Informationsbrev till Begravningsbyråerna i västra Sverige
Insamlingsstiftelsen Lions cancerforskningsfond i västra Sverige (Lions
Cancerfond Väst) har nu funnits i 6 år och under den tiden har vi samlat ihop
c:a 9 300 000:-.
Vårt syfte är, att genom bidrag till den kliniska, patientnära cancerforskningen förbättra diagnoserna och behandlingarna för de patienter, som
drabbats av cancer, här i vår region – västra Sverige.
”Läkare skulle behöva tid för att följa upp resultatet av exempelvis olika
behandlingsmetoder. Tid till sådant finns inte numera”, säger professor
emeritus Ragnar Hultborn. Han tillägger: ”Lions cancerforskningsfond gör
därför skillnad, särskilt för de mindre sjukhusen”.
Hittills har vi gett bidrag till 45 olika cancerforskningsprojekt med tillsammans
6 645 000:- och nu har vi utlyst ytterligare 2 000 000:-, som skall delas ut i
maj 2017.
Till skillnad mot de stora cancerforskningsfonderna är våra omkostnader
mycket låga, det senaste året endast 2%. Alltså, av varje insamlad 100-krona
går 98-kronor till forskningen. Det är möjligt eftersom fonden drivs helt
ideellt.
60 000 vuxna får elakartad cancer varje år, varav c:a 15 000 vuxna i vår
region. Endast 260 barn får elakartad cancer varje år, så även om det är
oerhört synd om barnen, är det alltså många gånger fler vuxna, som brabbas.
Våra Lionklubbar är stora bidragsgivare, men bidrag direkt från allmänheten
ökar markant, oftast i form av minnesgåvor. Det är ju en följd av att fler och
fler får kännedom om vår fond och dess möjlighet – att stödja regionens
läkare/forskare och annan sjukvårdspersonal i deras strävan till förbättring av
cancervården på våra sjukhus. Det är ju dessa specialister, som vi behöver
anlita om/när vi drabbas av cancer. Var 3:e svensk får ju diagnosen elakartad
cancer under sin livstid.
Vi har också märkt att flera Begravningsbyråer informerar dödsbon om vårt
alternativ – att stödja cancerforskningen. Den senaste månaden har vi varit
förmånstagare för minnesgåvor vid 4 begravningar, vilka tillsammans givit
över 55 000:-.
Detta brev skriver vi för att informera regionens Begravningsbyråer om att
det finns en regional cancerforskningsfond – som hjälper våra skickliga
cancer-specialister att bli ännu skickligare. Det finns alltid en Lions på er ort,
som kan ge ytterligare information och broschyrmaterial.
Lars Ersmarker
Ordförande i Insamlingsstiftelsen Lions Cancerforskningsfond i västra Sverige
(Lions Cancerfond Väst)
1

