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Insamlingspolicy 

Cancerföreningen i Stockholm (1910) och Stiftelsen Konung Gustaf V:s Jubileumsfond 

(1928) är Sveriges äldsta cancerfonder. Fonderna marknadsförs under det gemensamma 

namnet Radiumhemmets Forskningsfonder som har som främsta mål att stödja den 

patientnära cancerforskningen. 

Båda organisationerna saknar statligt stöd och är helt beroende av gåvor och donationer från 

privatpersoner, företag samt andra externa stiftelser. Medelsutdelning sker från avkastningen 

av eget kapital.  

Radiumhemmets Forskningsfonder har idag ett kapital på ca 1,6 miljarder kronor och under 

2016 utdelades 59 miljoner kronor till den patientnära cancerforskningen, i första hand i 

Stockholmsområdet. 

I takt med att vi lever allt längre kommer fler att få cancer, var tredje människa drabbas idag. 

Radiumhemmets Forskningsfonder arbetar för att ännu fler cancerpatienter ska tillfriskna med 

forskningens hjälp. Även om cancerforskningen har kommit långt, och många cancer-

sjukdomar idag kan botas eller hållas i schack med läkemedel och behandling, krävs djupare 

kunskap, bättre förståelse och mer klinisk forskning för att vi ska kunna rädda även dem som 

drabbas av svåra former av cancer.  

Målet för vårt forskningsstöd är tidigare upptäckt av cancer för att öka överlevnadschanserna 

och bättre behandlingsmetoder som förbättrar livskvaliteten för alla som måste leva med 

cancer. 

Vår organisation bedriver insamlingsarbete i mindre skala. Exempel på insamlingsmetoder är 

insamlingsbrev, tematidning, hemsida och sociala medier. Kansliets lokala placering på 

Radiumhemmet/Strålbehandlingen vid Karolinska Universitetssjukhuset i Solna ger oss 

förmånen till marknadsföring inom sjukhuset. 

Syftet med insamlingskommunikationen är att engagera givaren och informera om behovet av 

privata stöd. Inga kampanjer riktar sig till personer under 18 år. 

Givaren kan förvänta sig ett professionellt bemötande vid kontakt med Radiumhemmets 

Forskningsfonder och utsätts aldrig för påtryckning via exempelvis telefonsamtal. Fonderna 

garanterar att information om varje enskild givare inte lämnas vidare till utomstående part.  

Styrelserna har beslutat att donationer till fonderna i första hand ska tillfalla patientnära 

cancerforskning i allmänhet men att öronmärkning för särskilda ändamål i princip kan 

accepteras. Donationer som riktar sig till särskilda forskare bör däremot undvikas.  

Återbetalning av gåva sker då fel begåtts eller då givaren ångrar sig, förutsatt att det är rimligt 

utifrån givarens ursprungliga intention och hur lång tid det gått sedan gåvan gavs. 
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Radiumhemmets forskningsfonder har rätt att tacka nej till gåvor från både privatpersoner, 

organisationer och företag som är förvärvade på ett sätt som står i strid med fondernas etiska 

krav. Fonderna avstår från gåvor från företag med huvudsaklig verksamhet inom vapen-, 

alkohol-, och tobaksindustrin.  

Beträffande tvister gällande testamenten är Radiumhemmets Forskningsfonder ytterst 

ansvarig mot testatorn och hans eller hennes vilja. Den som skriver ett testamente till förmån 

för Radiumhemmets Forskningsfonder kan känna sig trygg i att fonderna alltid eftersträvar att 

tolka testamentet efter testators vilja. 

Alla gåvor i form av värdepapper och fast egendom ska fonderna omsätta till likvida medel så 

snart det är möjligt. Det är viktigt att detta sker på ett ansvarsfullt och professionellt sätt. 

 

Granskning och kontroll av insamlingen 

Radiumhemmets Forskningsfonder följer personuppgiftslagen och bokföringslagen. I 

samband med bokslut kontrolleras fonderna årligen av auktoriserade revisorer.  

Både Cancerföreningen och Jubileumsfonden är innehavare av 90-konton och granskas 

därmed årligen av Svensk Insamlingskontroll (SI) som säkrar att insamlingsverksamheten 

håller hög kvalitet och att utdelning uppfyller ändamålet. 

Radiumhemmets Forskningsfonder är medlem i branschorganisationen Frivilligorganisa-

tionernas insamlingsråd (FRII) och följer de etiska riktlinjer för insamling som FRII tillämpar. 

 

Forskningsnämnder 

Forskningsfondernas vetenskapliga nämnder utvärderar och prioriterar forskningsansökningar 

samt förbereder styrelsens behandling av anslagsärenden. Nämnderna består av totalt tolv 

professorer från Sveriges främsta medicinska lärosäten och fungerar som kvalitetsgaranti för 

forskningsprojekt som stöds av Radiumhemmets Forskningsfonder. Nämnderna tillämpar 

strikta regler för jäv. 

 

 


