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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 

-
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 

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, 

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 UV-stråling fra sol/solarium.
 

2021
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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. Kreft foreningen skal bli en 
 folkebevegelse på kreftområdet, og fortsatt medlemsvekst er derfor et prioritert 
område for Kreftforeningens styre. 

organisasjonsmedlemmer.

Satsing på kreft i EU
I september 2021 vedtok EU å gjennomføre en særlig satsing på kreft (Mission 

EU til forskning og innovasjon på kreft, og Kreftforeningen ønsker å mobilisere 
-

forsknings- og innovasjonsmiljøer mulighet til å søke midler, noe som er godt 
nytt for kreftpasienter

-
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 EU-midler.

Kraftsatsing på forskning og innovasjon
I 2021 har Kreftforeningen bevilget mer midler til forskning enn noen gang 

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. Vedtekts endringene 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-

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.

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.  

årsregnskapet vil derfor avvike noe fra beløpene i denne oversikten.

Open call
130 mill.

Forskningssenter 
for klinisk 
kreftbehandling

Kvalitetsregister, 
hjerne
3,899 mill.

Kong Olav Vs 
kreftforskningspris
1 mill.

Kreftforeningens 
pionerprosjekter
11,5 mill.

Forebygging

Fri forskning

Forskerprosjekt Infrastruktur SenterVirkemiddel:

Persontilpasset bryst- 
kreftbehandling

Kreftformer med lav 
overlevelse
20 mill.

Klinisk epidemiologi
2,55 mill.

Strategiske satsinger Pris
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Priser og markeringer
Bjørn Tore Gjertsen, overlege ved Haukeland universitetssykehus og professor 
ved Universitetet

 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. 

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.

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 

underholdt under seremonien.
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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

-
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 

forstå at hudkreft kan forebygges gjennom gode solvaner.

Kreftforeningen delte ut 14,5 millioner kroner til ulike forskningsprosjekter for å 

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

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, 

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

Med #førpåklok ønsker Kreftforenin-
gen å øke oppmerksomheten rundt 
forebyggende tiltak i forbindelse med 
tarmkreft.
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blant politikere og i embetsverket. For å begrense ulovlig og uheldig påvirkning 

Kreftforeningen har gjennomført et prosjekt med implementering av et røyke-
sluttprogram. Folkehelseinstituttet har evaluert røykesluttintervensjonen, og 

røykesluttprogram, i større grad lyktes med å slutte å røyke enn pasienter som 
 

røykeslutt blir implementert som del av behandlingstilbudet.

For første gang på ti år ble tobakksavgiftene økt utover normal prisstigning 

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 
( -

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 

 får Kreftforeningen 
innsikt i prosessene i EU og mulighet til å påvirke disse.

Tidlig oppdagelse
Den medisinsk-tekniske 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, 

kampanjer for å øke befolkningens bevissthet om å teste seg for å ta igjen etter-

Kreftforeningen inviterte en 

hvilken effekt det kan ha at 
unges forbilder deler bilder av 
tobakk i sosiale medier.

i Rosa sløyfe-aksjonen i 
oktober.
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slepet. I årets #sjekkdeg-kampanje var målet å rekruttere innvandrerkvinner til 
å sjekke seg for livmorhalskreft.

Forskning viser at en hjemmetest vil øke deltakelsen i Livmorhalsprogrammet 
-

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 sløyfe-aksjonen 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

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 
-

 nå blitt evaluert. Kreft foreningen har arbeidet 

beslutningsprosesser, med tidlig og riktig involvering av klini kere, 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 

-
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, 
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 

-
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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ivaretatt.

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 

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.

Send sms GI til 2277 og gi 250 kronog gi 250 kroner, eller VIPPS valgfritt beløp til 2277Foto: Jorunn Valle N
ilsen

Kreftformer med lav overlevelse

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 kreft-aksjonen kunne Kreftforeningen bevilge 19,9 
millioner kroner til forskning. Ved hjelp av forskningsmidler har vi opprettet og 

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 

Pengene som ble samlet inn 
gjennom Krafttak mot kreft, gikk 
til forskning på kreftformer som få 

Solheim (t.h) og ernæringsfysiolog 

til å forske på hvordan tilværelsen 
kan bli bedre for kreftpasienter, 
som Arvid Holm, som lever med 
kakeksi.
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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 

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 

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 

-
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

kreft eller med senskader etter kreft. I 2021 opprettet Kreftforeningen en 

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-

ut lettere kan opprettholde jobbtilknyt-

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

kreften er kronisk og uhelbredelig. Palliasjon omfatter behandling, pleie og 
omsorg for disse pasientene. Kreftforeningen arbeider for styrking av palliativ 
kompetanse, kapasitet og medisinsk-teknisk 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-

 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 

311.000 følger oss på Facebook, 8.200 på Twitter og 49.000 på Instagram. 

Vi har den største Facebook-siden blant ideelle organisasjoner i Norge. Face-

med tittelen «Den aller beste følelsen i livet». Posten ble sett av 1,2 millioner. 
Flere av årets Rosa sløyfe-poster 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 

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 

totalt. De fysiske undervisningstilbudene ble gjenopptatt høsten 2021. Det ble 
gjennomført 15 skoleklassebesøk i løpet av høsten. Vitensenterets nettside har 

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 
å forsterke disse som en 

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 

-
drag.

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 

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.

Kreftforeningens frivillige veivisere 
tilbyr støtte og bistand under og etter 

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.
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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 

Dam.

i slutten av mai med egne sendinger og med intervju på TV 2. Folk over hele 

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-

én barnehage deltok.

beslutningstakere i politikk, organisasjon og næringsliv drøftet kreftsaken med 
Kreftforeningens ledelse.

Kreftforeningen utvikler ny kunnskap gjennom et formidabelt bidrag til kreft-
forskning, som er Kreftforeningens viktigste virkemiddel for å oppnå våre stra-
tegiske mål.

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  et 
senter for klinisk kreftforskning.

En stor nyvinning i år er utviklingen av Kreftforeningens pionerprosjekter. Dette 
-

singen er inspirert av en tilsvarende satsing hos den engelske kreftforeningen 
Cancer Research UK. Formålet er å gi støtte til prosjekter basert på banebry-

Kreftforeningen har deltatt i et internasjonalt forskningssamarbeid gjennom 

norske kreftforskere skal få størst mulig utbytte av europeiske forskningsmidler.

I 2021 har vi også gjort administra tive 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-

-
nådd betydelig vekst i digitale kanaler. De totale inntektene fra aksjonen ble 



KREFTFORENINGENS ÅRSRAPPORT 2021 | 21  

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 

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 sløyfe-aksjon 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 
sløyfe- løp 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-

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. 

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

Den langvarige koronapandemien med få fysiske møter har vært utfordrende 
for vårt proaktive arbeid overfor bedriftsmarkedet. Likevel har vi lyktes med å 

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.

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  

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 
inntekts aktiviteter fortsatt klarer å samle inn midler til kreftsaken i det omfang 
som anses som nødvendig for å oppnå våre strategiske mål om at færre 

 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 

diskuterer bemanning, rekruttering, midlertidige stillinger og bruk av deltid 

 
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.  
 

 
• Kjønnsbalanse 

våre ansatte. Det er en liten økning av antall menn sammenlignet med 2020. 
-

skjellen, men har ikke lyktes i så stor grad som ønsket. 
 
• Deltid 

-
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:

Antall Kvinner Menn

11 8 3

Rådgiver  82 17

80 19

2 2 0

22 13 9

Ledergruppen 2 4

Totalt 203 151 52

assisterende generalsekretær og generalsekretær, hhv. en mann og en kvinne.

• Kvinners gjennomsnittlige fastlønn i prosent av menns gjennomsnittlige 
fastlønn, samt gjennomsnittlig tillegg (ubekvemstillegg, overtidsgodtgjørelse 

2021 slik:

Kvinners lønn 
i prosent av 
menns lønn

Kvinners 
tillegg i kroner

Menns tillegg i 
kroner

97 % 2104 kr

Rådgiver  101 % 4127 kr

99 % 1893 kr

-  - 

1284 kr

Ledergruppen 109 % 1478 kr 1585 kr

Totalt 94 %

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.  

» for andre året på 
rad med gode resultater i vår årlige medarbeiderundersøkelse. Her kartlegger 

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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man har mulighet til å ta fri -
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 

til rette for samhandling og sosialt fellesskap. Til tross for pandemien fortsatte 

har ikke vært meldt om alvorlige skader eller ulykker på arbeidsstedet i 2021. 

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 

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 

 
målgrupper. I første omgang utvikles 

-
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 

Komiker og samfunns-
debattant Sigrid Bonde 

Kasper Wikestad, tech-
gründer og styremedlem i 

Kreftforeningen Isabelle 

Seeberg, advokat og forfatter 
Linn Nikkerud og eks-syklist 

og programleder Dag Otto 
Lauritzen utgjør  Kreft - 

for eningens nye stjernelag 
som skal nå nye målgrupper.

Ambassadører
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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.

-
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. 

-

i «Connect», et privat-offentlig samarbeidsforum som er koblet til Impress- 
studien for implementering av persontilpasset kreftbehandling. Vi samarbei-
der også med Forskningsrådet om «Mission on cancer»

kunnskap samtidig som de bidrar til å øke det samlede beløpet som går til 
kreftforskning.

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.
 

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

Lungekreftforeningen

Munn- og
halskreftforeningen



KREFTFORENINGENS ÅRSRAPPORT 2021 | 27  

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 

av midler til å anskaffe inntekter har økt med 9,9 millioner kroner, og vi har 

2020. Merforbruket skyldes hovedsakelig økte bevilgninger til forskning. 
 

Inntekter 

testamentariske gaver og tippemidler. Testamentariske gaver var en av de 
største inntektskildene i 2021 og utgjorde 144,2 millioner kroner. Vi hadde 

-
tok vi 29,9 millioner kroner, og vi mottok 25,4 millioner kroner i minnegaver 

 millioner kroner i 2021. 
 

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 

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 

kostnader som ikke direkte kan henføres til noen spesiell aktivitet, på totalt 
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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 

består av eksterne fagpersoner med lang erfaring fra kapitalforvaltning. Finans-
utvalget er oppnevnt av og rapporterer til styret. Kreftforeningens arbeid er 

-
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 

-
ter. Avkastningen på de eksternt forvaltede midlene var 155,9 millioner kroner 

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 

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 

-
valtningen. Dette innebærer at vi ikke skal investere i virksomheter eller i 
konsern/grupper som produserer tobakk. Videre skal vi følge «Retningslinjer for 

univers». Alle forvaltere erklærer skriftlig at de følger de ulike retningslinjene 

-

Gjeld 

-

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-

-
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 

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 

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.

Geir Riise   Øyvind Eriksen     Bettina Husebø
leder    nestleder    styremedlem

Arvid Hallén   Per Haarr   Maja-Lisa Løchen
styremedlem   styremedlem   styremedlem

styremedlem   styremedlem   styremedlem

     generalsekretær

Øyvind Eriksen Bettina Husebø

Arvid Hallén Per r HaHaaHaHHHHHHaHHaHaHaHHaHaHaHaHaHaHHHaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa rr Maajajajajjajajaajjjjajjjajajjjjjjaaajjjjaaaaajjjjaaaajjaa-Lisa Løchen
styremedlem

styremedlem


