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LÄS MER OM 
VAD DITT STÖD 
MÖJLIGGÖR  

Vid Cancerstiftelsen har vi skrivit ihop detta brev till dig för att 
berätta vad ditt värdefulla stöd har möjligg jort för personer som 
insjuknat i cancer i år.

Tack vare donerade medel beviljade Cancerstiftelsen 
åter betydande stöd till finländsk cancerforskning: hela 87 
forskningsprojekt eller forskare beviljades bidrag, sammanlagt 
över 7,2 miljoner euro. I år riktade vi finansiering särskilt till klinisk 
forskning, dvs. forskning som hänför sig till patienter, och vi utlyste 
också specialfinansiering för cancerkirurgiska projekt.

En ökande trend som redan i några år pågått inom 
cancervården och -forskningen är individanpassad vård, dvs. 
att hitta den effektivaste och tryggaste vården för varje person 
som insjuknat i cancer. Denna trend syntes tydligt i de projekt 
som Cancerstiftelsen understödde – många av dem utvecklar 
screening- och diagnosmetoder som inriktas på respektive 
tumör och som kan utnyttjas för att optimera behandlingen.

Vi vill framföra ett hjärtligt tack till dig för ditt stöd till 
cancerforskningen och för ditt beslut att stå vid de 
cancerdrabbades sida. Ditt stöd är viktigare än någonsin.

Vi önskar dig allt gott för 2022.

Bästa donator,



Toni Seppälä, 38, är docent, 
specialläkare i gastroenterologisk 
kirurgi och forskningsgruppsledare 
vid HUS Gastrocentrum och 

Helsingfors universitet. Seppälä har forskat 
kring ärftligheten hos tarmcancer. I hans 
nyaste forskningsprojekt, som stöds av 
Cancerstiftelsen, koncentrerar han sig på 
att effektivisera vården av ändtarmscancer. 
Projektet är en patientundersökning som syftar 
till att med moderna metoder (bl.a. analys av 
tumör-DNA i blodet) hitta en fungerande men 
trygg kombination av behandlingar för varje 
cancerpatient. Cancerstiftelsen finansierade 
Seppäläs tvååriga projekt med 150 000 euro.

- Screening är den viktigaste metoden för 
att förebygga tarmcancer. Det väsentligaste 
med tanke på patientens prognos är att can-
cersjukdomen upptäcks tidigt, säger Seppälä.

Toni Seppälä är en toppforskare som i somras återvände hem från USA 
efter några års forskningsarbete vid Johns Hopkins University i Baltimore. 
Forskningens framtid i Finland gör Seppälä oroad. Nedskärningarna i 
finansieringen försämrar möjligheterna att bedriva cancerforskning.

BANBRYTANDE RESULTAT 
MED DONERADE MEDEL

- Det är oerhört viktigt att stiftelserna finan-
sierar forskning. Utan stiftelsernas stöd skulle 
cancerforskningen i hela Finland kollapsa totalt. 
Det behövs långsiktig forskning som är realistisk 
och som riktar in sig framför allt på hur vi kan göra 
nya verktyg och behandlingsformer tillgängliga för 
patienterna, säger Seppälä.

Givarnas stöd är viktigt, eftersom donationerna 
gör det möjligt för forskare att fortsätta med 
effektiv och långsiktig cancerforskning.

När det gäller Seppäläs egen forskarkarriär och 
forskningsmiljö är han särskilt entusiastisk över 
att man påvisat att aspirin är effektivt som fö-
rebyggande åtgärd mot ärftlig tjocktarmscancer. 
Ett annat exempel på en betydande framgång 
i cancerforskningen som Seppälä lyfter fram är 
nya former av immunterapi.

- För närvarande upptäcker vi undertyper av 
tarmcancer som reagerar på sådana behand-
lingar som förbättrar kroppens immunförsvar, och 
behandlingssvaren visar sig vara effektiva. Nästa 
steg är att vi lär oss att utröna vilka patienter som 
verkligen har nytta av dessa behandlingar. Genom 
forskning kan vi utveckla verktyg för en effektivare 
och rätt inriktad individuell cancerbehandling.

Bild: Marko Rantanen

”Det behövs 
långsiktig 
forskning.”



MED DE DONATIONER som Cancerstiftelsen 
årligen får in har man mångsidigt stött forsknings-
projekt som gäller cancer. Största delen av finan-
sieringen gick än en gång till forskning som inte har 
koppling till någon särskild typ av cancer, ca 25 % 
av det totala beloppet. Prostatacancer var i år den 
enstaka cancertyp som beviljades mest finansie-
ring, med en andel på ca 15 %.

Cancerstiftelsen beviljade storstipendier för två 
kliniska forskningsprojekt och två grundforsknings-
projekt. De treåriga storstipendierna på  
450 000 euro för klinisk forskning beviljades till 
professor Anssi Auvinens1 grupp vid Tammerfors 
universitet och professor Sirpa Leppäs2 grupp vid 
Helsingfors universitet och HUS Cancercentrum. 
Ett storstipendium på 450 000 euro för grund-
forskning beviljades till professor Matti Nykter3  
vid Tammerfors universitet och ett treårigt stor-
stipendium på 300 000 euro till forskningsdirektör 
Caroline Heckman4 vid Helsingfors universitet.

Cancerstiftelsen beviljade i år drygt 
7 miljoner euro i stipendier för 
cancerforskning. Storstipendierna 
beviljades för forskningsprojekt som 
gäller prostatacancer, akut leukemi och 
B-cellslymfom. Forskningen förbättrar 
resultaten av cancerbehandling så att allt 
fler cancerdrabbade kan botas.

Cancerstiftelsens storstipendier stöder forskning 
om prostatacancer, lymfom och blodcancer
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Läs mer om stipendiemottagarnas 
forskning på cancerstiftelsen.fi

1.

3.

2.

4.

Den riksomfattande 
screeningen för tarmcancer 
inleds i hela landet vid 
ingången av 2022. Ändringen 
av förordningen om screening 
har beretts flitigt vid Finlands 
cancerregister redan i  
flera år. Det långsiktiga 
arbetet belönades när 
statsrådet godkände den  
nya förordningen i augusti.

CANCERREGISTRET  har under 
två årtionden arbetat för att 
utvidga cancerscreeningarna till 

att omfatta screening för tarmcan-
cer. Från ingången av 2022 inleds 
screeningen i hela landet för män 
och kvinnor i åldrarna 60–68 år. 
År 2031 deltar alla 56–74-åringar 
i screeningarna. Screeningen ge-
nomförs vartannat år.

Finlands cancerregister får en 
betydande del av sin finansiering 
från Cancerstiftelsen. Enligt Can-
cerregistrets direktör Nea Malila 
har Cancerstiftelsens donatorer 
spelat en ytterst väsentlig roll i att 
Cancerstiftelsen på lång sikt har 
kunnat satsa på att utveckla scre-
eningen. Ett stort antal forskare 
från Cancerregistret har arbetat 

tillsammans med experter från  
Cancerorganisationerna. För det  
kan man tacka både arbetsgrupperna 
och månadsgivarna och de som  
deltagit i insamlingar.

– Ett riksomfattande screening-
program uppstår inte på ett ögonblick, 
utan det kräver upp till tiotals års 
arbete. Nu är vi i mål! Finländarna har 
glädjande aktivt delta-
git i screeningarna. 
Testet är lätt att 
använda – det  
behövs bara ett 
prov som kan  
skickas per post, 
berättar Malila glatt.

Långsiktigt arbete gav resultat



Tack vare dig kan cancerforskningen 
fortsätta
Vi vill tacka dig för ditt stöd som gör att 
cancerforskare i vårt land kan fortsätta sitt dagliga 
arbete till förmån för de cancerdrabbade. Efter ett 
år som på många sätt varit svårt är ditt stöd mer 
värdefullt än någonsin. Tack vare ditt stöd kan vi

finansiera cancerforskningen i vårt land och 
skapa säkerhet för cancerforskare som arbetar 
under osäkra omständigheter

upprätthålla en gratis rådgivningstjänst där 
specialister hjälper de insjuknade och deras 
anhöriga i nödens stund

bevilja även finansiella bidrag till 
cancerpatienter som har ekonomiska problem.

Vi kan tacka cancerforskningen för varje 
cancerdödsfall som undviks, och med din hjälp kan 
den högklassiga cancerforskningen fortsätta gå mot 
den dag då sjukdomen har utrotats.

Vill du kontakta oss?  
Har du frågor? Vill du ändra på donationsbeloppet? 
Vi hjälper gärna dig med alla frågor som gäller 
donationer. Vi håller ledigt under jul och nyår 
24–26.12 och 31.12–2.1.2022. Under semestern 
kan du mejla oss. Vi svarar så fort som möjligt. 
Kontaktinformation:

tfn 09 1353 3286, kl. 9–15
lahjoitukset@cancer.fi
www.cancerstiftelsen.fi

Gott nytt år!

ROSA BANDET-INSAMLINGEN 
SPRÄNGDE GRÄNSER

TACK

Årets Rosa bandet-kampanj, med 
karismatiska banddesignern Eva Wahlström 
som galjonsfigur, visade att det inte finns 
några gränser för oss. Nu kan vi berätta 
att vi med donatorernas stöd samlade in 
över 3,5 miljoner euro till förmån för den 
finländska cancerforskningen. Vi får ännu 
vänta över årsskiftet för att få det officiella 
insamlingsresultatet. Insamlingen kulminerade 
i välgörenhetsprogrammet Dansar med 
stjärnor, under vilken drygt 7 500 finländare 
blev månadsgivare och engångsdonationerna 
uppgick till drygt 1,1 miljoner euro. Ett varmt 
tack till alla som köpte en Rosa bandet-
produkt, gjorde en donation och deltog som 
frivilligarbetare. Vi gjorde detta tillsammans.
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