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Verksamhetsberättelse för år 2021 
Om Nätverket mot gynekologisk cancer  

Föreningsform: Ideell förening 

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

E-post: info@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 är kvinnor. Det senaste året har vi fått 270 nya medlemmar 

vilket är en stor ökning mot föregående år. Andelen drabbade ökar också i jämförelse med närstående och 

stödmedlemmar. Andelen drabbade är 78%. Tyvärr har vi även en del bortfall bland medlemmarna, detta beror 

förstås på dödsfall, men också på att man byter mailadress och missar att meddela oss det. 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 860 

medlemmar, och genom en Facebookgrupp för närstående med 90 medlemmar, men även via möten på våra 

Gyncancerdagar och digitala träffar. Vid gyncancerdagen hade vi i år också ett mingel för de som ville träffas 

digitalt och diskutera vad de hört. 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. De har även genom att dela sina insikter hjälpt oss att kunna förbättra och utveckla vår förenings 

arbete.  

Vi har också testat att ha digitala mötesgrupper som vi kallar syster-eller närståendeträffar där man kan samtala, 

byta erfarenheter och lära av varandra. Eftersom våra medlemmar finns i hela landet och deras ork varierar 

fungerar digitala träffar bra. Våra syster- och närståendeträffar via Zoom startades upp under året. Vi har haft 

träffar med och utan tema och träffarna har mottagits mycket väl. Under träffen delas deltagarna in i mindre 

grupper (break-out-rooms).  

Sprida kunskap och opinionsbilda gör vi på vår öppna Facebooksida, via Instagram, via nyhetsbrev och 

hemsidan, via debattartiklar, via Gyncancerpodden samt genom Gyncancerdagen. 

Föreningens ändamål är: 

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

 

 

 

mailto:info@gyncancer.se
http://www.cancercentrum.se/
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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  

• 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  

Malin Malm 

Roshan Tofighi fram till 31/12 då hon avgick p.g.a. nytt jobb inom läkemedelsindustrin.  

Malin Sundqvist kassör 

Catharina Malmberg 

Pia Claesson Fredin 

Joelle Abou Khalil sekreterare 

Maria Carlsson avgick i juni p.g.a. sjukdom 

Cattis Lundqvist 

Sara Hindström 

Lena Wäppling 
 

Adjungerad till styrelsen är Alexandra Andersson 

 

Tio stycken protokollförda styrelsesammanträden har genomförts under 2021. 

 

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 samt stöd från Cancerfonden. 2020 sökte vi ett organisationsbidrag från Cancerfonden på 

500.000:- som betalades ut 2021. Under året har vi sökt och fått utbetalat ett pandemistöd från Cancerfonden på 
300.000:- Av organisationsstödet på 500.000:- använde vi bara 370.000:- 2021. Resten betalas tillbaka innan 

mars 2022. Stödet på 300.000:- planeras att användas 2022. En redogörelse för hur vi använt dessa pengar 

skickas till Cancerfonden i mars kommande år för de 500.000:- och för pandemistödet ska det redovisas 

december 2022. 

Vår stora kostnad under året har varit vår kommunikationssatsning. Vi har tagit in Alexadras consulting  

(Alexandra Andersson)som under året drivit vår satsning på poddar, webbinarier, systerträffar på nätet, 

förbättrade nyhetsbrev och förbättring av hemsidan. Alexandras consulting har också projektlett och varit 

genomförandeansvarig för Gyncancerdagen. 
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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 700 586: - kr.  Majoriteten av intäkterna har kommit från 

Cancerfonden 370 000:-. Sponsring av gyncancerdagarna 100 000: - kr och försäljning/donationer 230 586: - kr. 

 

Föreningen redovisar för 2021 ett överskott på 72 095: - 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. 

 

Advisory board 

 

Vårt advisory board har under året bestått av: 

Anna Palmstierna, f.d. 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 

 

Gyncancerdagen har genomförts digitalt i år p.ga den rådande pandemin.  

Genom att det hölls digitalt fick vi en väldigt bra respons och närvaro eftersom våra medlemmar är utspridda i 

Sverige och på det sättet kunde många fler närvara och ta del av denna viktiga dag. Dagen behandlade ämnen 

som t.ex. livmoderkroppscancer, tarmproblem, parphämmare, palliativ vård och självklart flera patientfilmer. Vi 

utser också årligen eldsjälar. I år blev det Helena Svensson SVF koordinator i Sundsvall, Sahar Salehi, kirurg 

och forskare på Karolinska i Stockholm, och Susanne Malander gynonkolog på SUS i Lund.  

Vi har utöver Gyncancerdagen varit mycket aktiva digitalt både på sociala medier, genom en 

informationssatsning som innefattat både webbinarier och en poddsatsning men även genom flera digitala möten 
för både drabbade och anhöriga. Vissa digitala träffar har ibland haft teman där vi även tagit in experter som 

gästat oss och besvarat medlemmarnas frågor och funderingar. 

Artiklar i Nyhetsbrevet 

Under året har vi skickat ut sammanlagt 6 Nyhetsbrev till alla medlemmar men även till ett antal övriga främst 

till vårdprofessionen och politiker som uttryckt önskemål att få ta del av vårt nyhetsbrev. 

Nyhetsbrevet når nära 2000 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 medverka och bland annat har vi skrivit om:  

 

• Patient- och närståendeberättelser 

• Eldsjälspristagarna och motiveringen till priserna  



Sidan 4 av 12 

  

 
• Forskning med anknytning till gyncancer exempelvis precisionsmedicin 

• Våra pågående projekt inom bl.a. äggstockscancer- och livmoderhalscancergrupperna  

• Våra möten med de olika Universitetssjukhusen samt dialogmötet med processledare 

inom gynekologisk cancer  

• Vårt samarbete med andra patientföreningar  

• Vår representation i olika arbetsgrupper och nationella föreningar bl.a. styrgruppen för 

nationellt kvalitetsregister inom gynekologi 

• Samarbetet med nordiska systerföreningar 

• Cancerfondens specialsatsning för fellowships och projektanslag för forskning inom 

äggstockscancer. 

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

• Våra digitala syster- och närståendeträffar 

• Tipsat om utbildningar och viktiga event som t.ex. vår Gyncancerdag 

• Nätverket mot cancers satsning ”Tidig Upptäckt på liv och död”  

• Ojämlik vård och ojämlik screening 

• Vår nya informationssatsning, kampanjer, debattartiklar, webbinarier och poddar samt 

filmer som vi tagit fram 

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 

och även berättelser från anhöriga. 

På hemsidan finns även information om hur man kan bli medlem, hur man kan stötta oss i vårt arbete men vi har 
även en webbshop där man även kan stötta oss genom att köpa smycken, vykort, t-shirts, minnesbevis och 

gåvobrev. Där kan man också beställa våra broschyrer som vi levererar utan kostnad till vården som vill dela ut 

det till patienter eller till medlemmar som vill hjälpa till och sprida dem.  

Sociala medier 

Vi är mycket aktiva på Facebook och nu även på 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 även rulla på hemsidan. 

Vi har även under året siktat på att öka vår synlighet i våra sociala kanaler och främst på Instagram där vi har 

blivit mycket bättre på att synas. Där kan vi även nå ut mer till den yngre målgruppen och även de som inte har 

Facebook. Sociala kanaler är ett väldigt värdefullt verktyg och vi vet att vi där får viktig input från följare och 

framför allt från våra medlemmar i de slutna grupperna. Detta är 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 haft sedan tidigare bra flöde i våra slutna Facebook grupper och främst inom gruppen för de drabbade där 
det byts mycket erfarenheter men även ges stöd. Vi fortsätter vår satsning i att nå ut mer till medlemmar via våra 

slutna grupper och dessutom lägga mer tid på våra digitala träffar till både drabbade och närstående. 

file:///C:/Users/Sissi/Library/Mobile%20Documents/com~apple~CloudDocs/NGC/gyncancer.se
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På vår Youtube-kanal som heter Nätverket mot gynekologisk cancer och som man kan prenumerera på lägger vi 

upp filmer från bl.a. våra webbinarier samt våra filmade patient- och närståendeberättelser. 

Seminarier, utbildningar, kampanjer och andra event 

Vi har bl.a. deltagit i  

• 2021 Patient Advocacy seminar arrangerat av ESGO/ENGAGe som hölls i Prag i oktober. 

o seminarium och patientgruppsmöten som hölls digitalt och på plats och som fokuserade på 

nyheter kring nya behandlingar, livmoderhalscancer och HPV-vaccinering samt om sexuell 

hälsa. 

• World GO Day och Våga fråga kampanjen i september 

• Haft en kampanj på Ovarian Cancer day 8 maj 

• Deltagit i SKR ”Vad är viktigt för dig” diskussion i morgonradio 

• Deltagit i Sveriges Radio där vi pratade om att alla borde få ta del av självtest för cellprov  

• Deltagit i Socialstyrelsens digitala idegeneringsdag angående cancerrehabilitering 

 

World Ovarian Cancer Day  

• Inför Internationella Äggstockscancerdagen 2021 satsade äggstockscancergruppen på att fortsätta få ut 

information och kunskap om sjukdomen och dess diffusa symptomen under kampanjen #levalitetill. 

Kampanjen spreds på flera olika sätt bland annat genom inlägg på Facebook, Instagram och på vår 

hemsida. Vi skickade även ut ett politikerbrev för att uppmärksamma detta mer. En digital systerträff 

anordnades även inför denna dag. Läs mer om detta under stycket Äggstockscancer.  

 

Ett Sverige fritt från livmoderhalscancer 

• Vi fortsatte under året att påverka politiker att satsa 25 MSEK/år i fem år för en utrotningssatsning 

o I april bestämde Socialutskottet i Riksdagen att detta skulle göras 

o När regeringen tvingades regera på en borgerlig budget fanns denna post med så projektets 

implementeringsfas startade i slutet av året genom att Professor Joakim Dillner satte upp en 

nationell studie för detta genomförande. 

• Fått med en helsidesannons utan kostnad i Svenska Dagbladet (bilaga om Infektionssjukdomar) som 

handlade om utrotningsprojektet ”Ett Sverige fritt från livmoderhalscancer” 

 

Världscancerdagen 

• Nätverket mot cancer, där vi är medlemmar, arrangerar varje år Världscancerdagen och temat för 2021 

var “Tidig upptäckt på liv och död” och där vi hade även en närstående som medverkade för att berätta 
om sin älskade mamma som gick bort i äggstockscancer.  

 

 

Informationssatsning 

 

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

webbinarier, poddavsnitt, skapa informationsfilmer och temabaserade nyhetsbrev. Under 2021 utvecklade vi 
konceptet. 
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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 många av 

ämnena har medlemmar i vår slutna Facebookgrupp önskat. Varje webbinarie innehåller både föreläsning och 

frågestund.  

 

 

 
Under 2021 hade vi fem webbinarier där vi bjudit in experter från sjukvården och som handlade om följande: 

(Antalet visningar inom parentes är till slutet av 2021) 

 

- Februari; Myter och vetenskap om antioxidanter och cancer  

Martin Bergö, Professor i molekylär medicin på Karolinska Institutet och ordförande i styrelsen för 

Folkuniversitet Väst (571 visningar) 

- Mars; Att stötta närstående i mars  

Joakim Öhlén, leg. Sjuksköterska, fil.dr. i vårdpedagogik och professor i omvårdnad och föreståndare 

för personcentrerad vård vid Institutionen för vårdvetenskap vid Göteborgs Universitetet samt 

sjuksköterska palliativt centrum vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset. (223 visningar) 

- Maj; Äggstockscancer-Nutid och framtid i maj 2021  

Josefin Fernebro, Biträdande Överläkare vid mottagningen för gynekologisk cancer på Karolinska 

Universitetssjukhuset (1400 visningar) 

- September; Livmoderkroppscancer vad du behöver veta   

Caroline Lundgren, Överläkare/Med Dr i Gynekologisk Onkologi på Karolinska Institutet och 

ordförande i nationella vårdprogramsgruppen för livmoderkroppscancer (171 visningar) 

- Oktober; Information om kliniska studier  

Jeffrey Yachnin, Verksamhetschef för Centrum för Kliniska cancerstudier på Karolinska 

Universitetssjukhuset (182 visningar) 

 

Vår podd som heter Gyncancerpodden har haft stor framgång. Vi ligger även på 10 i topplistan i Sverige under 

de poddar som räknas ideella och blev dessutom nominerade till Sveriges Bästa ideella podd under 2021. 

Följande poddavsnitt publicerades och inom parentes är antalet spelningar;  

 

- Nu vet vi vem motståndaren är - Att Leva med BRCA (185) 

- Kunskap räddar liv – Att bära en BRCA-mutation (109) 

- Vi som förening har haft ett fantastiskt år 2020 (80) 

- Två döttrar - om att vara närstående (124) 
- När den man älskar dör (208) 

- Sorgen är verkligen randig (105) 

- Närståendes behov av stöd (124) 

- Lev ditt liv och ge aldrig upp (970) 

- Sexuellt välbefinnande (89) 

 

 

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 sjukvårdsregion. Här kan vi även driva frågor 

av generell karaktär för att förbättra cancerdrabbades situation.  

 

Under 2021 har vår representation i landets PNR varit Barbro Sjölander och Pia Bergman RCC Stockholm 

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

saknar dock fortfarande representation i RCC Väst och i RCC Uppsala Örebro. I Uppsala/Örebro har vi 

representerats av Jessica Dahlin i gruppen för Kontaksjuksköterskor och Gyncancerprocess gruppen.  
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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 

Generell påverkan 

• Ärftlig cancer.  

o I samband med Gyncancerdagen skrev vi en debattartikel som fick 17 publikationer och nådde 

3 634 960 läsare. 

• Vård och patientinflytande 

o Träffar i första hand med universitetssjukhus för att berätta om föreningen och försöka sprida 

kunskap om vad patientinflytande kan ge för fördelar 

• Finns som patientrepresentanter med i nationella vårdprogramsgruppen för epitelial äggstockscancer i 

nationella kvalitetsregistergruppen för gynekologisk cancer och i den nationella arbetsgruppen som 

arbetar med IPÖ (individuell patientöversikt) 

• Vi har haft dialogmöte med processledare inom gynekologisk cancer från alla RCC och diskuterat bl.a. 

ojämlikheter inom vården. 

• Skrivit ett brev till politiker om brist på resurser till strålningsbehandling (brachy) i Västra Götaland. 

• Vi fortsätter våra försök att komma med i vårdprogramgrupperna för vulva, livmoderhalscancer och 

livmoderkroppscancer.  

• I samband med den internationella Gyncancerdagen den 20 september publicerades en rad inlägg 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. 

• Vi har deltagit i Socialstyrelsens arbetsgrupp för översyn av screeningprogrammet livmoderhalscancer 

• Vi har svarat på remisser inom vårt område. 

 

Specifika påverkansprojekt 

Ett Sverige fritt från livmoderhalscancer 

Vi har fortsatt påverka genom politiker och genom att sprida kunskap. Vi har tagit fram en film om HPV-

vaccinet under titeln ”Gå när du blir kallad” som spridits genom Sociala medier i Stockholm. RCC Stockholm 

Gotland finansierade den annonseringen. Vi har också skrivit en debattartikel. 

Den17 november firade WHO årsdagen av den dag man bestämde sig för att utrota livmoderhalscancer och den 

veckan fokuserade även vi på att sprida mer kunskap om utrotningsprojektet, om vaccinationskampanjen i 

Stockholm och gjorde ett poddavsnitt om livmoderhalscancer samt visade filmen vi gjort om drabbade.  

Allmänt livmoderhalscancer 

Vi skickade ut en enkät där vi sökte mer kunskap om drabbade av livmoderhalscancer och fick in 115 svar som 

vi senare sammanställde. Denna kunskapsbank kommer vi att använda i vårt påverkansarbete. 

http://www.cancercentrum.se/
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Äggstockscancer  

Utöver rapporten ”Samhällskostnader för ovarial cancer 2018”  som presenterades av arbetsgruppen, har 

äggstockscancergruppen tagit fram en film som fokuserar på att framhäva just de diffusa symptomen som vi 
fortsätter att sprida i våra nyhetskanaler. Vi är fortfarande övertygade att om vi hittar screening som 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. 

Därför satsade arbetsgruppen på att ta fram en kampanj #levalitetill för att uppmärksamma äggstockscancer och 

har för avsikt att fortsätta driva denna under 2022. 

Arbetsgruppen har även bildat en grupp som fokuserar på att lyfta sambanden mellan endometrios och 

äggstockscancer. 

Under året 2021 har äggstockscancergruppen varit mycket engagerad och aktiv, och har arrangerat flera 

webbinarier, drivit på genom generell påverkan men även via politikerpåverkan. Politikerbrev skickades till 

sjukvårdspolitiker på regional och national nivå där vi fick in 66 svar och mycket positiv feedback. Många 

visade stort intresse för vårt arbete vilket även ledde till att vi blev inbjudna till fler politikerträffar.  

Vi har även synts i annonsering och artiklar där äggstockscancer har uppmärksammats i Göteborgs-Tidningen, 

Onkologi i Sverige, Kampen mot Cancer bilaga i SVD och tidningen palliativ vård. 

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

generellt  

• skrivit politikerbrev och haft flera politikermöten för att driva vidare våra frågor på regional och 

nationell nivå. 

Närståendegrupp 

En arbetsgrupp med fokus på närstående bildades där närstående träffas digitalt för att prata ut, stötta varandra 

men också en grupp där vi kan diskutera vilken information en närstående behöver. Vi bestämde oss för att 

påbörja en broschyr likt den broschyr vi har som riktar sig till drabbade, fast nu till närstående. Vi fortsätter att 

arbeta med olika insatser för att få vår närståendegrupp på Facebook mer aktiv och fler närstående att vara med i 

våra digitala närståendeträffar. 

Medlemsvårdsgruppen  

Under år 2021 fick vi in 271 nya medlemmar. Vi bestämde oss för att fokusera på nyrekrytering i regioner där vi 

fortfarande anser oss vara underrepresenterade. Vi tog fram en enkät för att få mer input från våra medlemmar 

och vad de önskar att vi gjorde mer av. Den planerar vi att skicka ut i början på 2022. Vi har också uppdaterat 

välkomstbrevet och lagt till frågan om region vid registreringen.  

Övriga aktiviteter 

Vår förening ingår tillsammans med 10 andra patientföreningar i Nätverket mot Cancer. De är en 

intresseorganisation och arbetar med nationella diagnosövergripande frågor. 

Årets Patientföreträdare 

Vi blev av Fokus Patient utsedda till Årets Patientföreträdare. 

Motiveringen löd: 

Att uppnå Nätverket mot gynekologisk cancers vision, att ingen ska dö i gynekologisk cancer, har varit och är ett 

långsiktigt arbete som 2020 bar frukt när Riksdagens socialutskott gjorde frågan om att eliminera 

livmoderhalscancer till sin egen, med uppmaning till regeringen om en nationell handlingsplan. 

https://gyncancer.se/rapportaggstockscancer/
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Genom ett aktivt opinionsarbete mot politiken i samarbete med professionen och Cancerfonden har kampanjen 

för HPV vaccin såväl som uppmärksammande av äggstockscancer lyckats. Kriterierna för Fokus patients 

utmärkelse Årets patientföreträdare, att synas i aktiviteter som ger publicitet, skapar förändring och bildar 

opinion är därför väl uppfyllda och ger Nätverket mot gynekologisk cancer en välförtjänt förstaplats. 

 

 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 tack till 

alla som bidragit. 

Nacka 2022-03-20 

 

Barbro Sjölander, ordförande   Malin Malm 

 

 

Roshan Tofighi    Malin Sundqvist kassör 

 

 

Catharina Malmberg  Pia Claesson Fredin 

 

 

Joelle Abou Khalil sekreterare  Maria Carlsson avgick i juni p.g.a. sjukdom 
 

 

Cattis Lundqvist  Sara Hindström 

 

 

 

Lena Wäppling 
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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 2021-01-01 – 2021-12-31.  

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

 

RESULTATRÄKNING 

 

 
01/01/2021 01/01/2020 

 
31/12/2021 31/12/2020 

Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. 
  

Nettoomsättning 700,586 782,207 

Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. 700,586 782,207 

 
  

Rörelsekostnader 
  

Handelsvaror -87,985 -30,333 

Övriga externa kostnader -535,722 -630,178 

Personalkostnader -4,783 -5,776 

Summa rörelsekostnader -628,491 -666,287 

 
  

Rörelseresultat 72,095 115,920 

Resultat efter finansiella poster 72,095 115,920 

Resultat före skatt 72,095 115,920 
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 31/12/2021 31/12/2020 

TILLGÅNGAR   
Omsättningstillgångar   
Varulager m.m.   
Råvaror och förnödenheter 18,334 23,221 

Summa varulager m.m. 18,334 23,221 
 

  
Fordringar   
Kundfordringar 11,400 0 

Andra kortfristiga fordringar 30,069 0 

Summa fordringar 41,469 0 
 

  
Kassa och bank   
Kassa och bank 1,092,922 573,423 

Summa kassa och bank 1,092,922 573,423 
 

  
Summa omsättningstillgångar 1,152,725 596,644 

SUMMA TILLGÅNGAR 1,152,725 596,644 

   

   

   
EGET KAPITAL OCH SKULDER   
Eget kapital   
Eget kapital vid räkenskapsårets början 592,309 476,389 

Årets resultat 72,095 115,920 

Eget kapital vid räkenskapsårets slut 664,405 592,309 
 

  
Kortfristiga skulder   
Förskott från kunder 2 430,000 0 

Leverantörsskulder 55,195 1,210 

Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 3,125 3,125 

Summa kortfristiga skulder 488,320 4,335 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1,152,725 596,644 
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NOTER 

Not 1 Redovisningsprinciper 

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

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

 

Not 2 Förskott från kunder  

 31/12/2021 31/12/2020 

Förskott från kunder   
Cancerfonden pandemistöd 300,000 0 

Stöd Cancerfonden 2021 130,000 0 

Summa förskott från kunder 430,000 0 

 

Stöd Cancerfonden 2021 om 130 000 avser en återbetalning (skuld) till Cancerfonden för överskott av bidrag 

relaterat till räkenskapsåret 2021.  

 

 

Nacka 2022-03-20 

 

 

 

Barbro Sjölander   Malin Sundqvist  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


