. Det senaste året har vi 

fått 221 nya medlemmar. Tyvärr har vi även en del bortfall bland medlemmarna. Detta beror förstås på dödsfall, 

men också på att man byter mailadress och glömmer att ändra till den nya adressen hos oss. Medlemsavgiften är 

för närvarande 0 kronor.  

Nätverket mot gynekologisk cancer arrangerar Gyncancerdagar, samverkar med internationella 

systerorganisationer, skickar ut nyhetsbrev om allt som rör gynekologisk cancer, sprider kunskap och driver 

opinion, på egen hand och inom ramen för ”Nätverket mot cancer”. Vi är också aktiva inom Patient- och 

närståenderåden (PNR) vid RCC (Regionala cancercentrum, cancercentrum.se) och försöker påverka direkt mot 

vården genom att vara med i processarbetsgrupper eller påverka på andra sätt för en mer jämlik vård och en 

bättre rehabilitering. 

Vi erbjuder mötesplatser för gyncancerberörda dels genom en sluten Facebookgrupp för drabbade med drygt 700 

medlemmar, och genom en Facebookgrupp för närstående, men även via möten på våra Gyncancerdagar. Vi ser 

att den slutna Facebookgruppen fortsatt fyller ett mycket stort behov. Här finns medsystrar dygnet runt, året om, 

som erbjuder stöd, medmänsklighet och kunskap utifrån egna erfarenheter. Vi har också testat att ha digitala 

mötesgrupper där drabbade har kunnat samtala med varandra. Eftersom våra medlemmar finns spridda över hela 

Sverige så fungerar digitala träffar bra. Möjligheten att ses fysiskt fanns inte för dem innan Corona pandemin 

heller.   

Mer allmän kunskap och opinionsbildning sprider vi på vår öppna Facebooksida. Tyvärr kunde inte 

Gyncancerdagarna genomföras som planerat under 2020 p.g.a. Corona pandemin. 

Föreningens ändamål är: 

Att verka för att ingen ska dö i gynekologisk cancer – kunskap räddar liv.  

 

Föreningens verksamhet  

Föreningen ska utan vinstsyfte skapa ett nätverk som ska arbeta med att 

  

• Öka kunskapen om gynekologiska cancersjukdomar  

• Väcka opinion och skapa debatt om hur man bäst förebygger gynekologisk cancer  

• Ställa krav på vården för att drabbade av gynekologisk cancer ska få en jämlik bästa vård och 

rehabilitering  

mailto:info@gyncancer.se
http://www.gyncancer.se/
http://www.cancercentrum.se/
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• Ställa krav på mer forskning 

• Stötta drabbade och närstående 

 

Styrelse, Ekonomi, Samarbeten, Advisory board 

 

Nätverket leds av en styrelse. Styrelsen rapporterar till Stämman. 

 

Styrelse 

 

Styrelsen har under året bestått av: 

 

Barbro Sjölander, ordförande  

Sissi Hamnström Cole, sekreterare (till 27/8 då hon valde att avgå) 

Malin Malm 

Roshan Tofighi 

Marianne Olsson 

Malin Sundqvist kassör 

Catharina Malmberg 

Pia Claesson Fredin 

Camilla Lissner (till 10/6 då hon avled) 

 

 

Nio stycken protokollförda styrelsesammanträden har genomförts under 2020. 

 

Ekonomi 

 

Verksamheten bedrivs främst i projektform och utan vinstintresse. 

  

Intäkterna utöver de projektrelaterade intäkterna har i huvudsak bestått av gåvor och intäkter från försäljning av 

olika produkter. Under året ansökte vi om och blev beviljade ett bidrag från Cancerfonden på 500 000 kr till våra 

aktiviteter. En redogörelse för hur vi använt dessa pengar har skickats till Cancerfonden. 

 

Styrelseledamöter arbetar mestadels ideellt. Vid extraordinära insatser kan vi ibland ta in någon från styrelsen då 

med en tydlig avgränsning av uppdrag och kostnader. 

 

Verksamheten har under året haft en omsättning på 782 207 kr. Majoriteten av intäkterna har kommit från 

Cancerfonden (500 000 kr) och donationer (198 434 kr), vilket vi är otroligt tacksamma för.  

 

P.g.a. Coronapandemin kunde vi inte genomföra Gyncancerdagarna som tänkt. Då vi redan tagit kostnader för 

främst patientfilmerna så stöttade Roche AB, MSD AB och AstraZeneca AB oss i detta framtagande. 

 

Föreningen redovisar för 2020 ett överskott på 115 920 kr. 
 

 

Samarbeten  

 

Vi har under året samarbetat med Cancerfonden, Roche AB, Roche Diagnostics AB, MSD AB och AstraZeneca 

AB och allt samarbete med Läkemedelsbolag har skett i projektform och redovisats i LIF:s databas. 
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Advisory board 

 

Vårt advisory board har under året bestått av: 

Anna Palmstierna, Utvecklingsbarnmorska RCC Syd 

Miriam Mints, Universitetslektor, Docent Överläkare, Kvinnokliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Solna 

Henrik Falconer, Patientflödeschef Gynekologisk Cancer, Karolinska Institutet/University Hospital 

 

 

Genomförda aktiviteter och möten under året 
 

P.g.a. Corona pandemin har vi inte haft några fysiska möten under året t.ex. Gyncancerdagar. 

Vi har däremot varit mycket aktiva digitalt både på sociala medier och genom en informationssatsning som 

innefattat både webbinarier och en poddsatsning.   

 

Artiklar i Nyhetsbrevet 

Under året har vi skrivit fem Nyhetsbrev som gått ut till alla medlemmar och till ett antal övriga främst inom 

vårdprofessionen, som uttryckt önskemål att få vårt nyhetsbrev. 

Totalt når Nyhetsbrevet drygt 1700 personer. 

 

I Nyhetsbrevet tar vi upp aktuella ämnen och sådant som vi tror kan öka kunskapen hos våra medlemmar. Vi har 

låtit drabbade kvinnor och närstående komma till tals och bland annat har vi skrivit om:  

 

• Patientberättelser 

• Våra pågående projekt inom äggstockscancer och livmoderhalscancer 

• Forskning, bl a om målsökande behandling av äggstockscancer 

• Vår rapport om samhällskostnaden för äggstockscancer 

• Vad vi arbetar med och vad vi är med och påverkar.  

• Västra Götalands fördröjning genom egen godkännandeprocess för läkemedel 

• Nätverket mot cancers satsning ”Våga söka vård” 

• Ovanliga diagnoser 

• Ojämlik screening 

• Vår nya informationssatsning, webbinarier och poddar 

 

Du kan hitta alla dessa artiklar och många fler genom fritextsökning på gyncancer.se. 

 

 

Vår hemsida gyncancer.se 

På hemsidan lägger vi löpande ut nyheter som vi tror kan intressera våra medlemmar. Syftet är att öka kunskap 

och driva opinion. Där ligger också beskrivningar av de aktiviteter vi gör och berättelser från drabbade kvinnor. 

Under rubriken ”Fråga experten” har vi låtit ett antal experter svara på frågor som vem som helst kunnat skicka 

in inom olika expertområden. Maria Bjurberg Överläkare Docent Lund och Preben Kjölhede Professor 

Överläkare, Linköping, har svarat på frågor om livmoderhalscancer, Christer Borgfeldt Professor och ordförande 

Vårdprogrammet äggstockscancer på frågor om äggstockscancer, Ulrika Joneborg, Överläkare Karolinska om 

file:///C:/Users/Sissi/Library/Mobile%20Documents/com~apple~CloudDocs/NGC/gyncancer.se
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Ovanliga diagnoser och Anna Palmstierna, Utvecklingsbarnmorska Region Syd, på frågor om HPV och 

livmoderhalscancerprevention. 

På hemsidan finns även en webbshop där vi bl.a säljer smycken, minnesbevis, gåvobrev och kort. 

 

Sociala media 

Vi är mycket aktiva på Facebook och Instagram. Där sprider vi kunskap om prevention, vård, rehabilitering och 

forskning. Vi lägger även ut artiklar från vårt Nyhetsbrev. Vi bevakar allt som skrivs om gyncancer och ämnen 

vi tror kan vara relevanta för våra medlemmar och vi lägger ut länkar till dessa artiklar. För att de medlemmar 

som inte har Facebook inte ska missa något låter vi den information vi lägger ut på Facebooksidan rulla även på 

hemsidan. 

Vi har under året siktat på att öka vår synlighet i våra sociala kanaler, främst Instagram där vi länge velat komma 

igång bättre. Sociala medier är ett väldigt värdefullt verktyg och vi vet att vi bl a kan få viktig input från följare 

och framförallt från våra medlemmar i de slutna grupperna. Det är även vårt främsta sätt att få spridning av våra 

kampanjer och informationssatsningar samt där vi får störst spridning av viktig kunskap kring gynekologisk 

cancer.  

Vi har sedan tidigare bra flöde i vår slutna grupp för drabbade, och satsar framåt på att öka vår närvaro och stöd 

för närstående i den slutna gruppen på Facebook, men även genom andra satsningar under våren och vidare 

genom det nya året.  

Under hösten fick vi även kontakt med instagramkontot @kajalkaffe som förutom att flitigt dela våra inlägg även 

fotograferat våra produkter. Bilder som vi kunnat använda i vårt flöde för att skapa ett härligt uttryck, något vi 

fortsätter jobba med även under kommande år 

Förutom vår öppna Facebooksida har vi flera slutna grupper där bara drabbade släpps in. Där byts erfarenheter 

och medlemmarna stöttar varandra. Den största slutna gruppen hade vid slutet av året drygt 700 medlemmar.  

Vi finns även på Youtube med en kanal som man kan prenumerera på som heter Nätverket mot gynekologisk 

cancer och där lägger vi filmer från bl a inspelade webbinarier och patientberättelser.  

 

Seminarier, utbildningar och kampanjer 

Vi har bl.a deltagit i 

• ENGAGe (European Network of Gynaecological Cancer Advocacy Groups) europeisk 

patientföreningskonferens denna gåg virtuell 

• ESMO (digitalt) 

• Heldagsutbildning (webbinarium) ”Om att forska på kvalitetsregister” 

• ESGO Webinar – BRCA mutated Ovarian Cancer 

• Cancerstrategin 10 år 

• Dagens Medicins Cancerdag  

Informationssatsning 

 

Under 2020 påbörjades en informationssatsning där vi testar att nå ut på nya sätt. Det innebär att vi satsat mer på 

webbinarier, poddavsnitt och temabaserade nyhetsbrev.  

 

Våra webbinarier har som mål att sprida kunskap och rikta sig till våra medlemmar, andra intresserade och även 

vårdprofession. Det är olika personer från professionen som lär oss mer om ett specifikt ämne, och ämnena har 

medlemmar i vår slutna Facebookgrupp önskat. Varje webbinarium innehåller både föreläsning och frågestund.  
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Under 2020 hade vi fyra webbinarier;  

 

- Genetik och gynekologisk cancer – finns det något samband? Gustav Silander, överläkare vid 

Cancercentrum Norrlands Universitetssjukhus, samt cancergenetiska mottagningen Regionalt 

Cancercentrum Norr. 

- Sexualitet och välbefinnande – att rehabilitera sexualiteten. Tina Nevin, legitimerad barnmorska och 

auktoriserad sexolog i Region Kronobergs cancerrehabteam. 

- Livmoderhalscancer – det händer mycket! Henrik Falconer sektionschef på Gynekologisk cancer vid 

Karolinska Universitetssjukhuset samt Ordförande för det nationella Vårdprogrammet 

livmoderhalscancer och vaginalcancer. 

- Egenvårdens möjligheter. Therese Scott Duncan Processledare för egenvård Stockholm Gotland samt 

forskare på Karolinska Institutet om egenvård 

 

Vi har också startat upp en podd som heter Gyncancerpodden. Under hösten har fokus varit på genetik och 

gynekologisk cancer och flera drabbade kvinnor har fått dela med sig av sin berättelse. De avsnitt som kom ut 

2020 var: 

- Om nätverket mot gynekologisk cancer 

- Genetik och gynekologisk cancer – finns det något samband 

- Två systrar som lever med en BRCA-mutation 

- Två unga kvinnor om att leva med en BRCA-mutation  

 

World Ovarian Cancer Day  

Under 2020 satsade äggstockscancergruppen på att få ut information och kunskap om rapporten 

Samhällskostnader för ovarialcancer 2018.  

Rapporten och dess innehåll har vi spridit på flera olika sätt bland annat genom inlägg på Facebook, filmer på 

sociala medier, en filmad sammanfattning av rapporten, skrivit artiklar som publicerats i både Dagens Medicin 

och Onkologi i Sverige samt påverkat media att skriva om rapporten vilket några valt att göra.  

Inför World Ovarian Cancer Day gjorde vi en pressrelease om rapporten, en särskild flik på hemsidan där man 

kan läsa mer om rapporten https://gyncancer.se/rapportaggstockscancer/, samt delade vi särskilda inlägg om 

rapporten exempelvis en film om rapporten som nådde 7033 personer. Vi skickade också ut rapporten till 

vårdprofession som på något sätt möter drabbade kvinnor i sitt arbete exempelvis till landets alla hälsocentraler, 

gynmottagningar och onkologiavdelningar.  

 

Världscancerdagen 

Nätverket mot cancer, där vi är medlemmar, arrangerar varje år Världscancerdagen och temat för 2020 års event 

var 10 år med cancerstrategin – från ord till nollvision cancer. Vi hade en egen programpunkt:  
Utrotning av cancer 

”Vi har chansen att utrota livmoderhalscancer och samtidigt stoppa cirkulationen av HPV i samhället. Det kan 

vara utrotat 2025 om vi startar nu. Vad behöver vi göra? Vad väntar vi på?” 

Vi deltog i panelen tillsammans med Joakim Dillner, professor i infektionsepidemiologi Karolinska Institutet, 

ordförande i Nationella kvalitetsregistret för cervixcancerprevention och Acko Ankarberg (KD), ordförande 

socialutskottet.  

 

Patient- och närståenderåd – RCC 

Vid varje RCC (Regionalt Cancercentrum) finns ett PNR, en referensgrupp som tillför patient- och 

närståendeperspektivet i olika grupper och frågor inom respektive region. Här kan vi även driva frågor av 

generell karaktär för att förbättra cancerdrabbades situation.  

 

Under 2019 har vår representation ilandets PNR varit Barbro Sjölander och Pia Bergman RCC Stockholm 

Gotland, Alexandra Andersson RCC Norr, Johanna Norrman RCC Syd, Sissi Hamnström Cole RCC Sydöst. Vi 

https://gyncancer.se/rapportaggstockscancer/
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saknar dock fortfarande representation i RCC Väst och i RCC Uppsala Örebro. I Uppsala/Örebro har vi en 

representant Jessica Dahlin i en del arbetsgrupper. 

 

Genom vårt deltagande i PNR vid fyra RCC har vi där haft möjlighet under året att påverka prevention, vård och 

rehabilitering. Länkar till verksamhetsberättelserna för respektive Regionalt cancercentrums Patient- och 

närståenderåd hittar du under www.cancercentrum.se. 

Påverkansarbete 

Generellt 

 

Vi har 

• besvarat remiss för vårdprogrammet för Livmoderhalscancer  

• deltagit och gett våra synpunkter under internatet för palliativ vård där hela vårdprogrammet gicks 

igenom  

• deltagit som patientrepresentanter i Socialstyrelsens nivåstruktureringsgrupp som hanterat trachelektomi 

• påverkat Västra Götaland att göra avsteg från sin egen process att godkänna parphämmare 

• påverkat för ett Sverige fritt från livmoderhalscancer 

• påverkat för att öka förståelsen för vad som behöver göras för att få färre att dö i äggstockscancer 

• varit med i arbetsgruppen som jobbar för att inom vården av äggstockscancer implementera IPÖ, en 

patientöversiktsmodell som syftar till att översiktligt samordna och visualisera information om 

patientens vård och behandling 

 

Vi har skrivit debattartiklar både på ämnet Ett Sverige fritt från livmoderhalscancer och behov av att satsa mer 

på forskning för att få färre ska dö i äggstockscancer. 

 

Ett Sverige fritt från livmoderhalscancer 

Vi har träffat de viktigaste politikerna i Socialutskottet, vi har besökt Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten, 

Socialdepartementet och RCC i samverkan. Överallt har vi mötts av ett mycket stort intresse och KD har redan 

skrivit en debattartikel där även de vill att detta ska genomföras. 

 

Politikens kvarnar mal långsamt men detta är en så viktig satsning till en så låg kostnad att vi har svårt att förstå 

varför de inte startat upp direkt! Vi behöver en riktad satsning från regeringen. Det skulle kosta Sverige 25 milj. 

kr per år i sex år = 150 milj. kr. 550 kvinnor får varje år livmoderhalscancer, 150 dör.  

De som träffar politikerna och som jobbar ihop i det här projektet är vi i Nätverket mot gynekologisk cancer och 

professor Joakim Dillner, Styrgruppsordförande Nationella Kvalitetsregistret för Cervixcancerprevention, 

NACx, Charlotta Sävblom, Ordförande Nationella arbetsgruppen för cervixcancerprevention NKCx och Karin 

Elinder Cancerfonden. 

 

Höga samhällskostnader för äggstockscancer 

 

Äggstockscancergruppen har under året dragit lärdomar av rapporten ”Samhällskostnader för ovarialcancer 

2018” som vi presenterade i början av året. Arbetsgruppen arbetar nu efter fyra fokusområden: 

• Tidigare upptäckt – screening även för äggstockscancer måste bli verklighet 

• Mer forskning – för att hitta bättre behandlingsmetoder 

• Högre följsamhet till de nationella vårdprogrammen – mer jämlik vård 

• Snabbare implementering av nya läkemedel 

http://www.cancercentrum.se/
https://gyncancer.se/rapportaggstockscancer/
https://gyncancer.se/rapportaggstockscancer/
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Vi är övertygade att om vi upptäcker äggstockscancer tidigare, behandlar med en jämlik bästa vård, erbjuder nya 

läkemedel och behandlingsalternativ fortare kan vi spara individer mycket lidande, betydande samhällskostnader 

och viktigast av allt rädda många liv. 

Vi har under året valt att skänka en del av våra donerade pengar till Lena Wäpplings stiftelse som stödjer 

forskning om äggstockscancer. 

 

 

 

Övriga aktiviteter 

Vår förening ingår tillsammans med 9 andra patientföreningar i Nätverket mot Cancer och därmed deltar vi bl a 

på Världscancerdagen. 

I samband med den internationella Gyncancerdagen den 20 september publicerades en rad inlägg och bilder om 

gynekologisk cancer på våra sociala medier, alla med anknytning till en europeisk, gemensam kampanj 

organiserad av ENGAGe. På vår Facebooksida uppmanade vi samtidigt våra följare att dela med sig av sin 

gyncancerhistoria i sina sociala kanaler samt tagga dessa för att sprida kunskap. 

 

Styrelsens slutord 

Vi vill tacka alla som under året med gemensamma krafter hjälpt oss att påverka och driva mot vår 

NOLLVISION; Att verka för att ingen ska dö av gynekologisk cancer – kunskap räddar liv. Vi har gjort mycket 

och har långt kvar men vi kämpar oförtrutet vidare mot vår vision. 

Vi vill också speciellt tacka Cancerfonden som med sitt stora bidrag möjliggjort våra satsningar under året.  

Vi vill också tacka alla som bidragit ekonomiskt genom gåvor i samband med begravningar, övriga donationer  

och genom att starta insamlingar på Facebook.  

I arbetet har förutom styrelsen ett antal hängivna volontärer deltagit i arbetsgrupper och vi vill rikta ett speciellt 

tack till dem 

Nacka 2021-02-14 

 

Barbro Sjölander Ordförande   Malin Sundqvist Kassör 

 

Sissi Hamnström Cole Sekreterare  Pia Claesson Fredin 

 

Malin Malm Styrelseledamot   Marianne Olsson Styrelseledamot 

 

Roshan Tofighi Styrelseledamot  Catharina Malmberg Styrelseledamot 
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Årsbokslut  

Nätverket mot Gynekologisk cancer  

802444-1977  

Styrelsen för Nätverket mot Gynekologisk cancer får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling 

under räkenskapsåret 2020-01-01 – 2020-12-31.  

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor (sek) 

 

RESULTATRÄKNING 

 2020-01-01 2019-01-01 

 2020-12-31 2019-12-31 

Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. 
  

Nettoomsättning  782 207  983 425 

Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.  782 207  983 425 
 

  

Rörelsekostnader 
  

Handelsvaror - 5 333 - 20 794 

Övriga externa kostnader - 655 178 - 650 304 

Personalkostnader - 5 776 0 

Summa rörelsekostnader - 666 287 - 671 098 
 

  

Rörelseresultat  115 920  312 327 

Resultat efter finansiella poster  115 920  312 327 

Resultat före skatt  115 920  312 327 

Årets resultat  115 920  312 327 
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BALANSRÄKNING 

 2020-12-31 2019-12-31 

TILLGÅNGAR   

Omsättningstillgångar   

Varulager m.m.   

Råvaror och förnödenheter  23 221  4 032 

Summa varulager m.m.  23 221  4 032 
 

  

Kassa och bank   

Kassa och bank  573 423  545 479 

Summa kassa och bank  573 423  545 479 
 

  

Summa omsättningstillgångar  596 644  549 511 

SUMMA TILLGÅNGAR  596 644  549 511 

   

   

   

EGET KAPITAL OCH SKULDER   

Eget kapital   

Eget kapital vid räkenskapsårets början  476 389  164 062 

Årets resultat  115 920  312 327 

Eget kapital vid räkenskapsårets slut  592 309  476 389 
 

  

Kortfristiga skulder   

Förskott från kunder   0  1 402 

Leverantörsskulder  1 210  71 719 

Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  3 125   0 

Summa kortfristiga skulder  4 335  73 122 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  596 644  549 511 
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NOTER 

Redovisningsprinciper 

Årsbokslutet är upprättat enligt Bokföringslagen och BFNAR 2017:3, Årsbokslut. Årsbokslutet upprättas för 

första gången i enlighet med BFNAR 2017:3, Årsbokslut. 

 

UNDERSKRIFTER 2021-02-02 

 

 

 

Barbro Sjölander   Malin Sundqvist  


