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Kongefamilien har vært gode
ambassadører for Kreftforeningen
helt siden 1948, da kong Haakon VII
ble foreningens høye beskytter.
Kong Harald har vært Kreft
foreningens beskytter siden 2005.
Han deltar ved Kreftforeningens
årlige utdeling av Kong Olav Vs kreft
forskningspris. Prisen ble opprettet
29. april 1992 til minne om kong
Olav V og overrekkes til en kreft
forsker – eller gruppe av kreftforskere
– som har bidratt til å fremme
norsk kreftforsknings kvalitet og
omfang.

Forsiden:
Hjemmetesting inn i Livmorhalsprogrammet: Om noen år får kvinner som ikke har tatt
en celleprøve på mange år, tilbud om å ta prøven i sitt eget hjem. Etter påtrykk fra
Kreftforeningen bevilges pengene som gjør at hjemmetesting kommer inn i Livmor
halsprogrammet. Forskning Kreftforeningen har finansiert viser at en hjemmetest vil
øke deltakelsen og avdekke flere krefttilfeller.
Karianne og datteren Maren har alltid vært nære. Da Karianne ignorerte påminnelses
brevet hun fikk da det var på tide å ta livmorhalsprøve, maste Maren på moren. Til
ingen nytte. Hun prioriterte aldri å ta livmorhalsprøven. I dag lever hun med uhel
bredelig livmorhalskreft. Foto: Astrid Waller

Foto: s. 3, 5: Jorunn Valle Nilsen, s. 6: Katrine Sunde, Pierre Robert, s. 8: Linn Foyn Therkelsen, s. 9: Jorunn Valle Nilsen,
s. 10: Fartein Rudjord, Jorunn Valle Nilsen, s. 12–14, 16: Jorunn Valle Nilsen, Heather Ørbeck Eliassen, s. 18: Ole Martin Wold,
Jorunn Valle Nilsen, Øystein Fykse, Marthe Mølstre, s. 21: Kreftforeningen, s. 22: Astrid Waller, Vardesenteret/Kreftforeningen,
s. 30: Ole Martin Wold, Kreftforeningen
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Kraften i laget

Jeg lar meg begeistre av alle som engasjerer seg i kreftsaken. På verksteder
perles det «Fuck Cancer»armbånd. Det strikkes luer og tepper som skal gi
oppmerksomhet og varme til familier som er rammet. Enkeltpersoner løper
over fjell eller deltar i Holmenkollstafetten for Kreftforeningen. Noen starter
en digital innsamling, andre lager en basar. Bedrifter samler inn penger til
Kreftforeningen til jul.
Engasjementet for kreftsaken tar så mange ulike former. Noen mobiliserer
kolleger, naboer eller idrettslaget til å gjøre noe sammen med kreftsaken til et
felles prosjekt. I Trondheim møtte jeg ungdommer som valgte å være frivillige
hjelpere for kreftrammede – enten de trengte vask av hus eller kjørehjelp. Dette
er unge mennesker som ønsker å gjøre en innsats for andre.
Utrolig mange samler inn penger til Kreftforeningen gjennom kreative påfunn,
digitale innsamlinger, gjennom minnegaver eller som bøssebærere.
Flere bruker også stemmen sin der kreftsaken møter motstand – de signerer
opprop og tar stilling til hvordan de ønsker endringer i samfunnet.
I 2021 har vi fått rekordmange nye personlige medlemmer i tillegg til at flere
organisasjoner har meldt seg inn i Kreftforeningen. Dette styrker laget og
bidrar til at vi står sterkere sammen.

Generalsekretær Ingrid Stenstadvold Ross

Vi har etablert samarbeid og partnerskap med bedrifter som ønsker ikke bare å
gi penger, men å bruke kompetansen sin til beste for en god sak. Bedriftsledere
forteller meg at dette bidrar til å skape stolthet og felleskap i egen virksomhet.
Jeg er så utrolig stolt av dette – at mange vil delta, gi av seg selv og bygge
laget. Uten kraften som ligger i engasjementet, uten kompetansen, tiden og
ideene ville vi i Kreftforeningen og kreftsaken stått fattigere tilbake.
Vi er ikke ferdige. Nå bygger vi laget videre, og håper å bli en enda større
folkebevegelse. Kreftsaken berører mange, og fremover vil langt flere bli
rammet. Det stiller nye krav til oss som samfunn og til Kreftforeningen. Vi
trenger flere spillere på laget: medlemmer, partnere, frivillige og gode ideer.
Et liv uten kreft, krever kraftfulle krefter. Takk til alle som stiller opp.

KREFTFORENINGENS ÅRSRAPPORT 2021 | 3

Kreftforeningens styre
Styreleder

Styremedlem

GEIR RIISE

PER HAARR

Utdannet lege og driver nå egen virk
somhet. Generalsekretær i Den norske
legeforening fram til sommeren 2021.
Gikk da av med pensjon etter over
12 år i stillingen. Har en mastergrad
i helseadministrasjon. Er leder av den
regjeringsoppnevnte kommisjonen
som skal utarbeide en kompensa
sjonsordning for «oljepionerene».
Er nestleder i landsstyret i Blå Kors.
Tidligere sjeflege i Statoil konsernet,
HMS-direktør i Posten Norge og dag
lig leder for Hjelp 24 Bedriftshelse
tjeneste (nå Avonova bedriftshelse
tjeneste) og avdelingsdirektør og
medisinsk fagsjef i NHO. Har bl.a.
vært medlem av den regjeringsopp
nevnte granskningskommisjonen om
kreftsykdom ved NTNU/Universitetet
i Tromsø, leder av Nasjonalt Råd for
Tobakksforebygging, styremedlem
i Direktoratet for arbeidstilsynet og
deltatt i ulike internasjonale organisa
sjoner. Bred erfaring fra flere organi
sasjoner, og en rekke tunge verv og fra
politikken.

Tidligere assisterende rådmann i
Stavanger kommune, og tidligere
direktør for oppvekst og levekår
samme sted. Haarr har mange år fra
folkehøyskole bak seg, hvorav meste
parten av tiden som rektor. Han har
hatt flere nasjonale tillitsverv knyttet
til norsk og nordisk folkehøyskole.
Han har også bakgrunn som helse og
sosialsjef og rådmann i Randaberg
kommune. Utdannet pedagog med
tilleggsutdanninger innenfor natur og
samfunnsvitenskap samt offentlig
ledelse.

Nestleder

ØYVIND ERIKSEN
Konsernsjef i Aker siden 2009,
utdannet jurist fra UiO. Tidligere
forretningsadvokat, partner og styre
leder i advokatfirmaet BAHR. Eriksen
har et stort engasjement for kreft
saken. Han fikk selv kreft i 2012.
Etter en vellykket operasjon var han
raskt tilbake i jobb. Hans engasjement
har kommet til uttrykk på mange
måter, blant annet i arbeidet for nytt
Radiumhospital i Oslo. Han har også
en rekke styreverv i ulike bransjer.
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Styremedlem

MAJA-LISA LØCHEN
Professor i forebyggende medisin og
assisterende studieleder Enhet for
legeutdanning, Det helsevitenska
pelige fakultet, UiT Norges arktiske
universitet, Tromsø og overlege i
hjertemedisin, Universitetssykehuset
NordNorge. Lang erfaring som
pårørende til kreftsyk. Lokalpolitisk
erfaring fra Sosialistisk Venstreparti,
blant annet i styret og kommune
styret. Flere nasjonale og interna
sjonale verv knyttet til forskning og
forebygging av ikkesmittsomme
sykdommer inkludert kreft, blant
annet som leder i Nasjonalt råd for
tobakksforebygging.
Styremedlem

Rederiforbund. Aagesen er forfatter av
boka «Ingenmannsland – for oss som
ikke døde, som ikke lenger er syke,
men heller ikke blir friske».
Styremedlem

ARVID HALLÉN
Arbeider i dag som styremedlem
og konsulent og er utdannet sosi
olog fra Universitetet i Oslo. Han
var i mange år i ledelsen for Norges
forskningsråd og var administreren
de direktør fra 2004 til 2017. Han
har også arbeidet som forsker og
forskningsleder. Hallén har hatt et
bredt forskningspolitisk engasjement
med mange verv i komitéer og styrer
og evalueringspaneler nasjonalt og
internasjonalt. Han har i dag flere
styreverv, og er blant annet styreleder
for Høgskulen på Vestlandet.
Styremedlem

ANITA DAS
Forskningsleder ved SINTEF Digital,
avd. Helse og førsteamanuensis II ved
INB ved NTNU. Jobbet med helse,
brukersentrert design og digitalisering
siden 2007. Jobbet tidligere på gyne
kologisk kreftavdeling, og vært sær
skilt opptatt av forskning og utvikling
av tjenester for pasienter med
kroniske lidelser. Har bachelorgrad i
sykepleie, mastergrad i helseviten
skap og doktorgrad i medisin. Har
også styreverv i andre bransjer.

HÅVARD AAGESEN

Styremedlem

Taleskriver, rådgiver og skribent i sitt
eget firma, Medandreord. Han har
bakgrunn fra FNs Utviklingsprogram,
som politisk rådgiver for Arbeider
partiet, spesialrådgiver i Dinamo og
som kommunikasjonsdirektør i Norges

BETTINA HUSEBØ
Lege, spesialist i anestesi, intensiv
medisin, kompetansepåbygging i
palliativmedisin og sykehjemsmedi
sin. Hun er professor ved Det medi
sinske fakultet, UiB, sjef for Senter for

Fra v.: Arvid Hallén, Anita Das, Håvard Aagesen, MajaLisa Løchen, Stine HøibakNissen, Øyvind Eriksen, Astrid Dalhaug og Isabelle
Ringnes. Geir Riise, Per Haarr, Bettina Husebø og Trine Hveem var ikke til stede da bildet ble tatt.

alders og sykehjemsmedisin og leder
for innovasjon, Institutt for global hel
se og samfunnsmedisin. Postgraduate
SQIL Program, Harvard University,
Boston. Etablerte en av de første
palliativavdelinger på et sykehjem i
Europa. Forskningen er rettet mot
smertebehandling og komplekse inter
vensjoner på sykehjem og for hjem
meboende personer med demens.
Styremedlem

STINE HØIBAK-NISSEN
Spesialrådgiver i seksjon strategi og
analyse i Kreftforeningen. Er utdannet
sykepleier, og har en mastergrad i
Health Economics, Policy and Mana
gement fra Universitetet i Oslo. Har
tidligere jobbet som sykepleier og
assisterende enhetsleder i Avdeling for
transplantasjonsmedisin ved Rikshos
pitalet, og senere i konsulentfirmaet
Deloitte med prosjekter knyttet til inn
føring av elektroniske pasientjournaler
i norske sykehus. Har i tillegg flere års
erfaring fra ulike sykehus i Oslo samt
fra kommunal helse og omsorgs
tjeneste.

Varamedlem

Varamedlem

TRINE HVEEM

ISABELLE RINGNES

Leder for Kreftforeningens kontor i
Tønsberg med ansvar for arbeidet
i Vestfold og Telemark og deler av
Viken fylket. Utdannet statsviter fra
UiO. Har lang erfaring fra ulike jobber
i frivillige organisasjoner i Norge og
jobbet to perioder i Laos og Tanzania
som stedlig representant for Kirkens
Nødhjelp. Har hatt ulike tillitsverv og
styreverv i frivillig sektor.

Medgründer av EqualityCheck.it, som
hjelper virksomheter å forstå og for
bedre mangfold og kultur på arbeids
plassen. Hun er også gründeren av
TENK, et teknologinettverk for kvinner
med mål om å inspirere kvinner til
å forme fremtiden med teknologi.
Isabelle er også en av grunnleggerne
bak #Hunspanderer, en organisajon
fokusert på likestilling, diskriminering
og kjønnsstereotyper i arbeidslivet.
Sammen med SOS Barnebyer har hun
startet initiativet Digital Villages, som
har som formål å digitalisere barne
byer over hele verden. Hun foreleser
ved Singularity University på NASA
i Silicon Valley, og er to ganger blitt
kåret til InspiringFifty women in tech.
og som en av de 100 mest innflytel
sesrike menneskene i Nordic Tech.
Isabelle er styremedlem i Dermanor
og har produsert en av Norges mest
populære teknologipodkaster Future
Forecast. Hun har også gitt ut boken
«Hvem Spanderer», og holder jevnlig
foredrag om teknologi og mangfold for
næringslivsledere og politikere i Norge
og internasjonalt.

Varamedlem

ASTRID DALHAUG
Leder Avdeling for kreft og lindrende
behandling ved Nordlandssykehuset
HF (NLSH) i Bodø, er utdannet lege
og spesialist i onkologi, og har jobbet
som kreftlege siden 2005. Hun har
vært leder i NLSH siden 2006. Har
hatt bistilling siden 2009 som univer
sitetslektor II ved UIT, Norges arktiske
universitet, og er lokal delemneleder
for 6. års legestudenter innen kreft og
palliasjon. Lang erfaring som kreft
lege, leder og underviser. Varde
senteret i Bodø ble etablert i 2013 og
er organisert under avdelingen hun
leder.

KREFTFORENINGENS ÅRSRAPPORT 2021 | 5

1

2

6 | KREFTFORENINGENS ÅRSRAPPORT 2021

3

2021

ÅRSBERETNING 2021

Kreftforeningens formål er å arbeide for å forebygge og bekjempe
kreft samt bedre livskvaliteten for mennesker rammet av kreft.
Kreftforeningens visjon er «et liv uten kreft». Vi vil fremskynde dagen da syk
dommen er utryddet, og jobbe for at kreft skal ta minimal plass i pasienter
og pårørendes liv. Gjennom forskning, forebygging, samfunnspåvirkning og
kreftomsorg arbeider vi for at færre skal få kreft, at flere skal overleve sykdom
men, og for å bedre pasienter og pårørendes livskvalitet.
Representantskapet vedtok i 2019 strategien som gjelder til og med 2023.
Våre mål for perioden er:
1. Færre skal få kreft
2. Flere skal overleve kreft
3. Bedre livskvalitet for pasienter og pårørende
Kreftforeningen er en av de største bruker og interesseorganisasjonene i Norge
og en av Norges største medlemsorganisasjoner på helseområdet. For å nå de
overordnede målene har vi identifisert strategiske innsatsområder der Kreftforeningen vil ta en særlig rolle. Som samfunnsaktør og medlemsforening er det
viktig at virkemiddelapparatet er innrettet slik at vi kan nå målene vi har satt
oss. Derfor har vi også utviklet og styrket virkemidlene i inneværende periode,
spesielt gjelder dette forskningsfinansieringen.
I denne årsberetningen oppsummeres først året 2021, deretter beskrives
hovedaktiviteter innenfor våre strategiske innsatsområder og virkemidler samt
økonomiske resultater oppnådd i løpet av 2021.

1. Kreftforeningens frivillige pårørendehjelp er etablert som pilot i Bergen og
Kristiansand og skal bidra til at pårørende eller etterlatte får en enklere hverdag
gjennom mobilisering av eget nettverk.
2. Under «Menn, snakk om det»kampanjen stilte Bjørn Einar Romøren og Kristian
Jørgensen som undertøysmodeller for Pierre Robert. Kampanjen skal skape mer
åpenhet. Åpenhet fjerner tabuer, tar livet av myter – og kan redde liv.
3. Kreftforeningens Vitensenter tilbyr skolebesøk i senteret og digitale undervisnings
opplegg, bl.a. om sammenhengen mellom hudkreft og UVstråling fra sol/solarium.
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2021 – Kreftforeningen,
en folkebevegelse
Medlemsvekst
I løpet av 2021 rekrutterte vi mer enn 18.000 nye medlemmer, og hadde en
netto vekst på 13.000 medlemmer. Kreftforeningen hadde dermed 128.000
personlige medlemmer per 31. desember 2021. Det er det høyeste antallet
medlemmer Kreftforeningen noen gang har hatt. Kreftforeningen skal bli en
folkebevegelse på kreftområdet, og fortsatt medlemsvekst er derfor et prioritert
område for Kreftforeningens styre.
Stavanger universitetssjukehus og Universitetet i Stavanger er tatt opp som nye
organisasjonsmedlemmer.

Satsing på kreft i EU
I september 2021 vedtok EU å gjennomføre en særlig satsing på kreft (Mission
on cancer). Det innebærer at det over flere år lyses ut flere millioner kroner i
EU til forskning og innovasjon på kreft, og Kreftforeningen ønsker å mobilisere
flere forskere til å søke EU-midler. Sammen med EUs kreftplan (Europes Bea
ting Cancer Plan) setter EU kreft på dagsordenen internasjonalt og gir norske
forsknings og innovasjonsmiljøer mulighet til å søke midler, noe som er godt
nytt for kreftpasienter. Sammen med Forskningsrådet, Innovasjon Norge, Oslo
Cancer Cluster og Helsedirektoratet har Kreftforeningen gjennomført flere topp
ledermøter i 2021 for å se hva som skal til for å samle forsknings og innova
sjonsmiljøer slik at norske forskere når opp i konkurransen om EUmidler.

Kraftsatsing på forskning og innovasjon
I 2021 har Kreftforeningen bevilget mer midler til forskning enn noen gang
tidligere. Vi har etablert flere forskningsfinansieringssamarbeid og etablert en
ny satsing på innovasjon. Figuren på neste side viser de største tildelingene i
2021. Flere av dem er omtalt nedenfor.

Vedtektsendringer
23. november 2021 vedtok Kreftforeningens representantskap enstemmig
en gjennomgripende revisjon av vedtektene. De reviderte vedtektene gir de
personlige medlemmene økt styrke i representantskapet. Et viktig mål med
revisjonen har vært å bredde laget for å styrke Kreftforeningens arbeid for
kreftsaken. Vedtektsendringene bidrar til en modernisering av Kreftforeningen
og representerer en vesentlig opprydding og forenkling av foreningens ramme
betingelser. Reviderte vedtekter vil tre i kraft fra mai 2022.
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Koronapandemien preget året – men i varierende grad
Koronapandemien preget, i varierende grad, hele 2021. I vintermånedene var
samfunnet stengt, mens landet gradvis ble gjenåpnet i sommermånedene.
Vaksinene og vaksinasjonsgraden ga håp om en fullstendig gjenåpning, før
omikronvarianten av viruset stengte samfunnet ned på nytt i desember.
Pandemien har påvirket situasjonen for kreftpasienter og pårørende i stor
grad, og Kreftforeningen har arbeidet for å holde tilbudene til kreftpasienter
åpne, men fysiske tilbud og møteplasser har vært sterkt påvirket. I de stengte
periodene har webinarer og digitale møtepunkter erstattet fysiske seminarer
og møteplasser. Gjennom året har Kreftforeningen hatt tett dialog med kreft
miljøene ved de store sykehusene, Folkehelseinstituttet og Kreftregisteret og
har gjennomført egne brukerundersøkelser for å avdekke situasjonen for kreft
pasienter og pårørende. Gjennom Nordic Cancer Union (NCU) har vi også fulgt
situasjonen i de respektive medlemslandene. Gjennom en egen kampanje har
Kreftforeningen også engasjert seg i arbeidet for å øke antallet som vaksinerer
seg, og gitt råd til kreftpasienter og pårørende om vaksinen.
For de fleste medarbeidere har pandemien i perioder medført hjemmekontor og
digital samhandling.
Pandemien har påvirket Kreftforeningens arbeid. For eksempel ble den årlige
innsamlingsaksjonen Krafttak mot kreft gjort heldigital.
Regjeringen har vedtatt en rekke krisepakker for å motvirke konsekvensene av
pandemien. Kreftforeningen har fått tildelt utlyste midler fra ulike tiltakspakker
både fra helsefrivilligheten og som kompensasjon for tapte inntekter.

Fri forskning

Strategiske satsinger
Kreftformer med lav
overlevelse
20 mill.

Open call
130 mill.

Virkemiddel:

Forskerprosjekt

Forskningssenter
for klinisk
kreftbehandling
64 mill.

Pris
Kong Olav Vs
kreftforskningspris
1 mill.

Persontilpasset brystkreftbehandling
26,7 mill.

Forebygging
14,463 mill.

Kvalitetsregister,
hjerne
3,899 mill.

Klinisk epidemiologi
2,55 mill.

Kreftforeningens
pionerprosjekter
11,5 mill.

Infrastruktur

Senter

Tildelingene i oversikten er hovedområdene der Kreftforeningen har bidratt i 2021. Totale kostnader til forskningsbevilgninger i
årsregnskapet vil derfor avvike noe fra beløpene i denne oversikten.
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Ordfører Marianne Borgen over
rakte Kongens fortjenstmedalje og
diplom til Anne Lise Ryel på vegne
av kong Harald.

I en høytidelig seremoni i Universi
tetets aula i Oslo overrakte kong
Harald den prestisjetunge Kong
Olav Vs kreftforskningspris til
Bjørn Tore Gjertsen. Ingrid Bjørnov
underholdt under seremonien.
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Priser og markeringer
Bjørn Tore Gjertsen, overlege ved Haukeland universitetssykehus og professor
ved Universitetet i Bergen, fikk Kong Olav Vs kreftforskningspris. Gjertsen står
bak flere patenter og er medstifter av to selskaper som fokuserer på preklinisk
og klinisk utvikling av banebrytende kreftbehandling. Gjertsens arbeid har
sørget for at behandlingen av pasienter med akutt myelogen leukemi er blitt
bedre og mer målrettet. Prisen ble delt ut i Universitetets aula i oktober 2021.
Samtidig ble også kreftforskningsprisen for 2020 til Bjarne Bogen markert;
denne måtte utsettes fra året før på grunn av pandemien.
I et arrangement i Kreftforeningen 30. november 2021 ble tidligere general
sekretær Anne Lise Ryel tildelt Kongens fortjenstmedalje. Hun mottok prisen
for sin mangeårige innsats for kreftsaken både nasjonalt og internasjonalt.

Strategiske innsatsområder

For at Kreftforeningen skal nå målene om å bekjempe kreft, har
vi i strategien 2020–23 valgt ut ti områder som vies særskilt
oppmerksomhet, og fremstillingen gir en summarisk oversikt over
årets aktiviteter innen disse områdene.
Folkehelse i alle sektorer, og vekt på genetikk og miljø
Alle sektorer i samfunnet (helse, finans, arbeidsliv, klima, samferdsel, handel
mfl.) må ta et større ansvar for å skape god helse for befolkningen, og det må
satses mer på forebygging. Som et ledd i arbeidet for å oppnå dette har Kreftforeningen etterlyst en tydelig helseprofil i innspillene til statsbudsjettet.
Gjennom Hurdalserklæringen har Arbeiderparti-Senterparti-regjeringen for
pliktet seg til å innføre et enkelt skolemåltid og daglig fysisk aktivitet i skolen,
utarbeide en strategi for å utjevne sosiale helseforskjeller, og de vil videreføre
en restriktiv tobakks og alkoholpolitikk. Kreftforeningens innspill til folkehelse
politikken har dermed fått fullt gjennomslag.
Norge ligger på hudkrefttoppen. Kreftforeningen, Melanomforeningen og Hud
legeforeningen samarbeidet om å arrangere Hudkreftdagen i mai. Markeringen
skulle gjøre nordmenn bedre kjent med faresignaler for hudkreft. Kampanjen
#bareblid rettet seg mot en yngre målgruppe og hadde som mål å få flere til å
forstå at hudkreft kan forebygges gjennom gode solvaner.

NCDalliansen sto bak folkehelseopp
ropet: Nei til billigere snus, alkohol og
sukker – og ja til folkehelse for alle.

Kreftforeningen delte ut 14,5 millioner kroner til ulike forskningsprosjekter for å
få mer kunnskap om hvordan vi kan forebygge kreft. Fire forskningsmiljøer fikk
midler til å studere blant annet sammenhengen mellom vekt og kreft, effekter
av skolefruktordningen, for å øke kunnskapen om kreft og arbeidsliv og for å
studere effekten av fysisk aktivitet.

Et tobakksfritt samfunn
Fortsatt røyker om lag 360.000 nordmenn daglig og omtrent like mange av og
til. Røyking er den viktigste forebyggbare risikofaktoren for å utvikle kreft.
Reklame for tobakk er ulovlig, men likevel eksponeres barn og unge for store
mengder røyk og snus i sosiale medier. På oppdrag for Kreftforeningen kartla
Retriever hvordan tobakk markedsføres i disse mediene. Rapporten avdekket
skjult tobakksreklame, og den ga Kreftforeningen oppmerksomhet i presse,

Med #førpåklok ønsker Kreftforenin
gen å øke oppmerksomheten rundt
forebyggende tiltak i forbindelse med
tarmkreft.

KREFTFORENINGENS ÅRSRAPPORT 2021 | 11

Kreftforeningen inviterte en
rekke influensere til å diskutere
hvilken effekt det kan ha at
unges forbilder deler bilder av
tobakk i sosiale medier.

Tidlig oppdagelse var tema
i Rosa sløyfeaksjonen i
oktober.

blant politikere og i embetsverket. For å begrense ulovlig og uheldig påvirkning
utfordret vi også influensere til å holde sine sosiale mediefeeder tobakksfrie.
Kreftforeningen har gjennomført et prosjekt med implementering av et røyke
sluttprogram. Folkehelseinstituttet har evaluert røykesluttintervensjonen, og
rapporten fra prosjektet viste at kreftpasienter som fikk tilbud om å delta i et
røykesluttprogram, i større grad lyktes med å slutte å røyke enn pasienter som
bare fikk standard behandling. Kreftforeningen arbeider derfor videre for at
røykeslutt blir implementert som del av behandlingstilbudet.
For første gang på ti år ble tobakksavgiftene økt utover normal prisstigning
(med 5 prosent). Kreftforeningen har arbeidet for økt pris i flere år, da pris
påvirker forbruk. Kreftforeningen har bidratt til en internasjonal rapport hvor
vi har beskrevet hvordan tobakksindustrien opererer i Norge, og hvilke grep
norske myndigheter må ta for å hindre industrien i å påvirke helsepolitikken
(Norway Tobacco Industry Interference Index Report 2021). Rapporten bru
kes aktivt i vårt politiske arbeid. Kreftforeningen har med EØS-midler bidratt
til et tobakksforebyggingsprosjekt i Polen. Som følge av prosjektet har polske
myndigheter besluttet å øke avgiften på tobakksvarer.
Internasjonalt arbeid med å regulere tobakk, bl.a. i EU, har stor innvirkning
på Norge, og gjennom medlemskap og styreverv i organisasjonene Framework
Convention Alliance (FCA) og Smoke Free Partnership får Kreftforeningen
innsikt i prosessene i EU og mulighet til å påvirke disse.

Tidlig oppdagelse
Den medisinsktekniske utviklingen og nye screeningmuligheter bidrar til at
kreft, samt forstadier til kreft, kan oppdages tidligere. Tidligere oppdagelse
kan gi større mulighet for overlevelse og for mindre omfattende behandling.
Pandemien har imidlertid ført til at langt færre krefttilfeller er blitt oppdaget,
og Kreftforeningen har påpekt dette i nasjonal presse samt gjennomført flere
kampanjer for å øke befolkningens bevissthet om å teste seg for å ta igjen etter
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slepet. I årets #sjekkdegkampanje var målet å rekruttere innvandrerkvinner til
å sjekke seg for livmorhalskreft.
Forskning viser at en hjemmetest vil øke deltakelsen i Livmorhalsprogrammet
og dermed avdekke flere krefttilfeller, derfor har Kreftforeningen lenge argu
mentert for at hjemmetest skal implementeres i programmet. Det er dermed
en stor seier for Kreftforeningen at det ble bevilget midler over statsbudsjettet
til hjemmetester. Det er store sosiale forskjeller i oppmøtet til screening, og
for å øke oppmøtegraden hos minoritetskvinner har Kreftforeningen arrangert
etterutdanningskurs for Bydelsmødre og en ressursgruppe for kvinner med ulik
etnisk opprinnelse.
Rosa sløyfeaksjonen i oktober hadde tidlig oppdagelse som tema. Kampanjen
«Menn, snakk om det» har henvendt seg til menn, som ofte går til lege for
sent. Det er tett dialog med prostatakreftmiljøet om genetisk utredning ved
arvelig disposisjon for prostatakreft og med Helsedirektoratet om tiltak for
å sikre at alle menn med en slik arvelig disposisjon får adekvat oppfølging i
henhold til handlingsprogrammet for prostatakreft.

Tilgang til behandlingsmetoder og persontilpasset medisin
Tre av fire overlever kreft takket være forskning og bedre behandlingsmetoder,
og en av Kreftforeningens viktigste oppgaver er å arbeide for tilgang til nye
medisiner og behandlingsmetoder.
Etter påtrykk fra Kreftforeningen har Nye metoder (det nasjonale systemet for å
prioritere hvilke medisinske metoder eller tiltak som skal innføres i og finansi
eres av spesialisthelsetjenesten) nå blitt evaluert. Kreftforeningen har arbeidet
for individuell vurdering, en bedre finansieringsmodell og raskere og mer åpne
beslutningsprosesser, med tidlig og riktig involvering av klinikere, brukere og
industri.
Kreftforeningen har bidratt til at 100 millioner kroner i statsbudsjettet ble bevil
get til genterapi. Genterapi er en svært lovende behandlingsform som nå skal
prøves ut, og flere norske pasienter skal dermed få tilgang til denne behandlin
gen. Ekstrabevilgningen gir unike muligheter for norske forskningsmiljøer og gir
håp for de aller sykeste pasientene.
Generalsekretæren i Kreftforeningen er leder for European Fair Pricing Network,
som finansierer forskning som skal bringe fram mer kunnskap om rettferdig pri
sing av legemidler og behandling.

Professor Åslaug Helland er
overlykkelig over at drømmen om
et forskningssenter for klinisk
behandling nå realiseres.

Kliniske studier som del av
behandlingstilbudet
En av Kreftforeningens prioriterte
oppgaver er å jobbe for at flere pasi
enter inkluderes i kliniske studier,
og for at kliniske studier må bli en
del av behandlingstilbudet. Det vil
gi pasientene mulighet for aktuell
behandling de ellers ikke ville hatt
tid til å vente på. I dag er det bare 7
av 100 kreftpasienter som får et slik
tilbud.
Nasjonal handlingsplan for kliniske
studier 2021–2025 ble lagt fram
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i 2021, og flere av Kreftforeningens innspill for å redusere flaskehalsene ble
ivaretatt.
I samarbeid med Forskningsrådet er det bevilget 64 millioner kroner til et
forskningssenter for kliniske behandlingsstudier for kreft. I tillegg har Kreft
foreningen bevilget totalt 44 millioner kroner til klinisk forskning gjennom våre
andre forskningstildelinger (den åpne utlysningen og utlysningen fra Krafttak
mot kreft).
Kreftforeningen har dessuten startet arbeidet med å kartlegge hindringer mot
deltakelse i kliniske studier i utlandet. Dette vil på sikt gi pasienter økt mulig
het til å delta i slike studier.

Støtt Krafttak mot kreft

VIPPS TIL 2277

Å bli alvorlig kreftsyk forandrer alt – for den som er syk og de som
står rundt. Den aller beste følelsen i livet er å få vite at behandlingen
virket, og at livet skal gå videre. I år går pengene vi samler inn til forskning
på kreftformer som få overlever.

Foto: Jorunn Valle Nilsen

Støtt Krafttak mot kreft og gi flere mennesker den aller beste følelsen i livet
Send sms GI til 2277 og gi 250 kroner, eller VIPPS valgfritt beløp til 2277

Pengene som ble samlet inn
gjennom Krafttak mot kreft, gikk
til forskning på kreftformer som få
overlever. Forsker Tora Skeidsvoll
Solheim (t.h) og ernæringsfysiolog
Trude Balstad mottok 5 millioner
til å forske på hvordan tilværelsen
kan bli bedre for kreftpasienter,
som Arvid Holm, som lever med
kakeksi.

Kreftformer med lav overlevelse
Tre av fire overlever kreft, men bak statistikken skjuler det seg store forskjeller.
Under to av ti overlever lungekreft, bukspyttkjertelkreft, hjernekreft og spise
rørskreft. Derfor har Kreftforeningen rettet oppmerksomheten mot kreftformer
med lav overlevelse i aksjonen Krafttak mot kreft. Aksjonen bidrar til økt opp
merksomhet om diagnosene i medier lokalt og nasjonalt.
Gjennom Krafttak mot kreftaksjonen kunne Kreftforeningen bevilge 19,9
millioner kroner til forskning. Ved hjelp av forskningsmidler har vi opprettet og
finansiert kvalitetsregistre for hjernesvulst og spiserørskreft i 2021. Dette vil
på sikt kunne bidra til å avdekke og utjevne ulikheter i behandlingstilbud og gi
viktig kunnskap om de ulike pasientgruppene.

Sømløse forløp
En del pasienter opplever usikkerhet og utydelige ansvarsforhold, spesielt når
de både behandles på sykehus og får kommunale tjenester. Kreftforeningen
jobber for tydeligere ansvarsplassering, bedre infrastruktur og sammenheng
i journalsystemer, digitalisering, velferdsteknologi og for at kreftrammede får
tilgang til kreftkoordinator. I 2021 har vi dessuten satt kontaktlegeordningen
på dagsordenen. Vi har også tatt til orde for raskere fremdrift i innføringen av
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ny teknologi og bedre journalsystemer samt påpekt betydningen av digitali
sering med pasienten i sentrum, blant annet behovet for mer digital oppføl
ging i hjemmet og bruk av videoteknologi. Helsemyndighetenes planer for et
«pakkeforløp hjem» skal gi pasienter bedre oppfølging etter sykehusbehand
ling. Kreftforeningen har arbeidet for at kreftkoordinator i kommunen får en
sentral funksjon i pakkeforløpet. Vi har også arbeidet for en systematisk over
våking og registrering av måten forløpene gjennomføres på. I dialog med
kommunene har vi medvirket til høy høringsdeltakelse. Pakkeforløp hjem ble
innført fra 1. januar 2022.
Alle regionale helseforetak skal nå opprette tilbud for pasienter med senskader
og også sikre kompetanseoverføring om senskader til fastlegene. Dette har vi
jobbet for i flere år.

Lokal kreftomsorg
Mer av kreftbehandlingen skjer lokalt. Og for å styrke den lokale kreftomsorgen
har Kreftforeningen i 8 år gitt lønnsmidler til kommuner som ønsker å etablere
en kreftkoordinatorfunksjon. Per 31.12.2021 var det 217 kreftkoordinatorer
og om lag 61 prosent av landets kommuner som hadde en kreftkoordinator.
Bevilgingene fra Kreftforeningen til kommunene ble avsluttet i 2021 etter en
gradvis nedtrapping, og i alt var det 9 kommuner som mottok støtte i 2021.
I enkelte kommuner har Kreftforeningen drevet aktivt påvirkningsarbeid for å
forhindre kutt i stillingen etter at finansieringen fra Kreftforeningen opphørte,
mens andre kommuner har etablert kreftkoordinatorfunksjonen uten finansier
ing fra oss. Kreftforeningen arbeider aktivt for å sikre at kreftkoordinator blir en
del av pakkeforløp hjem.
Kreft rammer ikke bare pasienten, men også dem som står pasienten nær. Det
har vært et mål i 2021 å forsterke pårørendes rettigheter og synliggjøre deres
behov for støtte – dette gjorde vi blant annet på Verdens kreftdag 4. februar i
tett samarbeid med partnere som Pårørendealliansen og pasientforeningene.

Deltakelse i samfunns- og arbeidsliv
Som følge av bedre behandling er det stadig flere mennesker som lever med
kreft eller med senskader etter kreft. I 2021 opprettet Kreftforeningen en
arbeidslivsrådgivning (som del av rådgivningstjenesten) for dem som trenger
råd og veiledning om kreft og arbeidsliv. Det er også arrangert webinarer om
arbeidslivsinkludering samt publisert artikler om temaet.
En stor politisk seier kom da Kreftforeningen etter mange års arbeid ende
lig fikk gjennomslag for en pilot der sykepenger som tidskonto skal prøves
ut (dvs. økt fleksibilitet slik at alvorlig syke lettere kan opprettholde jobbtilknyt
ning under og etter behandling).
Kreftforeningen utøver påvirkningsarbeid for å forbedre NAVs tjenester gjennom
brukerrepresentanter i det sentrale brukerutvalget i NAV samt NAVs utvalg på
fylkesnivå og i enkelte kommuner.

God palliasjon og reduksjon av overbehandling
Med dagens kreftbehandling lever stadig flere lengre og bedre liv selv om
kreften er kronisk og uhelbredelig. Palliasjon omfatter behandling, pleie og
omsorg for disse pasientene. Kreftforeningen arbeider for styrking av palliativ
kompetanse, kapasitet og medisinskteknisk utvikling for slik å bidra til best
mulig livskvalitet gjennom hele sykdomsforløpet med uhelbredelig kreft, og
ikke bare i livets sluttfase.

Kreftforeningen har tatt temaet kreft
og arbeidsliv med inn i LUNCH
universet til tegneserieskaper
Børge Lund.
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De viktigste resultatene innen palliasjon i 2021 er at regjeringen la fram en
nasjonal handlingsplan i statsbudsjettet for 2022. Kreftforeningen deltar i ulike
arbeidsgrupper og fora for å sikre etterlevelse av tidligere politisk vedtak. Kreft
foreningen har bidratt til en rekke relevante forskningsprosjekter og vært aktiv i
formidlingsarbeid både nasjonalt og lokalt for å fronte betydningen av kompe
tent lindrende behandling sett fra pasienter og pårørendes ståsted.
Det har vært et samarbeid med Legeforeningen om tematikken reduksjon av
overbehandling.
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Dette må til for å nå målene
– Kreftforeningens virkemidler

Sterk og troverdig samfunnsaktør
Kreftforeningen lå også i 2021 i tetsjiktet i Norges mest kjente omdømme
måling, Ipsos profilundersøkelse. 48 organisasjoner var med. Bare Røde Kors
lå foran. Gjennom året var Kreftforeningen nevnt i godt over 5.000 presse
oppslag, og dekningen har økt sammenlignet med i 2020. Vi har hatt en tyde
lig stemme i offentligheten i forbindelse med både koronapandemien, tilgang
til nye behandlingsmetoder, åpenhet rundt kreft, særlig blant menn, og om
senskader og livet etter kreft.
På kreftforeningen.no gir vi oppdatert kunnskap og råd om kreft til pasienter
og pårørende. I 2021 hadde nettsidene i snitt over 5.800 brukere og 11.000
sidevisninger daglig, totalt 2,11 millioner brukere og mer enn 4,1 millioner
sidevisninger i løpet av året. Informasjonen om kreft som det offentlige pre
senterer til befolkningen på helsenorge.no, er hentet direkte fra våre nettsider.
Den mest besøkte siden hos oss er informasjonssiden om tarmkreft, med over
100.000 unike sidevisninger. Den mest leste aktualitetssiden kommer fra
«Menn, snakk om det»kampanjen, og har tittelen «Mange vet jeg har hatt
kreft, men de færreste vet hvor», med mer enn 51.600 unike sidevisninger.
76 prosent bruker mobiltelefon når de er på Kreftforeningens sider.
I sosiale medier har Kreftforeningen over 368.000 følgere totalt. Nærmere
311.000 følger oss på Facebook, 8.200 på Twitter og 49.000 på Instagram.
Kreftforeningen har en bred kontaktflate og når ut til et stort antall mennesker.
Vi har den største Facebooksiden blant ideelle organisasjoner i Norge. Face
book-posten med størst rekkevidde i 2021 var filmen fra Krafttak mot kreft,
med tittelen «Den aller beste følelsen i livet». Posten ble sett av 1,2 millioner.
Flere av årets Rosa sløyfeposter gikk også svært godt. Blant annet nådde
videoen om designet av årets sløyfe ut til 1,3 millioner.
Vitensenteret hadde totalt 7.300 besøkende i 2021, dette til tross for at sente
ret var stengt i lange perioder for publikum og arrangementer. Det er arrangert
37 digitale arrangementer og 30 fysiske arrangementer. Senteret har vært
utleid 32 ganger. Vitensenteret samarbeidet i løpet av sommeren med Tidvis
om utstillingen «Oslo havn 1798», en temporær utstilling om folkehelse. I
tillegg samarbeidet Vitensenteret høsten 2021 med Noah Gylver om foto
utstillingen «Ta tiden». Begge utstillingene ble godt besøkt. Vitensenteret tilbyr
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skolebesøk i senteret og digitale undervisningsopplegg. De digitale tilbudene
har vært godt besøkt, og undervisningsfilmene har hatt ca. 1.400 visninger
totalt. De fysiske undervisningstilbudene ble gjenopptatt høsten 2021. Det ble
gjennomført 15 skoleklassebesøk i løpet av høsten. Vitensenterets nettside har
til sammen hatt 46.143 unike sidevisninger.

Relevante tilbud og møteplasser til kreftrammede og pårørende
Årets første måneder var sterkt preget av koronapandemien. Noen av tilbu
dene kunne hatt åpent i deler av 2021, men situasjonen har vært uforutsigbar.
Vardesentrene hadde stort sett åpent, noen med begrenset og/eller digitale
tilbud. Våre frivillige var i all hovedsak ikke i aktivitet.
Rådgivningstjenesten har i 2021 mottatt nærmere 10.000 henvendelser fra
kreftpasienter, tidligere kreftpasienter, pårørende, etterlatte og andre som har
hatt spørsmål om kreft. Koronapandemien har naturlig nok også påvirket råd
givningstjenesten, og medarbeiderne har tatt imot en rekke henvendelser om
vaksinens effekt på kreftbehandling, anbefalt tidsintervall mellom doser og
vaksinens beskyttelse, i tillegg til spørsmål om smittevern, nærkontakt, korona
og immunforsvar og konsekvensene av isolasjon.
Ny vardesenterstrategi for perioden 2021–2023 ble vedtatt av styret i februar
2021. Ambisjonen er å etablere flere vardesenter og å forsterke disse som en
mestringsarena for pasienter og pårørende. Styret vedtok i august å etablere et
vardesenter i Ålesund. Vardesenteret i Bodø åpnet i ombygde lokaler i oktober,
og i Bergen kunne man sette i gang med å bygge nye lokaler for vardesenteret
etter at byggetillatelsen var på plass.
Kreftforeningens følgetjeneste tilbyr kreftpasienter å bli kjørt til og fra behand
ling eller andre aktiviteter knyttet til kreftsykdommen. I 2021 er tilbudet gjort
tilgjengelig flere steder, og frivillige har i løpet av året hatt over 1.000 kjøreopp
drag.

Kreftforeningens frivillige veivisere
tilbyr støtte og bistand under og etter
behandling. Tjenesten er tilgjengelig i
Trondheim, Kristiansand og Bergen.
Kreftforeningens rådgivningstjeneste
mottok i 2021 nærmere 10.000 hen
vendelser fra kreftpasienter, tidligere
kreftpasienter, pårørende, etterlatte
og andre som har hatt spørsmål om
kreft.
Erna Solberg startet vardebyggingen
på Haukeland. Her sammen med
direktøren ved Haukeland universi
tetssjukehus og generalsekretæren
i Kreftforeningen utenfor huset som
skal bli det nye Vardesenteret
Senterkonsulent Lena Hansen kunne
ønske velkommen til Vardesenteret i
Bodø i ombygde lokaler i oktober.

Kreftforeningens frivillige veivisere tilbyr støtte og bistand til pasienter i Trond
heim, Kristiansand og Bergen under og etter behandling. Målet er å trygge
pasientene gjennom innsikt i og oversikt over behandlingsforløpet, at de får
noen å snakke med og tips til mestring av egen hverdag. Kreftforeningens frivil
lige pårørendehjelp er etablert som pilot i Bergen og Kristiansand og skal bidra
til at pårørende eller etterlatte får en enklere hverdag gjennom mobilisering av
eget nettverk.
I 2021 ble det gradvis åpnet for at Kreftforeningens rettshjelp kunne tilbys ved
vardesentrene og distriktskontorene. Det har vært et stabilt tilfang av saker, og
i 2021 er det registrert 432 nye saker. Rettshjelpen har gjennom erfaringer fra
sakene bidratt i Kreftforeningens politiske påvirkningsarbeid. Særlig gledelig
er det at Kreftforeningen har fått gjennomslag for endringer i inntektsgrensene
for fri rettshjelp. Flere pasienter har behov for rettshjelp for å få sine rettigheter
oppfylt i praksis, men er helt avhengig av muligheten til å få fri rettshjelp fordi
de ikke har råd til advokat.
Nytt av året er tilbudet «Menn og kreft» – et uformelt lavterskeltilbud for menn
med selvopplevd kreftsykdom. Målet er å skape en arena for menn med kreft
erfaring som ønsker å møte andre menn som har opplevd det samme. Erfarin
gene viser at menn sjelden benytter seg av våre etablerte tilbud – derfor prøver
vi nå å skape et helt nytt mestringstilbud på menns egne premisser. Tilbudet er
pilotert ved vardesenteret i Bergen og er under planlegging ved vardesentrene i
Trondheim og Oslo.
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Treffpunkt er vårt tilbud til barn og unge mellom 6 og 16 år som er pårørende
og etterlatte. Det er i 2021 gjennomført 93 treffpunkt med totalt 555 delta
gere. Møtene ble gjennomført fysisk, i tråd med gjeldende koronarestriksjoner.
Det er etablert to nye treffpunkt i samarbeid med kommuner. Det ble også
gjennomført 8 digitale heltemøter for barn og ungdom, finansiert av Stiftelsen
Dam.
Kreftforeningen arrangerte en nasjonal virtuell kick off-uke for Stafett for livet
i slutten av mai med egne sendinger og med intervju på TV 2. Folk over hele
landet ble oppfordret til å gå, og flere stafetter ble gjennomført virtuelt og ved
bruk av QR-koder på ulike løyper i nærmiljøet. I et år uten fysiske stafetter ble
årets nye konsept, Kreftforeningens skolestafett for livet, populært og engasje
rende, for både elever og lærere. I tillegg viste det seg at der hvor foreldre og
foresatte kjenner til konseptet, så gir det også gode inntekter i de digitale inn
samlingene. Seks skoler og én barnehage deltok.
Under Arendalsuka arrangerte vi en ministafett for livet i en QR-kodeløype hvor
beslutningstakere i politikk, organisasjon og næringsliv drøftet kreftsaken med
Kreftforeningens ledelse.

Målrettet og effektiv forskningsfinansiering
Kreftforeningen utvikler ny kunnskap gjennom et formidabelt bidrag til kreft
forskning, som er Kreftforeningens viktigste virkemiddel for å oppnå våre stra
tegiske mål.
I 2021 har Kreftforeningen bevilget 273,1 millioner kroner til forskning. 176,3
millioner ble bevilget til 25 spennende forskningsprosjekter etter årets åpne
utlysning, som skal gi ny kunnskap og bidra til fremskritt i kreftbehandlingen.
Mye av vårt forskningsarbeid er beskrevet under innsatsområdene. Vi har som
nevnt støttet seks prosjekter om forebygging og vært med på å samfinansiere et
senter for klinisk kreftforskning.
En stor nyvinning i år er utviklingen av Kreftforeningens pionerprosjekter. Dette
er en satsing hvor vi gir støtte til innovative prosjekter innen kreftområdet. Sat
singen er inspirert av en tilsvarende satsing hos den engelske kreftforeningen
Cancer Research UK. Formålet er å gi støtte til prosjekter basert på banebry
tende ideer med et stort potensial for nytte. Seks prosjekter fikk støtte i 2021.
Kreftforeningen har deltatt i et internasjonalt forskningssamarbeid gjennom
Nordic Cancer Union. Som nevnt foran (se s. 8), har vi også engasjert oss i at
norske kreftforskere skal få størst mulig utbytte av europeiske forskningsmidler.
I 2021 har vi også gjort administrative forenklinger knyttet til våre forsknings
utlysninger. Dette arbeidet vil fortsette i 2022.

Nye og langsiktige inntektskilder
Kreftforeningens inntekter er i sin helhet beskrevet under kapitlet «Økonomiske
hovedlinjer».
For andre år på rad ble innsamlingsaksjonen Krafttak mot kreft hardt rammet
av den pågående pandemien. Aksjonen ble i 2021 heldigital uten bøsse
bærere. Dette har påvirket inntektene i negativ retning. Samtidig har vi opp
nådd betydelig vekst i digitale kanaler. De totale inntektene fra aksjonen ble
24,6 millioner.
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Gjeldende smittevern tillot ikke
gjennomføring av Stafett for livet på
bane som normalt. I stedet kunne
deltakerne i Ringsaker velge ulike
løyper etter modell av stolpejakten.
Fightergruppen leverte en hyggelig
hilsen til påmeldte fightere.

Under Arendalsuka arran
gerte vi en ministafett for
livet hvor beslutningstakere
i politikk, organisasjon og
næringsliv drøftet kreft
saken med Kreftforeningens
ledelse.
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Årets Rosa sløyfeaksjon ble i likhet med fjorårets aksjon en suksess med
inntekter på 39,9 millioner kroner. Mer enn 70 prosent av inntektene kommer
fra bedrifter, både partnere og støttespillere, der Coop Norge også i år er den
klart største bidragsyteren med over 10 millioner. I tillegg til å videreføre suk
sessen med virtuelt løp fra 2020 kunne vi endelig gjennomføre fysiske Rosa
sløyfeløp i seks byer. Mer enn 12.000 personer deltok i løpene, og dette er ny
rekord.
Kreftforeningens stjerneaksjon ble gjennomført for niende gang. Julestjernen
er symbolet på håp, og hvert år inviterer Kreftforeningen hele Norge til å kjøpe
en stjerne som vi henger opp på sykehus og sykehjem. Inntektene går til kreft
forskning, slik at flere kan komme hjem til jul, nyttår og alle andre dager i året.
Inntektene ble 30,4 millioner kroner, noe som er ny innsamlingsrekord for
aksjonen.

– Førjulstiden kan være tung når du
er syk, har smerter og er i en krise
situasjon. Stjernen blir et lite lysglimt
som symboliserer håp, og det er noe
som er ekstra viktig for oss kreftsyke
pleiere å gi pasienter og pårørende,
sier David på Radiumhospitalet.

Den langvarige koronapandemien med få fysiske møter har vært utfordrende
for vårt proaktive arbeid overfor bedriftsmarkedet. Likevel har vi lyktes med å
styrke relasjonen til flere av våre hovedpartnere samtidig som vi har etablert
partnerskap med bedrifter som Pierre Robert og Fredrik og Louisa. Enkelte
partnere, som sportskjeden XXL, falt også fra i løpet av året. Inntekter fra
næringsliv endte på 47,1 millioner versus 49,4 millioner i 2020.

Vardesenteret på Radiumhospitalet
ga en oppmerksomhet til dem som
hver dag bidrar med å bygge frem
tidens kreftsykehus.

I 2021 har vi som nevnt oppnådd store gjennomslag knyttet til arbeidet med
statsbudsjettet. Full momskompensasjon for vår sektor fra inneværende år
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er også et viktig gjennomslag for økte midler til Kreftforeningen. Imidlertid
halverer regjeringen gavebeløpet som gir skattefradrag (fra kr 50.000 til
kr 25.000). Dette gjelder gaver til andre formål enn forskning. Vi er noe usikre
på hvordan det vil slå ut for våre inntekter.
Kreftforeningen er avhengig av å motta gaver og midler fra privatpersoner,
næringsliv og de ulike tildelingsordningene vi inngår i for å kunne opprett
holde formålsaktiviteten. Organisasjonen har mange ulike innsamlingsaktivi
teter som gjør at vi klarer å være synlige og relevante for dem som ønsker å
støtte oss. Kreftforeningen anser det som sannsynlig at vi gjennom våre ulike
inntektsaktiviteter fortsatt klarer å samle inn midler til kreftsaken i det omfang
som anses som nødvendig for å oppnå våre strategiske mål om at færre
skal få kreft, at flere skal overleve kreft, og bedre livskvalitet for pasienter og
pårørende.

Kompetente medarbeidere og frivillige og effektive arbeidsformer
Kreftforeningen er medlem av arbeidsgiverorganisasjonen NHO/Abelia. Det er
etablert fem tariffavtaler i virksomheten. I tillegg til det løpende samarbeidet
med de tillitsvalgte har vi fire faste samarbeidsmøter per år der vi blant annet
diskuterer bemanning, rekruttering, midlertidige stillinger og bruk av deltid
samt sykefravær og turnover. Samarbeidet vurderes som godt.
Lønn fastsettes individuelt i Kreftforeningen, og alle lønnsforhandlinger
skjer lokalt. I forkant av forhandlingene blir vi enige om hvilke oversikter og
statistikker arbeidsgiver skal utarbeide, der blant annet gjennomsnittslønn per
stillingskategori fordelt mellom kvinner og menn blir utarbeidet og delt med de
tillitsvalgte minimum hvert annet år.
Minimum en gang per år legges retningsgivende lønnsspenn, gjennomsnitts
lønn og medianlønn per stillingskategori ut i Kreftforeningens personalhånd
bok, som alle ansatte har tilgang til.
Antall årsverk gjennom året var 194 (2020: 189), og ved utgangen av 2021
var det 203 (2020: 194) ansatte i Kreftforeningen, hvorav 196 (2020: 191)
var fast ansatt. Turnover for 2021 var på 8,9 prosent (2020: 10,4 prosent).
• Kjønnsbalanse
Ved utgangen av året var det 74 prosent kvinner og 26 prosent menn blant
våre ansatte. Det er en liten økning av antall menn sammenlignet med 2020.
Vi har over tid hatt som mål å rekruttere flere menn for å jevne ut kjønnsfor
skjellen, men har ikke lyktes i så stor grad som ønsket.
• Deltid
96 prosent av våre ansatte var ansatt i heltidsstilling og 4 prosent i deltids
stilling. Alle som var ansatt i deltidsstilling i Kreftforeningen, er kvinner. Ingen
ansatte har i 2021 jobbet ufrivillig deltid.
• Midlertidig ansatte
Det var 7 midlertidig ansatte i Kreftforeningen ved utgangen av 2021, alle
kvinner. Dette utgjør 5 prosent av antall kvinner og 3 prosent av hele arbeids
styrken.
• Foreldrepermisjon
Totalt ble det avviklet 247 uker foreldrepermisjon i løpet av året, med et gjen
nomsnittlig uttak på 22,5 uker. Det var 10 kvinner og en mann som avviklet
foreldrepermisjon i 2021, med et gjennomsnittlig uttak på 23,2 uker for
kvinner og 15 uker for menn.
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• Fordelingen mellom kvinner og menn innenfor våre stillingskategorier
var ved utgangen av 2021 som følger:
Stillingskategori/tittel

Antall

Kvinner

Menn

Spesialkonsulent

11

8

3

Rådgiver

82

65

17

Spesialrådgiver

80

61

19

2

2

0

22

13

9

6

2

4

203

151

52

Strategisk rådgiver
Seksjons-/distriktsleder
Ledergruppen
Totalt

Ledergruppen besto av fire avdelingsledere, hvorav en kvinne og tre menn samt
assisterende generalsekretær og generalsekretær, hhv. en mann og en kvinne.
• Kvinners gjennomsnittlige fastlønn i prosent av menns gjennomsnittlige
fastlønn, samt gjennomsnittlig tillegg (ubekvemstillegg, overtidsgodtgjørelse
og skattefrie naturalytelser) for hhv. kvinner og menn var ved utgangen av
2021 slik:
Stillingskategori/tittel

Kvinners lønn
i prosent av
menns lønn

Kvinners
tillegg i kroner

97 %

6467 kr

2104 kr

101 %

6059 kr

4127 kr

99 %

6073 kr

1893 kr



1367 kr



Seksjons-/distriktsleder

106 %

1284 kr

1264 kr

Ledergruppen

109 %

1478 kr

1585 kr

94 %

6150 kr

5465 kr

Spesialkonsulent
Rådgiver
Spesialrådgiver
Strategisk rådgiver

Totalt

Menns tillegg i
kroner

Det er ikke påvist noen vesentlige lønnsforskjeller mellom gjennomsnittlig lønn
for hhv. kvinner og menn.
Kreftforeningen arbeider for å være en mangfoldig og inkluderende arbeids
plass og legger vekt på å fremme likestilling og hindre diskriminering. Vårt like
stillingsarbeid er forankret i vår strategi, våre verdier, verktøy og retningslinjer.
I 2021 gjennomførte vi en kartlegging basert på Barne og familiedirektoratets
verktøy og hadde deretter en workshop med alle tillitsvalgte og hovedverne
ombud hvor vi diskuterte utvalgte områder knyttet til rekruttering, lønns og
arbeidsvilkår, forfremmelser, utviklingsmuligheter og karriere samt muligheten
til å kombinere arbeid og familie. Workshopen bidro til økt bevissthet og satte
kursen for videre arbeid i organisasjonen. Kreftforeningen er særlig opptatt
av å øke mangfoldet i organisasjonen. Vi har blant annet gjennomgått vår
rekrutteringsprosess samt strukturert alle samtaler medarbeidere skal ha i løpet
av sitt livsløp i organisasjonen.
Vi er stolte av at vi ble sertifisert som «Great Place to Work» for andre året på
rad med gode resultater i vår årlige medarbeiderundersøkelse. Her kartlegger
vi flere forhold relatert til likestilling og diskriminering, og opplevelsen er at
man blir behandlet rettferdig uavhengig av alder, kjønn, etnisitet og legning. Vi
har ikke lyktes med å forbedre resultatene for påstander som omhandler lønn,
goder, forfremmelser og favorisering og har gjennomført en ekstra undersøkelse
i organisasjonen som vi vil jobbe videre med. Det er gode tilbakemeldinger på
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at det er stor grad av fleksibilitet og muligheter for tilrettelegging ved behov, at
man har mulighet til å ta fri, og at man blir oppmuntret til å finne balanse mel
lom arbeids og familieliv.
Koronapandemien preget organisasjonen også i 2021. Langvarig påbud om
hjemmekontor førte til at vi ga medarbeidere tilskudd til innkjøp av noe utstyr
hjemme. Vi er opptatt av å tilrettelegge for ulike behov samt å ha lokaler som
er universelt utformet. Organisasjonen har rigget seg for fremtidens hybride
arbeidshverdag med økt fleksibilitet og nye løsninger på kontoret som legger
til rette for samhandling og sosialt fellesskap. Til tross for pandemien fortsatte
sykefraværet å gå ned og var på 3,8 prosent i 2021 (2020: 4,1 prosent). Det
har ikke vært meldt om alvorlige skader eller ulykker på arbeidsstedet i 2021.
Kreftforeningen er sertifisert som miljøbedrift av Stiftelsen Miljøfyrtårn og driver
ikke virksomhet som forurenser det ytre miljøet.
I 2021 har det vært mindre aktivitet i de fysiske tilbudene driftet av frivillige på
grunn av koronapandemien. Ved årsskiftet hadde vi registrert 1.731 frivillige,
men mange av disse har ikke vært aktive store deler av året. I tillegg til disse
frivillige var det mange som deltok i innsamlingsaksjonen Krafttak mot kreft.
Alle grupper i samfunnet engasjerer seg som frivillig i Kreftforeningen, deriblant
i kraft av sin egen profesjon, eksempelvis frivillige jurister.
I løpet at 2021 har vi jobbet aktivt for å videreutvikle dataløsninger, jobbe
smartere og automatisere arbeidsprosesser. Vi øker vår innsats for å bli en mer
datadrevet organisasjon.
Kreftforeningen har en styreansvarsforsikring som dekker styret, generalsekre
tær og ledelsen i Kreftforeningen, samt styret i 15 stiftelser som har kreftsaken
som formål. Forsikringen omfatter ansvar for formuestap for krav fremsatt
mot sikrede i forsikringsperioden som følge av en ansvarsbetingende handling
eller unnlatelse hos sikrede i egenskap av generalsekretær, styremedlem eller
medlem av ledelsen. Forsikringen gjelder i alle land med unntak av USA og
Canada.

Partnerskap og samarbeid,
nasjonalt og internasjonalt
Kreftforeningen når bredere ut gjen
nom samarbeid med andre. Vi har
derfor etablert mange ulike samar
beid og partnerskap, nasjonalt og
internasjonalt, som bidrar til at vi
kan nå våre mål.
I 2021 har Kreftforeningen og
Montebellosenteret inngått et for
melt samarbeid for å videreutvikle
og spre kreftomsorgstilbud til flere
målgrupper. I første omgang utvikles
Kreftsakens vinterleker i 2022. Sam
arbeidet vil også omfatte et bredere
tilbud til etterlatte samt en digital
satsing.
Kreftforeningen har videre inngått et
samarbeid med Bydelsmødrene, og
en intensjonsavtale ble undertegnet
våren 2021. Det er arrangert to

Ambassadører

Komiker og samfunns
debattant Sigrid Bonde
Tusvik, fotballkommentator
Kasper Wikestad, tech
gründer og styremedlem i
Kreftforeningen Isabelle
Ringnes, treningsprofil Pia
Seeberg, advokat og forfatter
Linn Nikkerud og ekssyklist
og programleder Dag Otto
Lauritzen utgjør Kreft
foreningens nye stjernelag
som skal nå nye målgrupper.
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videreutdanningskurs i kreft for bydelsmødre. Noen av kursdeltakerne deltar
fortsatt i en ressursgruppe, mens andre vil bidra med å formidle informasjon
om kreft til sine språkgrupper i et samarbeid med Kreftforeningens rådgivnings
tjeneste.
Vi har også vært i dialog med flere kunnskapsvirksomheter om mulige part
nerskap. Vi regner med at vi inngår formelle partnerskapsavtaler med noen av
disse aktørene i løpet av 2022.
Pasientforeningene er blant Kreftforeningens viktigste samarbeidspartnere, og
det er derfor et tett samarbeid om aksjoner, markeringer og politiske saker med
foreningene.
Som nevnt tidligere, har vi styrket samarbeidet med næringslivspartnere. I til
legg har vi flere viktige samarbeid på gang innen forskningsområdet. Vi deltar
i «Connect», et privatoffentlig samarbeidsforum som er koblet til Impress
studien for implementering av persontilpasset kreftbehandling. Vi samarbei
der også med Forskningsrådet om «Mission on cancer» og for å finansiere et
forskningssenter for klinisk behandling (FKB). Slike samarbeid bidrar til økt
kunnskap samtidig som de bidrar til å øke det samlede beløpet som går til
kreftforskning.
Samarbeidet vi har med de ulike kreftklinikkene i Norge og Folkehelseinstituttet
har blitt forsterket under koronapandemien. Aktørene har hatt felles interesse
av å kunne gi god og relevant informasjon til befolkningen og ha en samlet
stemme overfor myndighetene om konsekvenser av koronatiltakene.

Lungekreftforeningen

Munn- og
halskreftforeningen

Kreftforeningen samarbeider med
18 frivillige, selvstendige pasient
foreninger som representerer
kreftrammede og pårørende.
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Økonomiske hovedlinjer

Kreftforeningens regnskap er satt opp i samsvar med regnskaps
loven av 1998 og i henhold til regnskapsstandarden «NRS (F)
God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner».
Aktivitetsresultat
I 2021 ble det et positivt aktivitetsresultat på 78,6 millioner kroner mot et
positivt aktivitetsresultat på 66,3 millioner kroner i 2020. Finansinntektene
var 156,6 millioner kroner i 2021 mot 81,1 millioner kroner i 2020. Forbruk
av midler til å anskaffe inntekter har økt med 9,9 millioner kroner, og vi har
brukt 66 millioner kroner mer på Kreftforeningens ulike formål i 2021 enn i
2020. Merforbruket skyldes hovedsakelig økte bevilgninger til forskning.

Inntekter
Kreftforeningens arbeid er i hovedsak finansiert gjennom innsamlede midler,
testamentariske gaver og tippemidler. Testamentariske gaver var en av de
største inntektskildene i 2021 og utgjorde 144,2 millioner kroner. Vi hadde
36.300 faste givere som ga oss 46,9 millioner kroner. Gjennom giverbrev mot
tok vi 29,9 millioner kroner, og vi mottok 25,4 millioner kroner i minnegaver
(gaver som gis til minne om en avdød person). De tre aksjonene Krafttak mot
kreft, Rosa sløyfe og Stjerneaksjonen innbrakte totalt 94,9 millioner kroner.
Gjennom Facebook-innsamlinger, som er nesten halvert fra i fjor, fikk vi 8
millioner kroner i 2021.
Fra Norsk Tipping mottok vi 68,2 millioner kroner i 2021. Fordelingen av
tippemidler fra 2020 er vesentlig endret som følge av at enkelte større organi
sasjoner som var forventet å motta midler fra ordningen, ikke gjorde det. Fra
2022 er det fortsatt noe usikkerhet knyttet til hvor mye Kreftforeningen kan
forvente å motta fra Norsk Tipping. I 2021 fikk Kreftforeningen 9,5 millioner
kroner i ulike offentlige tilskudd, der deler av midlene knyttet seg til ulike sti
mulerings og kompensasjonsordninger tilknyttet pandemien, samt 30 millio
ner kroner i momskompensasjon.

Forbruk av midler
Innsamlingsprosenten på 78,2 prosent i 2021 var litt lavere enn i 2020.
Kreftforeningen er registrert i Innsamlingsregisteret og tilfredsstiller kravet om
at innsamlingsprosenten skal være minst 65 prosent. Felleskostnader, dvs.
kostnader som ikke direkte kan henføres til noen spesiell aktivitet, på totalt

KREFTFORENINGENS ÅRSRAPPORT 2021 | 27

76,2 millioner kroner har blitt fordelt på innsamlingskostnader, de enkelte
hovedaktivitetene og administrasjon ut fra antall årsverk som er tilknyttet akti
viteten. Kreftforeningen har benyttet 500,5 millioner kroner til formål. Dette
tilsvarer 81,8 prosent av totalt forbrukte midler, mens det tilsvarende tallet var
80,7 prosent for 2020. Administrasjonskostnader, som omfatter deler av de
administrative funksjonene og deler av utgiftene knyttet til generalsekretær og
assisterende generalsekretær, utgjør 1,2 prosent av forbrukte midler.

Finans
Kreftforeningen plasserer sine midler etter råd fra et eget finansutvalg som
består av eksterne fagpersoner med lang erfaring fra kapitalforvaltning. Finans
utvalget er oppnevnt av og rapporterer til styret. Kreftforeningens arbeid er
basert på innsamlede midler, og finansporteføljen skal derfor plasseres og dis
poneres med krav til risikospredning, likviditet og avkastning over tid. Det skal
søkes å oppnå en tilfredsstillende langsiktig avkastning av forvaltede midler
uten å ta for høy risiko.
Av Kreftforeningens forvaltede midler ved utgangen av 2021 utgjorde de
eksternt forvaltede midlene 1.423,2 millioner kroner, som fordelte seg med
770,1 millioner kroner i aksjefond og 653,1 millioner kroner i renteinstrumen
ter. Avkastningen på de eksternt forvaltede midlene var 155,9 millioner kroner
i 2021. Dette tilsvarer en avkastning på 13,6 prosent. Til sammenligning var
avkastningen 79,7 millioner kroner i 2020, en avkastning på 6,9 prosent. Det
er foretatt nettoinnskudd i porteføljen i 2021 på 50,0 millioner kroner.
For å redusere risikoen knyttet til investeringer i aksjefond og renteinstrumenter
har Kreftforeningen valgt å benytte fem ulike forvaltere. Vi hadde en fordeling
mellom aksjefond og renteinstrumenter ved utgangen av 2021 på henholdsvis
54 prosent og 46 prosent. Investeringene i norske aksjefond var noe høyere
enn investeringene i utenlandske aksjefond. Aksjeplasseringene i utenlandske
aksjefond er ikke valutasikret mot norske kroner. Fondene Kreftforeningen har
investert i, er notert i norske kroner og har aksjeplasseringer i lokale valutaer
over store deler av verden. Ved å være eksponert i flere valutaer oppnår man
redusert valutarisiko. Kreftforeningen har etiske retningslinjer for finansfor
valtningen. Dette innebærer at vi ikke skal investere i virksomheter eller i
konsern/grupper som produserer tobakk. Videre skal vi følge «Retningslinjer for
observasjon og utelukkelse fra Statens pensjonsfond utenlands investeringsunivers». Alle forvaltere erklærer skriftlig at de følger de ulike retningslinjene
som er definert.
Kreftforeningen har de to siste årene hatt solid positiv finansavkastning av for
valtede midler. Økt volatilitet i finansmarkedet i begynnelsen av 2022 skaper
imidlertid usikkerhet knyttet til forventede finansinntekter det kommende året.

Gjeld
Kreftforeningen har gitt bevilgninger til prosjekter (hovedsakelig forskning) som
først forfaller til betaling etter utløpet av 2021. Dette utgjør 648,1 millioner
kroner og er klassifisert som gjeld i balansen. Av gjelden forfaller 288,1 milli
oner kroner det kommende året, og 360,0 millioner kroner forfaller til betaling
om ett år eller senere. Øvrige gjeldsposter er hovedsakelig knyttet til leveran
dørgjeld, offentlige avgifter og lønnsforpliktelser.

Likviditet
I 2021 ble likviditetsbeholdningen økt med 172,9 millioner kroner, hoved
sakelig som følge av høye finansinntekter. Ved utgangen av 2021 hadde Kreft
foreningen bankinnskudd på 238,4 millioner kroner. Bankbeholdningen ble
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redusert med 32,9 millioner kroner i løpet av 2021, og verdipapirporteføljen
økte med 205,9 millioner kroner. Ikke-utbetalte bevilgninger som er klassifisert
som gjeld i balansen, økte med 73,5 millioner kroner i løpet av 2021.

Formålskapital
Det er nødvendig at Kreftforeningen har tilstrekkelig formålskapital til å kunne
håndtere en fremtidig inntektssvikt. Kreftforeningen skal være en langsiktig og
forutsigbar aktør med en robust kapital slik at vi er i stand til å ta store, nasjo
nale løft på kreftområdet. Våre samarbeidspartnere kan og skal være trygge
på at Kreftforeningen kan følge opp sine forpliktelser innen kreftforskning og
kreftomsorg. Det er satt av midler til alle prosjekter som Kreftforeningen bidrar
til, slik at finanseringen av disse er sikret uavhengig av inntektsutviklingen
fremover.

Fortsatt drift
Regnskapet er avlagt under forutsetningen om fortsatt drift, og styret bekrefter
at denne forutsetningen er til stede.

Andre forhold
Det har etter det styret kjenner til, ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets
utgang som har betydning for organisasjonens stilling og resultat.

Stiftelser
Kreftforeningen forvalter og/eller deltar i 15 stiftelser som har kreftsaken som
formål.

Oslo, 16. mars 2022

Geir Riise
leder

Øyvind Eriksen
nestleder

Bettina Husebø
styremedlem

Arvid Hallén
styremedlem

Per Haarr
styremedlem

MajaLisa Løchen
styremedlem

Anita Das
styremedlem

Håvard Aagesen
styremedlem

Stine Høibak-Nissen
styremedlem

Ingrid Stenstadvold Ross
generalsekretær
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Én arbeidsdag i året kan alle ansatte i RSM Norge
være frivillig der de selv ønsker. Fredrik Botten
Sivertsen og Christian Helle de la Cruz valgte
Kreftforeningens tjeneste Hverdagshjelpen, som
hjelper kreftrammede familier med praktisk hjelp i
hjemmet.
Engasjerte ansatte i TechnipFMC bidro med perling
av Fuck cancerarmbånd i Kreftforeningens popup
på Sartor Storsenter utenfor Bergen.
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2021

Våre inntekter kommer fra
1% 2%

Offentlig tilskudd 2 % (9 mill)

5%

9%

Momskompensasjon 5 % (30 mill)

13 %

Midler fra Norsk Tipping 13 % (68 mill)
Medlemskontingent 5 % (27 mill)
Tilskudd og gaver fra stiftelser 3 % (15 mill)

30 %

5%

Testamentariske inntekter 27 % (144 mill)

3%

Minnegaver 5 % (25 mill)
Gaver og innsamlede midler fra privatpersoner 30 %
(161 mill)

27 %

Gaver fra næringslivet og sponsorinntekter 9 % (47 mill)

5%

Andre inntekter 1 % (5 mill)

1%

Dette bruker vi penger på

17 %

82 %

Formål 82 % (500 mill)
For å skaffe inntekter 17 % (103 mill)
Administrasjon 1 % (8 mill)

2%

Våre satsingsområder

3%

4%

Forskning 57 % (287 mill)

57 %

Informasjon/helseopplysning 10 % (52 mill)
Kreftomsorg 24 % (117 mill)

24 %

Samfunnskontakt 4 % (18 mill)
Internasjonalt arbeid 2 % (10 mill)
Forebyggende 3 % (16 mill)
10 %
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Aktivitetsregnskap
ANSKAFFELSE AV MIDLER

Note

Medlemsinntekter

2021

2020

27 450 930

25 087 219

39 490 095

29 148 311

Tilskudd
Offentlige tilskudd

Note 2

68 179 486

59 510 013

Andre tilskudd

Note 3

6 267 671

4 388 082

Administrasjonstillegg ved tilskudd

Note 3

1 206 500

689 600

115 143 752

93 736 006

144 163 091

145 657 261

Tippenøkkel

Sum tilskudd
Innsamlede midler og gaver
Testamentariske inntekter
Minnegaver
Gaver og innsamlede midler fra privatpersoner
Gaver fra stiftelser
Gaver fra næringslivet
Sum innsamlede midler og gaver

25 416 144

24 825 808

161 220 693

169 060 604

7 805 713

10 883 228

45 266 533

47 180 981

383 872 174

397 607 882

Inntekter fra operasjonelle aktiviteter
380 134

541 486

Sponsorinntekter

1 840 000

2 190 000

Andre inntekter fra operasjonelle aktiviteter

1 685 550

2 074 493

Inntekter fra formålsaktiviteter

Sum operasjonelle aktiviteter
Finansinntekter
Andre inntekter
Sum anskaffelse av midler
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Note 4

3 905 683

4 805 979

156 648 300

81 052 274

3 035 844

2 562 709

690 056 684

604 852 069

FORBRUK AV MIDLER

Note 5,6,7

2021

2020

16 199 401

9 425 530

988 933

1 035 157

16 212 462

14 280 016

4 402 116

5 214 417

58 471 169

56 996 318

4 775 580

4 939 222

83 861 326

81 429 973

KOSTNADER TIL ANSKAFFELSE AV MIDLER
Kostnader knyttet til medlemmer
Kostnader knyttet til tilskudd
Forbruk av midler til innsamling
Testamentarisk
Minnegaver
Privatpersoner
Næringslivet
Sum forbruk av midler til innsamling
Kostnader til operasjonelle aktiviteter
Sum kostnader til anskaffelse av midler

2 398 934

1 695 978

103 448 595

93 586 638

273 078 047

238 583 980

36 579 798

35 102 698

8 062 792

3 091 339

KOSTNADER TIL FORMÅLET
Bevilgninger
Forskning
Kreftomsorg

Note 8

Internasjonalt arbeid
Forebyggende arbeid

30 000

0

317 750 637

276 778 017

Forskningsledelse og formidling

14 318 601

11 953 571

Informasjon

51 943 091

50 098 888

Kreftomsorg

80 702 018

62 540 601

Samfunnskontakt

Sum bevilgninger
Aktiviteter

18 041 117

15 819 992

Internasjonalt arbeid

2 032 123

2 289 368

Forebyggende arbeid

15 664 059

14 950 758

182 701 010

157 653 178

7 595 888

10 527 756

611 496 130

538 545 589

78 560 553

66 306 479

8 373 830

15 012 729

-64 000 000

-1 306 000

Sum aktiviteter
Administrasjonskostnader
Sum forbrukte midler
ÅRETS AKTIVITETSRESULTAT

Note 9

TILLEGG / REDUKSJON FORMÅLSKAPITAL
Formålskapital med eksternt pålagte restriksjoner
Formålskapital med selvpålagte restriksjoner
Annen formålskapital
Sum disponert

150 934 383

52 599 751

78 560 553

66 306 479
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Balanse
EIENDELER

Note

31.12.2021

31.12.2020

Note 11

14 718 118

15 690 585

Langsiktige fordringer

Note 13

5 630 000

5 630 000

Langsiktige plasseringer

Note 12, 14

185 000

185 000

20 533 118

21 505 585

ANLEGGSMIDLER
Varige driftsmidler
Driftsmidler
Finansielle anleggsmidler

Sum anleggsmidler

OMLØPSMIDLER
Fordringer

Note 10, 13

34 745 958

48 408 614

Eiendommer for salg

Note 10

782 509

796 512

Markedsbaserte aksjer og aksjefond

Note 14

770 143 685

648 056 298

Markedsbaserte rentebærende papirer

Note 14

653 058 320

569 248 664

Bankinnskudd, kontanter o.l.

Note 15

238 371 491

271 319 243

Sum omløpsmidler

1 697 101 964

1 537 829 331

SUM EIENDELER

1 717 635 082

1 559 334 916

Investeringer
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FORMÅLSKAPITAL OG GJELD

Note

31.12.2021

31.12.2020

Note 16

100 000 000

100 000 000

Formålskapital med eksternt pålagte restriksjoner

Note 16

43 974 730

52 348 560

Formålskapital med selvpålagte restriksjoner

Note 16
86 000 000

150 000 000

100 000 000

100 000 000

FORMÅLSKAPITAL
Grunnfond

 Forskning
 Annen formålskapital med selvpålagte restriksjoner
Annen formålskapital

Note 16

Sum formålskapital

679 422 888

528 488 505

1 009 397 618

930 837 064

GJELD
Avsetning for forpliktelser
Pensjonsforpliktelser

Note 17

7 349 353

7 918 888

Ikke utbetalte bevilgninger, langsiktig

Note 18

360 072 101

301 822 254

1 213 640

1 821 114

14 562 659

12 634 024

288 077 457

272 786 409

Andre forpliktelser
Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Ikke utbetalte bevilgninger, kortsiktig

Note 18

6 742 799

7 498 124

Skyldige offentlige avgifter

11 428 072

10 216 254

Annen kortsiktig gjeld

18 791 383

13 800 785

708 237 464

628 497 851

1 717 635 082

1 559 334 916

Tilskuddsgjeld

Sum gjeld
SUM FORMÅLSKAPITAL OG GJELD

Oslo, 16. mars 2022

Geir Riise
leder

Øyvind Eriksen
nestleder

Bettina Husebø
styremedlem

Arvid Hallén
styremedlem

Per Haarr
styremedlem

MajaLisa Løchen
styremedlem

Anita Das
styremedlem

Håvard Aagesen
styremedlem

Stine Høibak-Nissen
styremedlem

Ingrid Stenstadvold Ross
generalsekretær
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Kontantstrømoppstilling

I Årets aktivitetsresultat

2021

2020

78 560 553

66 306 479

7 340 042

7 729 516

0

0

7 340 042

7 729 516

-6 367 575

-6 926 487

II Poster i aktivitetsregnskapet
som ikke har direkte likviditetseffekt:
+
+/

Avskrivninger og nedskrivninger
Tap/gevinst ved salg av varige driftsmidler
Sum poster i aktivitetsregnskapet
som ikke har direkte likviditetseffekt:
III Investeringer, avhendelser og finansiering


+

Anskaffelse av varige driftsmidler
Salgssum ved avhendelse av varige driftsmidler

0

0

Sum investeringer, avhendelser og finansiering

-6 367 575

-6 926 487

IV Andre endringer
+/

Endringer i fordringer

13 662 656

5 603 265

+/

Endring i leverandørgjeld & mottatte forskudd

1 173 311

7 237 390

+/

Endring i andre omløpsmidler og andre gjeldsposter

6 216 419

-664 235

+/

Endring i finansielle anleggsmidler

0

0

+/

Endring i avsetning for forpliktelser

72 363 886

40 015 800

Sum andre endringer

93 416 272

52 192 221

Sum likviditetsendringer gjennom året

172 949 290

119 301 729

Bankinnskudd 01.01.

271 319 243

231 742 204

=

+

Finansielle omløpsmidler 01.01.

1 217 304 962

1 137 580 272

=

Likviditetsbeholdning 01.01.

1 488 624 205

1 369 322 476

238 371 491

271 319 243

Bankinnskudd 31.12.
+

Finansielle omløpsmidler 31.12.

1 423 202 005

1 217 304 962

=

Likviditetsbeholdning 31.12.

1 661 573 496

1 488 624 205

Årets endring bankinnskudd

32 947 752

39 577 039

Årets endring finansielle omløpsmidler

205 897 043

79 724 690

Sum likviditetsendring gjennom året

172 949 291

119 301 729

0

0

Utbetalt av finansielle omløpsmidler i regnskapsåret
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Noter til regnskapet

NOTE 1 – Generelt om regnskapet og regnskapsprinsipper
Årsregnskapet omfatter den ideelle organisasjonen Kreftforeningen, som er en
forening uten økonomisk vinning som formål. Det er satt opp i samsvar med
regnskapsloven av 1998 og i henhold til regnskapsstandarden «NRS(F) God
regnskapsskikk for ideelle organisasjoner».

Hovedregel for vurdering av inntekter og kostnader
Medlemsinntekter, innsamlede midler og gaver regnskapsføres når de er
mottatt. Samarbeidsavtaler og tilskudd inntektsføres når organisasjonen har
juridisk rett til midlene. Tilskudd fra Stiftelsen Dam samt andre tilskudd som
det knytter seg betingelser til, inntektsføres i takt med forbruk av midlene. Ikke
inntektsførte tilskudd balanseføres under posten tilskuddsgjeld.
Testamentariske inntekter inntektsføres på det tidspunktet inntekten kan måles
med tilstrekkelig pålitelighet og Kreftforeningen har juridisk rett til inntekten,
dette omfatter også eiendommer, verdipapirer og andre formuesverdier som
ikke er realisert eller overført til Kreftforeningen på balansedagen. I de tilfeller
Kreftforeningen står for skiftet, blir Kreftforeningens andel av boet løpende
inntektsført når verdier er realisert og overført til boets bankkonto. Der det ikke
foreligger tilgjengelig informasjon som tilsier at inntekten kan måles med til
strekkelig pålitelighet, inntektsføres boet når det er oppgjort.
Kostnader føres etter transaksjonsprinsippet, når de er påløpt.

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler.
Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Varelagerets verdi er beskje
dent som følge av ukurante varer og er derfor kostnadsført i aktivitetsregnska
pet. Fordringer som skal tilbakebetales innen ett år, er klassifisert som omløps
midler, mens fordringer med forfall over ett år frem i tid er klassifisert som
anleggsmidler. Fordringene er oppført til pålydende etter fradrag for avsetning
til forventet tap. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende
kriterier lagt til grunn.
Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost med fradrag for planmessige
avskrivninger. Dersom virkelig verdi av anleggsmidler er lavere enn balanseført
verdi og verdifallet forventes ikke å være forbigående, er det foretatt nedskriv
ning til virkelig verdi. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskri
ves lineært over den økonomiske levetiden. Aktiveringsgrensen er kr 100 000.
Omløpsmidler er vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi.
Annen langsiktig gjeld og kortsiktig gjeld er vurdert til pålydende beløp.
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Investeringer
Markedsbaserte finansielle instrumenter, herunder aksjer, aksjefond, obliga
sjoner, obligasjonsfond og pengemarkedsfond, er bokført som omløpsmidler
og inngår i Kreftforeningens verdipapirportefølje. De er vurdert til virkelig verdi
på balansedagen. Enkeltaksjer Kreftforeningen mottar som ikke kan avhendes
umiddelbart av årsaker som lav verdi og lite antall på aksjeposten, bokføres til
markedspris (der det finnes). Langsiktige plasseringer er klassifisert som finan
sielle anleggsmidler og nedskrives ved verdifall.

Kontantstrømoppstilling, bankinnskudd, kontanter og lignende
Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metoden. Bankinn
skudd, kontanter o.l. inkluderer kontanter, bankinnskudd og andre betalings
midler med forfallsdato som er kortere enn tre måneder fra anskaffelse.

Pensjonsordninger
Kreftforeningen er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obliga
torisk tjenestepensjon og har pensjonsordning i Statens pensjonskasse som
tilfredsstiller kravene i denne loven. Denne pensjonsordningen er regnskapsført
som innskuddsbasert pensjonsplan fordi det ikke foreligger tilstrekkelig infor
masjon til å regnskapsføre planen som en ytelsesbasert plan. Alle ansatte som
opparbeider fast lønn i kortere eller lengre perioder, er med i ordningen.
Kreftforeningen har også pensjonsforpliktelser for pensjonerte tidligere ansatte
som har rett til definerte fremtidige ytelser. Forpliktelsene er fondert gjennom
et forsikringsselskap. Ordningene er lukket. Kreftforeningen har videre en
pensjonsforpliktelse for avgått generalsekretær.

Bevilgninger
Kreftforeningen kostnadsfører bevilgninger på bevilgningstidspunktet i tråd
med «NRS(F) God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner».

Skatteplikt
Kreftforeningen driver i all hovedsak ikke skattepliktig virksomhet, med unntak
av enkelte aktiviteter definert som skattepliktig virksomhet.
Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt
og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt beregnes med aktuell skattesats på
grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessi
ge og skattemessige verdier. Eventuell utsatt skattefordel som følge av lignings
messig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret balanseføres
ikke. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer
eller kan reversere i samme periode, er utlignet.
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NOTE 2 – Offentlige tilskudd
2021

2020

Helse og omsorgsdepartementet, koronamidler
utdelt via Stiftelsen DAM*)

2 448 639

1 718 477

Helsedirektoratet

2 713 209

2 876 557

0

75 000

NAV

30 000

5 000

Fylkesmannen i Vestfold og Telemark

25 834

9 561

7 941

447

Stord kommune

0

3 000

Forskningsrådet

25 000

0

MVAkompensasjon

30 018 455

24 375 633

Stavanger kommune

49 294

7 135

Bergen kommune

50 000

50 000

Helse Nord rhf

75 000

20 000

0

7 500

4 046 723

0

39 490 095

29 148 311

Integrering og mangfoldsdirektoratet

Tysvær kommune

Voss herad
Stimuleringsordning covid-19, tildeling
gjennom momskompordning
Sum offentlige tilskudd

*) 93 400 kroner av midlene fordelt fra Stiftelsen Dam på oppdrag fra Helseog omsorgsdepartementet vedr. covid19 knytter seg til administrasjons
tilskudd.

NOTE 3 – Andre tilskudd
Kr 7,5 millioner kommer fra Stiftelsen Dam.

NOTE 4 – Finans- og investeringsinntekter
Finans- og investeringsinntekter

2021

2020

747 900

1 327 584

Urealiserte finansinntekter/tap

155 900 400

79 724 690

Totale finansinntekter

156 648 300

81 052 274

Renteinntekter og netto realiserte gevinster/tap
på aksjer og obligasjoner
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NOTE 5 – Spesifikasjon av kostnader etter art
2021

2020

147 538 537

135 456 177

Av og nedskrivning

7 340 042

7 729 516

Annen driftskostnad

456 616 400

395 353 636

1 151

6 261

611 496 130

538 545 589

2021

2020

Lønnskostnad

Finanskostnader
Totalt

NOTE 6 – Kostnader til fordeling
Felleskostnadene består av følgende:

IKT

19 031 014

19 388 924

Juridisk

2 779 305

2 146 734

Regnskap/lønn/administrasjon

8 813 396

10 921 583

HR/personal

5 578 551

3 663 508

Hovedkontor, drift

23 128 280

21 347 680

Distriktskontorer

16 858 075

16 931 901

Sum felleskostnader

76 188 621

74 400 331

Direkte kostnader er henført til den aktiviteten kostnaden gjelder. Felleskost
nadene fordeles på innsamlingskostnader, de enkelte hovedaktivitetene og
administrasjon i aktivitetsregnskapet ut fra antall årsverk (personer) som er
tilknyttet aktiviteten.
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Felleskostnader er fordelt i henhold til tabellen nedenfor:
2021

2020

2 035 615

571 744

179 490

208 415

2 192 985

2 108 105

920 543

793 893

12 457 690

12 526 448

1 463 041

1 275 909

175 901

135 749

19 425 265

17 620 264

3 810 048

3 384 148

Informasjon

13 579 226

15 281 536

Kreftomsorg

24 254 067

22 441 742

5 771 101

5 211 172

Internasjonalt arbeid

509 365

953 604

Forebyggende arbeid

7 413 329

7 618 555

Administrasjonskostnader

1 426 221

1 889 310

Medlemmer
Tilskudd
Testamentarisk
Minnegaver
Privatpersoner
Næringslivet
Operasjonelle aktiviteter
Sum innsamlingskostnader
Forskningsledelse

Samfunnskontakt

Sum aktiviteter

56 763 356

56 780 067

Sum fordelte felleskostnader

76 188 621

74 400 331

NOTE 7 – Lønn og personalrelaterte kostnader
Gjennom 2021 var det 194 årsverk i Kreftforeningen (189 årsverk i 2020).
Kostnadene spesifiseres som følger:

Lønninger
Arbeidsgiveravgift
Pensjonskostnader
Andre ytelser
Sum lønnsrelaterte kostnader

2021

2020

123 928 194

115 867 755

17 960 940

15 579 922

5 166 620

3 539 609

482 783

468 890

147 538 537

135 456 177

Det er i løpet av regnskapsåret gitt følgende ytelser til ledende personer i
foreningen:
Generalsekretær har mottatt kr 1.309.706 i lønn og feriepenger, andre ytelser
med kr 5.231 og Kreftforeningen har kostnadsført pensjonsutgifter med
kr 56.320. Generalsekretær er omfattet av Kreftforeningens ordinære
pensjonsordning.
Styret har ikke mottatt godtgjørelser.
Det er ikke gitt lån eller sikkerhetsstillelse for generalsekretær eller leder av
styret.
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Godtgjørelse til BDO AS for revisjon og revisjonsrelaterte tjenester utgjør:
2021

2020

363 281

320 318

Attestasjoner, Kreftforeningen

72 881

41 588

Diverse revisjonsrelatert bistand

43 906

6 522

480 069

368 427

Lovpålagt revisjon

Sum

Alle beløp er inklusiv merverdiavgift.

NOTE 8 – Pasientforeninger o.l.
Kreftforeningen har i 2021 bevilget kr 21,0 millioner til pasientforeningene o.l.
Tilsvarende tall i 2020 var kr 20,1 millioner.

NOTE 9 – Administrasjonsprosent, formålsprosent og
innsamlingsprosent
Kreftforeningen har som målsetning at administrasjons og formålsprosenten
skal være henholdsvis maksimum 4 prosent og minimum 80 prosent.
Klassifiseringen av kostnader fremgår av regnskapsstandarden «NRS(F) God
regnskapsskikk for ideelle organisasjoner», hvor administrasjon er de aktiviteter
som gjøres for å drive organisasjonen, og de kostnader som ikke kan henføres
til bestemte aktiviteter. Administrasjonskostnader inkluderer kostnadene i for
bindelse med organisasjonsleder, leder for økonomi, revisjonshonorarer, styre
møter, årsrapporten, ledergruppens koordinator, 20 prosent av kostnadene for
assisterende generalsekretær, 30 prosent av kostnadene for generalsekretær og
andel av felleskostnader.
Administrasjonsprosenten er beregnet som administrasjonskostnader delt på
sum forbrukte midler og er noe lavere enn i 2020, hovedsakelig som følge av
bytte av generalsekretær foregående år.
Formålsprosenten er beregnet som kostnader til formålet delt på sum forbrukte
midler. Formålsprosenten på 81,8 % er på cirka tilsvarende nivå som i 2020.
Både kostnader til bevilgninger og aktiviteter har hatt et høyere nivå enn i
2020 – et år som var enda mer preget av koronapandemien enn 2021.
Innsamlingsprosenten er andelen av innsamlede midler som er igjen etter at
forbruk av midler til innsamling er trukket fra. Innsamlingsprosenten er noe
lavere i 2021 enn i 2020, men på omtrent samme nivå som de foregående
årene.

2021

2020

2019

2018

2017

1,2 %

2,0 %

1,9 %

1,5 %

1,4 %

Formålsprosent

81,8 %

80,7 %

80,9 %

82,1 %

83,2 %

Innsamlingsprosent

78,2 %

79,5 %

80,2 %

80,8 %

79,9 %

Administrasjonsprosent
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NOTE 10 – Eiendommer
Eiendommer i foreningens eie består av tomter og eiendommer som er blitt
testamentert til foreningen. Alle skal avhendes over tid. De er ikke gjenstand
for avskrivning.
Kreftforeningen har arvet flere bebygde og ubebygde områder ulike steder i
landet. I de tilfeller der vi har arvet eiendommer hvor verdien kan anslås med
rimelig stor sikkerhet, er arven inntektsført og verdien er tatt inn som omløps
midler i balansen.

NOTE 11 – Driftsmidler

Kostpris per 01.01.
Avgang kostpris

IKT
Investeringer

Møbler/inventar/
flyttekostnader

Pc og mobiler

Totalt

39 258 451

23 252 822

5 918 811

68 430 084









2 938 332

1 793 516

1 635 728

6 367 575

Kostpris per 31.12.

42 196 783

25 046 338

7 554 539

74 797 659

Akkumulert avskr. per 01.01.

32 098 497

15 059 275

5 581 727

52 739 499









-3 666 448

2 888 855

784 739

7 340 042

-35 764 944

-17 948 131

-6 366 466

-60 079 541

6 431 839

7 098 207

1 188 072

14 718 118

25 %

12,5 %

50 %

Årets anskaffelser

Avgang akk.av og nedskrivning
Årets av og nedskrivning
Akkumulert avskr. per 31.12.
Bokført verdi per 31.12.
Avskrivningssats

NOTE 12 – Datterselskapet Kreftforeningen Livskraft AS
Kreftforeningen Livskraft AS er heleid av Kreftforeningen. Total innskutt egen
kapital er kr 150 000. Resultatet for Kreftforeningen Livskraft AS var kr 6 i
2021. Egenkapitalen er tapt og var minus kr 0,6 millioner ved utgangen av
2021. Kreftforeningen vil beholde Kreftforeningen Livskraft AS og vil dekke
eventuelle fremtidige kostnader som påløper for selskapet.
Formålet til selskapet er salg av produkter, lotteri og annen kommersiell virk
somhet med det formål å tilføre Kreftforeningen og kreftsaken inntekter, samt
utøvelse av annen virksomhet som hører sammen med dette, herunder delta
gelse i andre selskaper med lignende formål. Det har ikke vært noen virksom
het i selskapet i løpet av 2021.
Det er ikke utarbeidet konsernregnskap da Kreftforeningen Livskraft AS er av
uvesentlig betydning.
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NOTE 13 – Fordringer
Kortsiktige fordringer

2021

2020

Kundefordringer

6 143 242

11 628 492

Forskuddsbetalte kostnader

2 817 418

2 170 509

25 588 441

34 508 612

185 226

101 001

34 734 328

48 408 614

Testamentariske gaver, ikke overført
Legater
Sum

Langsiktige fordringer

2021

2020

Testamentariske gaver, ikke overført

5 630 000

5 630 000

Sum

5 630 000

5 630 000

NOTE 14 – Investeringer og langsiktige plasseringer
Verdien av aksjefond og rentebærende papirer som er bokført som omløps
midler, er i henhold til regnskapsloven bokført til virkelig verdi.
Aksjefond
Forvaltet av:
Storebrand Asset Management

Kostpris

Markedsverdi

72 000 000

104 622 130

154 674 659

299 586 752

KLP Kapitalforvaltning

89 759 783

186 172 946

Fondsfinans Kapitalforvaltning

13 858 434

42 217 953

Danske Invest Asset Management

70 405 966

137 510 175

DNB Asset Management

Kreftforeningen
Total

33 728
400 698 842

770 143 684

Kostpris

Markedsverdi

Danske Invest Asset Management

196 752 633

227 260 770

KLP Kapitalforvaltning

409 247 373

425 786 580

Rentebærende papirer
Forvaltet av:

Kreftforeningen
Total

10 970
606 000 006

653 058 320

I 2021 ble det foretatt netto innskudd på 50 millioner kroner.

Langsiktige plasseringer
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2021

2020

Diverse aksjeposter

185 000

185 000

Totale langsiktige plasseringer

185 000

185 000

NOTE 15 – Bankinnskudd, kontanter o.l.

Bankinnskudd, kontanter o.l.

2021

2020

238 371 491

271 319 243

6 982 501

6 148 876

231 388 990

265 170 367

Av dette er følgende bundet:
Skattetrekk
Likvide midler disponibelt for Kreftforeningen

NOTE 16 – Formålskapital
Formålskapitalen med selvpålagte restriksjoner som er øremerket forskning,
gjelder større strategiske satsinger. Kreftforeningen skal ha en formålskapital
som sikrer en styrt avvikling av organisasjonen dersom alle inntekter forsvinner.
I tillegg skal vi ha kapital til større strategiske satsinger. Dette er klassifisert
som annen formålskapital med selvpålagte restriksjoner. Styret vedtar hvilke
midler som skal avsettes, og følger opp bruken av disse. Formålskapitalen per
31.12.2021 er på kr 1 009 397 618 etter at årets resultat er tilført.

Formålskapital per
1.1.2021

Tilført 2021

Brukt 2021

Formålskapital per
31.12.2021

100 000 000

0

0

100 000 000

0

24 587 652

24 587 652

0

36 490 978

26 322 255

31 291 635

31 521 598

Øremerkede midler fra stiftelser

5 319 800

2 605 706

5 144 703

2 780 803

Øremerkede testamentariske gaver

2 268 002

50 019 855

46 451 218

5 836 639

Andre øremerkede gaver

8 269 779

34 193 516

38 715 178

3 748 117

52 348 560

137 728 983

146 102 813

43 974 730

Grunnkapital
Formålskapital med eksternt pålagte
restriksjoner:
Krafttak mot kreft
Rosa sløyfeinnsamling

Sum formålskapital med eksternt pålagte
restriksjoner
Formålskapital med selvpålagte
restriksjoner:
Forskning

150 000 000

0

64 000 000

86 000 000

Andre selvpålagte restriksjoner

100 000 000

0

0

100 000 000

Sum formålskapital med selvpålagte
restriksjoner

250 000 000

0

64 000 000

186 000 000

Annen formålskapital

528 488 505

150 934 383

0

679 422 888

Formålskapital

930 837 064

288 663 366

210 102 813

1 009 397 618
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NOTE 17 – Pensjonskostnader, -midler og forpliktelser
Kreftforeningen er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon og har
pensjonsordning i Statens pensjonskasse som tilfredsstiller kravene i denne loven. Denne pensjonsordnin
gen er regnskapsført som innskuddsbasert pensjonsplan fordi det ikke foreligger tilstrekkelig informasjon
til å regnskapsføre planen som en ytelsesbasert plan. Alle ansatte som oppebærer fast lønn i kortere eller
lengre perioder, er med i ordningen.
Kreftforeningen har også pensjonsforpliktelser for tre pensjonerte tidligere ansatte som har rett til defi
nerte fremtidige ytelser. Forpliktelsene er fondert gjennom et forsikringsselskap. Årets pensjonsfordring er
nedvurdert til kr 0 fordi det ikke er noen aktive medlemmer i ordningen. Fremtidige utbetalinger dekkes av
premiefondet. Arbeidsgiveravgift beregnes av faktisk netto underfinansiering.
2021
Sikrede
kollektive

2021
Andre
usikrede

2020
Sikrede
kollektive

2020
Andre
usikrede

Årets pensjonsopptjening

0

0

0

166 471

Arbeidsgiveravgift av årets pensjonsopptjening

0

0

0

23 472

55 652

127 725

62 431

196 120

-30 265

0

120 209

0

66 265

32 399

220 530

0

Nedvurdering av overfinansiering

-91 652

0

-162 752

0

Netto pensjonskostnad (-inntekt)

0

160 124

0

386 063

5 006 495

0

2 570 765

582 782

705 916

0

362 478

82 172

5 712 411

160 124

2 933 243

1 051 016

2021
Sikrede
kollektive

2021
Andre
usikrede

2020
Sikrede
kollektive

2020
Andre
usikrede

3 765 581

7 192 000

3 772 983

7 743 000

4 081 000

0

4 120 000

0

-566 541

-856 719

-478 265

915 875

0

1 014 072

0

1 091 763

881 960

0

825 282

0

0

7 349 353

0

7 918 888

2021

2021

2020

2020

Diskonteringsrente

1,50 %

1,50 %

1,50 %

1,50 %

Forventet lønnsregulering

2,50 %

2,50 %

2,00 %

2,00 %

Forventet pensjonsøkning

2,25 %

1,50 %

1,75 %

1,00 %

Forventet regulering av folketrygdens
grunnbeløp (G)

2,25 %

2,25 %

1,75 %

1,75 %

Forventet avkastning på pensjonsmidler

2,90 %

0,00 %

2,40 %

0,00 %

Spesifikasjon av pensjonskostnader:

Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen
Avkastning på pensjonsmidler
Resultatført aktuarielt tap (gevinst)

Andre pensjonskostnader (inntekt)
Arbeidsgiveravgift av innbet andre
pensjonskostnader
Totale pensjonskostnader (-inntekt)

Påløpte pensjonsforpliktelser
Pensjonsmidler (til markedsverdi)
Ikke resultatført virkning av estimatavvik
Periodisert arbeidsgiveravgift
Nedvurdering av overfinansiering
Netto pensjonsforpliktelse (-midler)
Økonomiske forutsetninger
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NOTE 18 – Forskningsmidler og andre bevilgninger
Midler bevilget for 2022–2025 er kostnadsført, og det som ikke er utbetalt er
lagt til som gjeld under «ikke utbetalte bevilgninger». Prosjektmidler bevilget
for 2021 eller tidligere som ennå ikke er brukt, er lagt til samme gjeldspost.
Ikke utbetalte bevilgninger
2021

2020

6 141 446

7 419 000

595 073 311

534 897 834

41 324 801

31 691 829

5 610 000

600 000

648 149 558

574 608 663

2021

2020

Beløp som forfaller til betaling kommende år

288 077 457

272 786 409

Beløp som forfaller til betaling om ett år
eller senere

360 072 101

301 822 254

Totalt

648 149 558

574 608 663

Stiftelsen Dam
Andre bevilgninger forskning
Andre bevilgninger kreftomsorg
Andre bevilgninger internasjonalt
Totalt

NOTE 19 – Skattekostnad
2021

2020

2 372 419

898 074

Anvendelse av fremførbart underskudd fra tidligere år

0

0

Grunnlag for beregning av skatt

0

0

Betalbar skatt i balansen

0

0

Betalbar skatt

0

0

Endring i utsatt skatt

0

0

Skattekostnad

0

0

Underskudd til fremføring

4 696 352

2 323 934

Utsatt skattefordel

1 033 198

511 265

1 033 198

-511 265

0

0

Skattepliktig resultat

Herav ikke balanseført utsatt skattefordel
Utsatt skatt/skattefordel i balansen

Begrunnelsen for at utsatt skattefordel ikke er balanseført, er at det er tvil om
at fremtidige skattepliktige overskudd vil være tilstrekkelige til å utnytte skatte
fordelen.
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Kontrollkomiteens beretning

Representantskapet i Kreftforeningen
Dato: 5. april 2022
ÅRSBERETNING FRA KONTROLLKOMITEEN I KREFTFORENINGEN FOR 2021
I henhold til Kreftforeningens vedtekter § 8a-1 (og reviderte vedtekter § 5-1 som trer i kraft på
representantskapets møte i mai 2022) avgir kontrollkomiteen herved sin årlige beretning til
representantskapet.
Kontrollkomiteen har i 2021 hatt følgende medlemmer:
Dag Simpson
Ingrid Tjønneland
Olve Gravråk
Kontrollkomiteen har hatt syv møter i 2021. Kontrollkomiteen har kontrollert at Kreftforeningens
virksomhet i beretningsåret har vært drevet i samsvar med lov, vedtekter og representantskapets
retningslinjer. Det har blitt gjennomført et høyere antall møter i 2021 som følge av en
gjennomgående revisjon av Kreftforeningens vedtekter.
Det tilkommer kontrollkomiteen særlig å påse at Kreftforeningens midler til enhver tid er plassert på
en betryggende måte. Kreftforeningens midler forvaltes innenfor rammer vedtatt av styret. 2021 ga
en avkastning på 13,6 % for Kreftforeningens verdipapirportefølje mot en avkastning på 11,5 % for
den av Kreftforeningen fastsatte referanseindeks. Etter komiteens oppfatning er forvaltningen av
Kreftforeningens midler tilfredsstillende. Ved årsskiftet hadde Kreftforeningen NOK 1.423 millioner til
ekstern forvaltning.
Kontrollkomiteen har gjennomgått representantskapets, styrets og finansutvalgets protokoller samt
andre dokumenter komiteen har funnet det nødvendig å gjennomgå. Komiteen har fått alle
opplysninger fra Kreftforeningens administrasjon og revisor som komiteen har bedt om.
Kontrollkomiteen har gjennomgått styrets årsberetning for 2021 og det styrebehandlede
årsregnskapet for 2021. Kontrollkomiteen har fått seg forelagt revisjonsberetningen for 2021, og
revisor har avgitt ordinær beretning.
Det materiale kontrollkomiteen har fått seg forelagt gir ikke foranledning til særlige bemerkninger
utover det som fremgår av denne beretning.
Kontrollkomiteen anbefaler at styrets beretning og Kreftforeningens årsregnskap for 2021
godkjennes av representantskapet.
Kontrollkomiteen

Ingrid Tjønneland
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Dag Simpson
Leder

Olve Gravråk

Revisors beretning
BDO AS
Munkedamsveien 45
Postboks 1704 Vika
0121 Oslo

Uavhengig revisors beretning
Til representantskapet i Kreftforeningen
Konklusjon
Vi har revidert årsregnskapet til Kreftforeningen.
Årsregnskapet består av:
•
•
•

•

Balanse per 31. desember 2021
Aktivitetsregnskap for 2021
Kontantstrømoppstilling for
regnskapsåret avsluttet per 31.
desember 2021
Noter til årsregnskapet, herunder et
sammendrag av viktige
regnskapsprinsipper.

Etter vår mening:
•
•

Oppfyller årsregnskapet gjeldende
lovkrav, og
Gir årsregnskapet et rettvisende bilde
av foreningens finansielle stilling per
31. desember 2021, og av dens
resultater og kontantstrømmer for
regnskapsåret avsluttet per denne
datoen i samsvar med regnskapslovens
regler og god regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder
de internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre
oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved
revisjon av årsregnskapet. Vi er uavhengige av foreningen slik det kreves i lov, forskrift og
International Code of Ethics for Professional Accountants (inkludert internasjonale
uavhengighetsstandarder) utstedt av the International Ethics Standards Board for Accountants
(IESBA-reglene), og vi har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene.
Innhentet revisjonsbevis er etter vår vurdering tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår
konklusjon.
Annen informasjon
Styret og generalsekretær (ledelsen) er ansvarlig for annen informasjon. Annen informasjon består
av årsberetningen og annen informasjon i årsrapporten, men inkluderer ikke årsregnskapet og
revisjonsberetningen. Vår konklusjon om årsregnskapet ovenfor dekker ikke annen informasjon.
I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese annen informasjon.
Formålet er å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom annen informasjon og
årsregnskapet og den kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen av årsregnskapet, eller
hvorvidt informasjon i annen informasjon ellers fremstår som vesentlig feil. Vi har plikt til å
rapportere dersom annen informasjon fremstår som vesentlig feil. Vi har ingenting å rapportere i så
henseende.
Konklusjon om årsberetningen
Basert på kunnskapen vi har opparbeidet oss i revisjonen, mener vi at årsberetningen
•
•

er konsistent med årsregnskapet og
inneholder de opplysninger som skal gis i henhold til gjeldende lovkrav.

Uavhengig revisors beretning Kreftforeningen - 2021
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Styret og generalsekretærs ansvar for årsregnskapet
Styret og generalsekretær (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et
rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er
også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap
som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.
Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til foreningens evne til fortsatt drift
og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til
grunn så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet.
Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet
Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder
vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en
revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av
sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god
revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer.
Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir
vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke
økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet.
For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til:
https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger

Oslo, 25. mars 2022
BDO AS

Terje Tvedt
statsautorisert revisor
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BDO AS, et norsk aksjeselskap, er deltaker i BDO International Limited, et engelsk selskap med begrenset ansvar, og er en del av det internasjonale nettverket BDO,
som består av uavhengige selskaper i de enkelte land. Foretaksregisteret: NO 993 606 650 MVA.
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