
LENA WÄPPLINGS
STIFTELSE

Stöd oss med en donation
Var med i Lenas Lopp för Livet. Vårt
årliga välgörenhetslopp som anordnas i
september varje år, Alla kan delta i
loppet, ung och gammal. Allt som
behövs är att avsätta en timme för
löpning eller promenad, och meddela
hur många kilometer som tillryggalagts. 
Engagera dig som volontär 

HUR  DU  KAN  HJÄLPA  T I L L :

Läs mer om stiftelsen på vår
webbsida:
https://www.lenawfoundation.com 

Kontakta oss gärna om du har
några frågor:

Epost:
lenawfoundation@gmail.com 

Donera via Swish 9007873 eller
Bankgiro 900-7873.                            
 Vi är godkända av Skatteverket som
gåvomottagare. Det betyder att du
som privatperson kan få upp till 3000
kronor i skattereduktion om vissa
förutsättningar är uppfyllda. Läs mer på
vår webbsida.
Göra en insamling via Facebook eller
Instagram
Skänka en minnesgåva vid en
begravning
Köpa T-shirts, huvtröjor, muggar och
kassar i vår webbshop
Sälja grejer via Tradera till förmån för
oss

Var med och gör skillnad! Det finns många
sätt att stötta vårt arbete. Du kan:

Och du, sprid gärna information om att vi
finns!

S T Ö T T A  V Å R T  A R B E T E !

Vi är den enda privata stiftelsen i Sverige
som fokuserar på äggstockscancer: den
dödligaste gynekologiska cancern. 

Vi är grundade av en äggstockscanceröver-
levare.  

Vi finansierar forskning som kommer att
resultera i tidigare diagnos och bättre
behandlingsmetoder för äggstockscancer.
Sedan grundandet 2019 har vi delat ut 2.5
miljoner kronor till forskning.

Vi har ett 90-konto och är till 100% driven av
ideella krafter: varenda donerad krona går
till forskning.

@lenawfoundation

V I  Ä R  U N I K A !

Följ oss i sociala medier:



STÖD
FORSKNING,
RÄDDA LIV! 

Äggstockscancer är den dödligaste gynekolo-
giska cancern och den åttonde mest vanliga
cancern att dö i (1). År 2020 insjuknande 314.000
personer i världen och 207.000 dog (2). I Sverige
är statistiken ännu sämre: 700 insjuknade i
äggstockscancer och 550 dog. Endast ~40% av de
som insjuknar överlever i mer än fem år(3). 

I dagsläget finns det inget etablerat sätt att
diagnostisera äggstockscancer tidigt, och
behandlingsmetoderna är begränsade. Vårt enda
hopp för att öka överlevnadschanserna är genom
mer forskning. Trots den höga samhällskostnaden
för äggstockscancer (4), får denna cancerform
inte den uppmärksamhet eller finansiering som
den desperat behöver (5).  

M E R  F O R S K N I N G :  V A R F Ö R ?

Förvånansvärt nog fanns det innan 2019 inte
någon privat stiftelse i Sverige med fokus på
äggstockscancer. 

Genom att samla in medel och finansiera
forskning om äggstockscancer vill vi inte bara
göra en insats för mer forskning utan också se
till att allmänheten får upp ögonen för denna
cancerform. Hälsa är en grundläggande
mänsklig rättighet.  

Vi samarbetar med Svensk Förening för
Obstetrik och Gynekologis (SFOGs) veten-
skapliga nämnd, och de ansvarar för
medicinsk granskning av alla inkomna forsk-
ningsansökningar.

V A D  V I  G Ö R

Efter att med en stor portion tur ha överlevt
spridd äggstockscancer, startade jag min
stiftelse. Jag har valt att använda mina
personliga erfarenheter och försöka hjälpa
andra i kampen mot denna sjukdom. Ingen
kvinna ska behöva gå igenom det jag har
gått igenom.

Det faktum att äggstockscancer idag är en
av de cancerformer med absolut högst
dödlighet visar hur viktigt det är att satsa på
mer forskning.

Låt oss tillsammans säkerställa att det här
området inom kvinnohälsa prioriteras. Det är
det enda sättet att se till att fler överlever en
äggstockscancerdiagnos.
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KÄLLOR

ihållande uppblåsthet/svullen buk
svårigheter att äta, känna sig mätt snabbt
bäcken- och buksmärtor
behöva kissa oftare

I dagsläget finns det inget etablerat sätt att
diagnostisera äggstockscancer tidigt. Många tror
felaktigt att äggstockscancer kan upptäckas vid ett
gynekologiskt cellprov. 

Du kanske har hört att äggstockscancer kallas “the
silent killer”? Men det stämmer inte. Det finns tidiga
varningstecken som om de uppmärksammas kan
rädda liv. Dessa inkluderar:

Problemet är att dessa symtom ofta misstas för
andra tillstånd t.ex. mag- och tarmproblem. Därför
är medvetenhet så viktig! 

Ä G G S T O C K S C A N C E R :  
V A D  A L L A  B E H Ö V E R  V E T A  

LENA WÄPPLING
Grundare & Styrelseordförande

https://www.sfog.se/start/om-sfog/vetenskaplig-naemnd/

