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Verksamhetsberättelse
2021
ADMINISTRATION
Årsmöten
Vårmötet möte hölls vid HandiCampen den 15 april 2021
10 personer deltog i mötet.
Höstmötet hölls vid HandiCampen den 30 november 2021.
9 personer deltog i mötet.
Styrelse 2021
Gun-Mari Lindholm, ordförande
Krister Sund, viceordförande
Inger Salokoski
Ragna Mattsson
Bo-Sture Sjölund
Elisabeth Idman-Karlsson
Lille-Mor Nyroos-Ahlqvist
Dick Lindberg
Eine Eklund
Jan Salmén
Styrelsen hade 9 sammanträden under året.

Medlem i styrelsen
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2021 har varit ett turbulent år på grund av Corona/Covid19 men trots det så har de flesta av föreningens aktiviteter genomförts på ett eller annat sätt. En stor eloge till alla deltagare som många
gånger med kort varsel har ställt om. Kansliet har varit öppet för besökare under hela året och det
tack vare att alla har visat hänsyn vid besöken, mycket värdefullt!
Förutom alla aktiviteter som det finns att läsa om här i berättelsen så har föreningen också ett
flertal projekt. Ett av dem är det lyckade Mag- och tarmcancerscreeningen. Föreningen gläds åt
att vara initiativtagare och en part i genomförandet av projektet. Ålands Cancerförening är huvudfinansiärer med pengar som föreningen samlat in genom åren. Per sista december 2021 hade
över 3100 ålänningar deltagit och över 200 koloskopier gjorts. Projektet genomförs tillsammans
med Medimar och ÅHS.
Lägenheterna i Åbo Åtanken och Lilla å har sedan start haft ungefär 3500 övernattningar.
Under 2018 rodde föreningen i land ett efterlängtat projekt nämligen att erbjuda avgiftsfri undersökning av prostatan för män i åldersgruppen 50–75. Projektet genomför föreningen tillsammans
med Medimar och sedan starten fram till idag har drygt 1000 män tagit del av undersökningen.
De så kallade prickdagarna då mångas prickar, hudförändringar och födelsemärken tittas på har
blivit ett årligt tillfälle. Under 2021 års prickdagar, fick 420 personer sina prickar undersökta.
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Kansli och personal
Föreningen har eget kansli vid Nyfahlers, Skarpansvägen 30, Mariehamn. Kansliet har varit öppet
måndag-torsdag kl. 09-15, fredagar kl. 09-13 samt övriga tider enligt överenskommelse, semesterstängt 05.07-06.08.2021, följer Ålands Handikappförbunds semesterstängning. Föreningarna
inom Ålands handikappförbund har vid behov kostnadsfritt fått låna Cancerföreningens sammanträdesrum. Monica Toivonen har varit verksamhetsledare på heltid i föreningen sedan
01.12.2012.
Åtanken samt Lilla å, lägenheterna i Åbo för
åländska cancerpatienter och deras anhöriga/närstående
Se bilaga
Revisorer
Hermans & Revisorerna Ab

Representation i olika samfund
Cancerföreningen i Finland
Verksamhetsledarna för olika cancerföreningar i landet har regelbundna möten under året med
Finlands Cancerförening. Sedan 2014 ordnas två möten/år som hålls på svenska. Under dessa
möten läggs extra fokus på att förbättra service och informationsmaterial till svensktalande medlemmar/cancerpatienter runt om i Finland.
Stiftelsen Ålands Cancerfond
Nils-Gustav Eriksson, ordförande
Monica Toivonen, suppleant Gun-Mari Lindholm
Lille-Mor Nyroos-Ahlqvist, suppleant Elisabeth Idman-Karlsson
Revisor: Hermans & Revisorernas AB
Ålands Handikappförbund
Jan Salmén har representerat Ålands Cancerföreningen i Ålands Handikappförbunds styrelse med
Dick Lindberg som suppleant.
Nordic Cancer Union, NCU
De nordiska generalsekreterarna har 3–4 möten per år. NCU består av representanter från Island,
Färöarna, Danmark, Norge och Finland. Grönland och Åland kan delta som observatörer.
Åland handikappförbunds tillgänglighetsgrupp, Monica har representerat Cancerföreningen.
Ålands handikappförbunds yttrandegrupp, Monica har representerat Cancerföreningen.

3
Medlemmar
Föreningen hade 958 personmedlemmar 31.12.2021 (674 kvinnor/284 män). Enligt stadgan kan
vem/vilket som helst av styrelsen en godkänd person eller ett samfund bli medlem i föreningen.
Styrelsen och föreningsmedlemmar samt många andra frivilliga som utan ersättning arbetat regelbundet under året:
Frivilliga
Prickdagar
Rosa/Blåbandet insamling
Medlemsaktiviteter
Stödpersonverksamhet
Stickarproffsen
HandiCampen, styrelsemöten
Bokcirkel
Styrelsemöten
Övriga möten
Tarmcancerscreening
Lilla å, lägenhet i Åbo
Pärla band
Carlsro Cancer Run
Cancerfonden

Antal
personer

Antal
timmar

7
90
14
5
30
2
1
10
2
1
5
21
15
2
205

140
1500
120
50
600
90
30
270
10
15
100
63
135
18
3141

Styrelsen arbetar frivilligt, endast reseersättningar betalas ut.
Föreningen har förmedlat flera stödpersonkontakter under året.
Fortbildning, informationstillfällen och seminarier
Föreningens verksamhetsledare har deltagit i olika utbildningar och seminarier för att hålla sig
a jour med cancer- och handikappsektorns utveckling:
09.02.2021 Hillevi Smeds från FPA informerar om rättigheter och förändringar.
07.06.2021 Jonna Granberg verksamhet Dandelia är vad man kallar första linjens stöd dvs. stöd

med fokus på rätt nivå, på rätt plats och i rätt tid, för att förebygga och behandla lätt till medelsvår psykisk ohälsa. Jonna erbjuder också utbildningar och coachning för personal som arbetar
med svåra samtal.
24.11.2021 besök av Charlotta Ejdemo (tillfällig utredare vid Socialvårdsbyrån på Landskapsregering) Hon kom till Handicampen för att diskutera funktionshinderpolitiska arbetet.
03.12.2021 Öppet hus; Internationella Funktionshindersdagen uppmärksammades tillsammans
med andra föreningar inom Ålands Handikappförbund. Många tog sig tid att komma in till HandiCampen för att besöka föreningarna, för att få information och bekanta sig med de olika verksamheterna. Program under dagen: basar med försäljning, KST informerade och servering av
vegetarisk soppa och bröd.
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INFORMATION
MOD, HOPP & KRAFT, informationshäfte
I samband med utställningen MOD, HOPP & KRAFT samanställdes ett informationshäfte med
fotomodellernas egna cancerhistorier samt information och statistik angående cancer. Häftet
fanns att få för besökarna i samband med utställning och finns numera på kansliet för att delas ut.
www.cancer.ax
Föreningen har en hemsida via Strax. Hemsidan uppdateras kontinuerligt med aktuell information. Sedan 2016 är hemsidan responsiv (mobilvänlig). Websidan har anpassats och visar sig på
bästa sätt för våra besökare oberoende om de använder mobiltelefon, surfplatta eller dator.
Facebook-sida, ”Ålands Cancerförening”
Ålands Cancerförening finns även på Facebook där information uppdateras regelbundet.
Socialskyddsguide för cancerpatienter och anhöriga
Guide finns för föreningens medlemmar och på föreningens hemsida.
Tidningen Cancer
Tidningen översattes i en kortare version till svenska (4 tidningar/år
2021). Utgivare Finlands Cancerförening. Tidningen skickas till alla
medlemmar.
Broschyrer, egna och beställda från Finland och Sverige samt tidningar som berör
olika cancerformer finns att hämta gratis för
intresserade. Föreningen förmedlar och bekostar även informationsmaterial till Onkologiavdelningen vid ÅHS.
Mediainformation, verksamhetsledaren har vid flertal tillfällen, ensam eller tillsammans med ordförande, styrelsemedlemmar eller olika föreningsrepresentanter,
informerat om föreningens arbete och aktiviteter för lokala radiostationer och tidningar.
Bibliotek, kansliet upprätthåller ett litet lånebibliotek med böcker som berör cancer. Biblioteket
innehåller också böcker om välmående. Böcker köps in genom tips och önskemål.

Tidningen Handikappbulletinen
Ålands Handikappförbund ger ut tidningen ”Handikappbulletinen”
som under 2021 utkommit med 2 nummer. För att sprida information och kunskap om samtliga medlemsföreningar i Ålands Handikappförbund delades tidningen ut till samtliga åländska hushåll. I de
aktuella numren av tidningen informerade föreningen om aktuella
händelser och reportage samt information om föreningen.
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FÖREBYGGANDE CANCERARBETE
Hudundersökningen ”Prickdagarna”
Föreningen arrangerade ”Prickdagarna” för 31 och 32:de gången, totalt 7 tillfällen under våren
och hösten 2021. Prickdagarna arrangerades i samarbete med Medimar. Byte av plats för prickdagarna beror på uppmaning från ÅHS. ”Verksamheten vid ÅHS blir för tungt belastat efter cancerföreningens prickdagar, resursbrist”.
Marina Donner specialiserande allmänläkare med klinisk träning
från Australien inom hudcancer undersökte 420 personer, flertal
malignts melanom hittades och ca 20 basaliom. Hudförändringarna opererades vid Medimar på föreningens
bekostnad. Patienter med ofarliga men irriterande hudförändringar fick möjlighet att på egen bekostnad få
hudförändringarna borttagna vid Medimar till samma
pris som vid Hälsocentralen, ÅHS.
Varje år har hudcancer hittats och jämför man kostnader
för ”prickdagarna” och en behandling av en hudcancerpatient som kommer för sent, är hudundersökningen en
För att kunna genomföra Prickdagarna på ett Corona säkrare sätt fick samtliga patienter sitta i
sina bilar och vänta på sin tur, liknande system som vid bilbesiktningen. Det nya kösystemet var
mycket uppskattat både bland frivilligarbetare, patienter och Medimars personal.
REHABILITERING, GRUPPER, FÖRELÄSNINGAR, MÖTEN
Anpassningskurser
Lära sig Leva med Cancer (25 kursen)
Kursen hölls senast 04.02-24.03.2020, kunde inte hålla kurs 2021 p.g.a. Corona/Covid-19 eftersom deltagarna är i stor utsträckning mycket infektionskänsliga.
Svenskspråkiga anpassningskurser ordnas i Härmä rehabiliteringscenter i Österbotten och vid
Kaarina i Åbo. Föreningen annonserar kurserna via medlemsbrev och på föreningens hemsida.
Vattengymnastik
Föreningen har haft sex vattengymnastikgrupper, fyra grupper vid
ÅHS terapibassäng och två i Godby, totalt mellan 65–70 deltagare.
”Gujan” Östman, fysioterapeut Tua Liewendahl-Åvik och Tuire
Granesäter har lett grupperna. Tack vare bidrag och donationer kan
föreningen hålla en låg terminsavgift för deltagarna.
Många bröstcanceropererade kvinnor får problem med lymfödem
och ännu fler rörelsesvårigheter i den opererade sidans axel och
arm. Vattengymnastik förebygger lymfödem och förbättrar rörelseförmågan i axeln och armen
men minst lika viktigt är den psykosociala samvaron i simbassängen och bastun.
Drop-In och pärla armband
Under 2021 då Corona läget tillät arrangerades ett flertal tillfällen där deltagarna pärlade banden ”Fuck Cancer”. Tillfällena var öppna för alla som var intresserade av att
pärla eller träffas över en fika och prata en stund. Syftet med träffarna, förutom att
pärla, var att de fungerade som en stöd- och samtalsgrupp. Träffarna var öppna för
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alla intresserade.
Stödpersoner
Verksamhetsledaren och cancersjukskötaren har förmedlat stödpersoner till de patienter/anhöriga
som önskar komma i kontakt med någon, som tidigare varit i samma situation, för att utbyta erfarenheter och tankar. Stödpersonen som förmedlas skall gärna vara i samma ålder och ha ungefär
samma familjesituation som patienten. Stödpersonerna har tystnadsplikt.
ÖVRIGA GRUPPER
Yoga med Johanna Lundberg
Yoga med Johanna Lundberg “Återhämtning, rörlighet, yoga i en vilsam lugn klass! Fysioterapeuten Johanna Lundberg guidar och ger
möjligheten i en liten grupp att få en lugn återhämtande klass där hon
använder sig fysioterapeutiska metoder, yoga, avspänning och andningsövningar.
Yoga med Emelie Börman vid Leva Börman, 2 grupper
Emelie hjälper till att komma in i stillhet med lugna och sköna rörelser
där andetaget och känslan guidar dig genom övningarna. Yogan hjälper kroppen att återställa obalanser och lösgöra spänningar. Tillsammans skapas en känsla av kravlöshet, trygghet och harmoni. Allt tillåts vara precis så som det är
utan att döma eller kritisera. På klasserna finns inte några måsten och prestationskraven lämnas
utanför salen.
Frisk För Livet
Frisk För Livet är ett samarbete mellan Ålands Cancerförening och Medimar. Projektet startade
hösten 2013 med föreläsningen ”Vikten av träning vid cancerdiagnos” med forskaren Kira Brisson Nielsen Bloomquist. Forskning har visat att fysisk aktivitet vid cancerdiagnos bidrar till att
patienterna klarar av cancerbehandlingarna bättre samt får ökad livskvalitet.
Under 2021 har det funnit möjlighet till träning för medlemmar med cancerdiagnos och de som
tidigare haft cancer. Två grupper har tränat både under våren och hösten. Förutom träffarna har
deltagarna även tränat hemma enligt individanpassade program. Till största delen finansieras projektet av Ålands Cancerförening tack vara donationer och bidrag.
40,- debiteras deltagaren.
Föreningens medlemmar har även haft möjlighet att lösa träningsbiljetter till reducerat pris för att
träna styrketräning på egen hand vid Medimar, föreningen har sponsorerat med 50%.

Zumbar med Hela Hälzan!
Under 2021 har en grupp träffats varje tisdag eftermiddag för att
dansa Zumba tillsammans med instruktör Laura Vauras. Mycket
glädje och en stor portion energi!
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FÖRELÄSNINGAR, MEDLEMSMÖTEN OCH RESOR
Seglats med Sunnan 2
Föreningen erbjöd föreningens medlemmar att delta i endera
lunch- eller middagskryssning med Sunnan 2 vid två tillfällen,
17 och 25 augusti. Starten gick från Sjökvarteret i Östrahamn
för att sen styra kosan en bit utanför Mariehamn. Totalt deltog
95 personer som njöt av god mat, trevlig gemenskap och vacker
skärgård.

Konstutställning
Den 2 september erbjöd föreningen sina medlemmar att gratis njuta av
Lars Lerins tavlor vid Ålands Konstmuseum. Intresset var stort så det blev
två grupper som beundrade Lars Lerins tavlor.
Teaterresa
Den årliga teaterresan till Stockholm blev inte av p.g.a. Corona / Covid-19
Monica Toivonen har informerat om Cancerföreningens verksamhet:
17.11 Närvårdarutbildningen, ungdomsgrupp, 15 personer
24.11 Närvårdarutbildningen, ungdomsgrupp
Under december månad arrangerade Ålands Radio och TV en temavecka om cancer. Läkare informerade om diagnostisering, olika behandlingsmetoder mm samt anhöriga från sitt perspektiv.
Monica informerade om Cancerföreningens verksamhet.
DIREKT STÖD TILL CANCERSJUKA OCH ANHÖRIGA
Åtanken och Lilla å, lägenheter i Åbo för åländska cancerpatienter
Våren 2015 köpte Ålands Cancerfond den första lägenheten i Åbo, ca 200 meter från Åbo Universitetssjukhus. Lägenheten är på 118 kvadratmeter och består av 3 sovrum, stort vardagsrum,
kök, badrum och en mindre toalett samt stor balkong. Lägenheten Lilla å togs i bruk i juli 2019
och består av 2 sovrum, vardagsrum, kök badrum, toalett och balkong. Liksom Åtanken så ligger
även Lilla å 200 m från sjukhuset. I samband med köpen fick Ålands Cancerförening förfrågan
från fonden om att ställa i ordning lägenheterna samt sköta all administration. Cancerföreningen
åtog sig uppdraget och efter att ha köpt in allt från köksredskap till sängar och soffor har föreningen även hand om administrationen av städning, tvätt av sängkläder och handdukar samt inköp av WC- och hushållspapper, tvålar med mera samt att TV-licens, WiFi, försäkring och komplettering av inventarier blir utfört samt står för dessa kostnader. Patient/anhörig som bor i någon
av lägenheterna betalar 20,-/dygn till föreningen. Beloppet kan patienten söka tillbaka från FPA,
övernattningspenningen från FPA var högst 20,18 €/natt 2021
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Under 2021 hade Åtanken 390 övernattningar. Totalt har Åtanken haft 2 866 övernattningar sen
starten 2015. Lilla å hade 212 övernattningar under 2021. Totalt har Lilla å haft 756 övernattningar sen starten 2019.
Åtanken och Lilla å har haft totalt 3 622 övernattningar sen starten 2015 respektive 2019.
Ifall Åtanken och Lilla å är fullbokade subventionerar föreningen hotellövernattning för patienter
med upp till 30,-/dygn. Speciellt under flyguppehållet sommaren 2021 pga omläggning av landningsbanan vid flygfältet i Mariehamn samt flyguppehållet på ca 2 veckor runt jul och nyår. Därutöver har det även periodvis förekommit toppar då patienter inte har fått rum i någon av lägenheterna och då fått subventionerad hotellövernattning.
Stickarproffsen
Stickproffsen, är inte bara proffs på att sticka. De är dessutom
proffs på att dela med sig av empati och värme. Värme för huvud, axlar, händer och tår. Stickproffsen har regelbundet under
året skänkt en mängd stickade plagg för att delas ut helt gratis till
cancersjuka. Plaggen delas ut vid cancerföreningens kansli och
av cancersjuksköterskan vid ÅHS. Dessutom finns det stickade
plagg i både Åtanken och Lilla å för de boende att plocka åt sig
om de önskar något av plaggen.
Prenumeration på tidningar
Föreningen finansierar två tidningsprenumerationer till onkologiska polikliniken vid ÅHS.
ROSA- OCH BLÅBANDETAKTVITETER
Anita-kväll
8 september hölls den årliga Anita-kvällen vid HandiCampen. Anitas Finlands representant,
Petri Puustinen hade med sig 2022-årsmodeller av BH och baddräkter för bröstcanceropererade
samt olika modeller av bröstproteser. 5 medlemmar mannekängade med ett urval av de nya modellerna, därefter fick möjlighet att prova och beställa av vårens nyheter. Ca 30 kvinnor deltog.
Allsångscafé med Kim och Marianne
21 oktober deltog medlemmar från Cancerföreningen tillsammans
med medlemmar från andra föreningar inom HandiCampen i
Allsångcafé med Kim och Marianne. Att välja Restaurang Compagniet för att sjunga och fika tillsammans var mycket uppskattat
bland deltagarna.
Samtliga deltog gratis.
Bokcirkel
En gång i månaden har medlemmar från Cancerföreningen tillsammans med Reumaföreningen
träffats för att diskutera en bok som valts gemensamt. Gruppen dricker kaffe och har trevligt.
Ledaren för gruppen var Eine Eklund.
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"Skapande Färger", att måla ut ur färger”
Under våren och hösten 20201 höll Soffi Wetterhoff målarkursen ”Skapande färger att måla ut ur färger”. Deltagarna fick prova på olika tekniker.
10–12 personer deltog uppdelade på två grupper.

Myssöndag
Ålands Idrottscenter i Godby 13 mars och 21 november
Ålands Cancerförening bjöd in ALLA sina medlemmar till Myssöndag.
Föreningen reserverade hela badavdelningarna mellan klockan 16 - 19:00.
Deltagarna fick delta i vattengymnastik med Gujan och samtliga bjöds på
salladsbuffé. Alla medlemmar fick gratis delta i Myssöndag med aktiviteter, servering och trevlig samvaro. Ca 30 medlemmar deltog/tillfälle.
Samtliga Rosa- och Blåbandetaktiviteter är kostnadsfria för deltagarna.

FÖRMEDLING OCH FÖRSÄLJNING AV HJÄLPMEDEL
Föreningen servade med förmedlingen av bröstproteser och peruker. Hjälpmedlen är gratis för
patienterna och ersätts av ÅHS genom betalningsförbindelse.
Bröstproteser
Proteser finns i lager på kansliet i olika modeller och storlekar så att patienten omedelbart kan få
en passande protes. Patienterna får 1–2 proteser som håller formen ca 3 år. Proteserna beställs
direkt från tillverkaren Anita International, Tyskland. Protesförmedlingen startades 1996. Under
2021 förmedlades 61 proteser.
Peruker
Föreningen startade förmedlingen av peruker 1998. Föreningen har ett tiotal
perukmodeller som provperuker. Perukerna som beställs från importör Hiusextra Heinilä Oy, Helsingfors, kommer vanligtvis inom en vecka. Fiberperukerna har ersatts med ett maxbelopp på 450 euro från ÅHS. En fiberperuk
håller 3–6 månader beroende på användning. De flesta cancerpatienter klarar sig med en peruk under en normallång behandling.
Alopecia-patienterna har fått 2 konstfiberperuker eller en äktahårsperuk till
ett värde 900,-/år. 35 peruker förmedlades under 2021.
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Försäljning av bh och baddräkter
Bröstcanceropererade kvinnor behöver special-bh och -baddräkt med ficka för protes. Dessa betalas av patienten själv till reducerat pris tack vare donationer och insamlingar. Bh 20 euro (normal
pris ca 40,-) och baddräkt/bikini 50 euro (normal pris ca 80,-) säljs till rabatterat pris. Specialpriserna är en medlemsförmån. Bh och baddräkter köps direkt från Anita International, Tyskland.
Flera åländska kvinnor väljer årligen att gå igenom en bröstrekonstruktion. Ett nytt bröst skapas
av egen vävnad eller silikonprotes. Direkt efter operationen behöver patienten en special-bh för
att hålla bröstet ”på plats”. Dessa bh:ar är dyra och patienten behöver minst 2 bh:n, som ska provas ut före operationen, ska även användas nattetid.
Tack vare de lyckade insamlingarna kan vi ge special-bh gratis till patienterna.
Förmedling av näringsdrycker
Föreningen förmedlar näringsdrycker. Cancerpatienter har stort behov av extra energitillskott
speciellt före och efter stora operationer samt vid viktras i samband med cancerbehandling. Även
palliativa patienter använder näringsdryckerna. De patienter som är i behov av näringsdrycker får
bidrag från Stiftelsen Ålands cancerfond för dryckerna genom att cancersjuksköterskan vid onkologiska polikliniken skriver ut en betalningsförbindelse. Betalningsförbindelsen gäller i tre månader och berättigar till 2 x 2 dl näringsdrycker/dag. Ca 30 patienter/månad hämtade näringsdrycker
från kansliet.
MEDELANSKAFFNING/BIDRAG
Medlemsavgifter
Medlemsavgiften var 15 € år 2021.
Lotteri
Lotteri (29 gången) arrangerades 1.11 – 21.11.2021. Vinsterna var ett stort antal presentkort,
värde mellan 25–700,- euro. Bankgiroblanketter med information om lotteriet delades ut, via Posten Åland, till alla åländska hushåll. 10 916 lotter á 5,- euro såldes.
Donationer/insamlingar
Föreningen fick under verksamhetsåret 33 436,37 euro i donationer. Föreningen har en box vid
Mattsons i Godbys flaskretur där man kan lägga sitt pantkvitto. Sen december 2013 har föreningen även en box vid Sparhallens flaskretur utplacerats. Under perioden december 2013 fram till
december 2021 har inkommit 57 356,30 vid Sparhallens flaskretur. Vid Mattsons i Godby har
inkommit 22 285,65 under perioden januari 2013 – december 2021.
ROSA/BLÅ BANDET INSAMLINGEN
Rosa bandet är en internationell kampanj för att uppmärksamma bröstcancer och Blå bandet för
att uppmärksamma prostatacancer. Årligen sedan oktober 2001 har Ålands Cancerförening uppmärksammat Rosa Bandet-kampanjen genom att ordna föreläsningar och sälja pins. Sen 2012 har
insamlingen varit gemensam både för rosa och blå bandet.
Steel FM:s annonsörer deltog i insamlingen med ett totalbelopp på 11 300,- euro.

11
Carlsro Cancer Run söndag 27 september
Medlemmar som inte deltog i loppet Carlsro Cancer Run men ändå var
pigga på att komma med ut till Föglö fick möjlighet att ta del av loppet
som åskådare samt lät sig väl smakas av smörrebröd vid Badhotell Carlsro.
Föreningen ordnade busstransport från Mariehamn till Svinö t/r och gemensam dag vid Carlsro Badhotell.
Samtidigt var det många frivilliga funktionärer, styrelsen och föreningens medlemmar, som hjälpte till
under dagen. Alla intäkter skänktes till Ålands Cancerförenings Ros-Blåbandet fond

Rosa/Blåbandet Gala, 16 oktober arrangerade föreningen RosaBlåbandetgala på Hotell Arkipelag för trettonde året. För underhållningen under middagen stod Dunderdansarna, Sofia Eriksson, Lelle
Eriksson och Labeled Lemons. För dansmusiken stod Conny Henrix
tillsammans med Sandra Estberg och Don´t touch. Kvällens värd var
Gun-Mari och Julanda Lindholm. Kvällens ”Riddare” bidrog stort till
kvällens insamling. ”Riddarna” bestod av kvinnor och män som
ringde runt till vänner och bekanta med förfrågan om bidrag till Rosaoch Blåbandet insamlingen. Hotell Arkipelag skänkte intäkterna från
kvällens samtliga inträden till insamlingen, 302 entrébiljetter á 12,-/person 3 624,minus 15% i administrationsarvode, totalt 3080,40,-.
För att kunna genomföra denna kväll finns en stor mängd personer som ställer upp
ideellt samt företag, föreningar och privat personer som bidrar till insamlingen under.
Insamlingen inbringade brutto 69 054,72 kostnaderna var 3 852,41 euro.
Totalt insamlade medel 2021 till Rosa-Blåbandet fonden 65 202,31 euro
FONDER
Barn- och familjecancerfonden
En stadga för barn- och familjecancerfonden godkändes i styrelsen den 6
oktober 2005 § 44.
Bidrag för barncancerfamiljer
Till barncancerfamiljer gavs ett engångsbidrag på 800 euro för utökade
kostnader och för att underlätta barnets sjukhusvistelse. Bidraget ges
även till familjer med minderåriga barn ifall någon förälder insjuknar i
cancer. Pengarna ska bidra till att sätta en liten guldkant på tillvaron för
familjen, möjlighet att göra något ”extra”. Bidraget beviljas även vid
återfall. 5 familjer har vardera fått grundbidraget på 800,- euro under
2021. Tack vare donationer och bidrag till Barn- och familjecancerfonden under 2021 beslöt styrelsen att dela ut en extra ”julpeng” på 200,- till
varje familj som under året erhållit grundbidraget.
Under 2021 kom det in 2 657,- i donationer till fonden.
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Rosa/Blå bandet fond
Frivillig PSA-provtagning
I april 2018 inledde Ålands Cancerförening och Medimar i samarbete med ÅHS ett gemensamt
femårigt projekt där åländska män i åldrarna 50–75 ges möjligheten till frivillig PSA provtagning
i kombination med besök till läkare eller urolog på Medimar för undersökning och information.
Projektet, som bekostas av Ålands Cancerförening, är möjligt genom de donationer som inkommit till föreningen genom åren. Syftet är att säkerställa lämpligt omhändertagande och diagnosticering av prostatacancer samt minska omotiverad provtagning och uppföljning.
De frivilliga besöken är resultatet av ett målmedvetet och långsiktigt arbete. Genom ett drop-in
system på Medimar inväntar patienterna provtagning och delgivs samtidig information om projektet, prostatacancer och den kommande läkarundersökningen. Tillfället innebär i många fall
även en pratstund med andra patienter på samma ärende.
Per sista december 2019 hade 808 män deltagit i projektet, 2020 var det 118 och 2021 var det
ytterligare 99 nya personer, totalt 1025 nya patienter sen starten. Under 2020 var det 301 recall
och 2021 186 patienter, totalt 487. Den stora mängden recall beror på den stora gruppen som anslöt direkt när vi startade projektet. Vi ser resultatet av insatsen- totalt 23 män blev under 2021
remitterade till ÅHS för misstanke om cancer, lika många som året innan.
Vi är glada att vi kom i gång med projektet, och därmed medverka till ökat medvetande om
prostatacancer, godartade förändringar och ärftlighet.
Kolorektalcancerscreening (tjock- och ändtarmscancer)
Under 2020 förverkligats äntligen föreningens målsättning att tillsammans med ÅHS och Medimar starta upp ett screeningprogram för att upptäcka kolorektalcancer i ett tidigt skede. Åland har
därmed fått en möjlighet att gå in som föregångare i Finland med den nya (men ändå validerade)
FIT baserade tarmcancerscreening. Cancer i tjock- och ändtarm är den näst mest förekommande
cancern efter könsspecifika prostata- och bröstcancer.
Den största samhällsnyttan och individens vinning finns i att:
• Upptäcka tidig cancer och möjliggöra botande kirurgi/behandling
• Upptäcka och avlägsna polyper (som är mycket tidiga förstadium till cancer)
• Minska sjukligheten och samhällskostnader uppkomna från akut kirurgi samt avancerad
kirurgi/behandling för avancerad tarmcancer.
Screeningprojektet är ett pilotprojekt på 4 år och har riktat sig till samtliga medborgare på Åland i
åldersgruppen 60–74, ändringar från år 2022 då kolorektalcancerscreening i åldersgruppen 60–68
kommer att ingå i det nationella screeningprogrammet.
Totalt, t.om.
31.1.22

Andel
Utskickade kit Inlämnade Inlämnade
5942

4672

78,6 %

Antal
Patienter där polyper
Koloskopier plockats bort, ej maligna
236

165

Antal maligniteter
18

Första årets deltagande var 82,3% Andra årets andel inlämnade prover var lägre än år 1. Orsaken
är att många prov inte hunnit komma in per sista december 2021 dessutom skickades påminnelse
ut i januari, räknar med att totalandelen kommer att stiga för år 2 i och med det. Notera att 165
polyper plockats bort. Polyper är många gånger förstadiet till cancer.
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Sven Pettersons fond för forskning
En stadga för Sven Pettersons fond för forskning godkändes i styrelse den 25 augusti 2005 § 25.
Sven Pettersson från Kökar (avliden den 11 mars 2003) har testamenterat 7/20 av penningmedlet
till Ålands Cancerförening. 7/20 delar motsvarar ca 33 425 euro, varav 20 000 euro finns på en
placeringsdeposition med fast ränta 0,6%. Penningmedlen skall användas till understöd av cancerforskning.
EKONOMI
Allmänna understöd
För verksamheten ansöktes PAF-medel 78 400,- euro. LR beviljade 66 500,-.
Föreningen blev beviljad Mariehamn stads grundbidrag 2 512,88
PERIODENS VINST/FÖRLUST
Periodens vinst är 5 334,47
Övrig verksamhet och ekonomi framgår av bokslutet 2021

