GE DIT T S TÖD FÖR
FORSKNING

I BLODS J UKD OMAR – TACK!

Stiftelsen tar med tacksamhet emot donationer för att kunna understöda forskning i
blodsjukdomar!
Stiftelsens bankkontonummer:

Nordea FI38 1328 3000 4248 76
Tillståndet för penninginsamling har beviljats
Stiftelsen för forskning i blodsjukdomar rs,
som även verkställer insamlingen.
Tillståndet har beviljats av Polisstyrelsen,
tillstånd RA/2019/679 den 16.8.2019.
Insamlingen verkställs under tiden 1.2.202031.1.2022 och är riksomfattande (förutom
Åland). Ändamålet är att stöda forskning och
utbildning inom blodsjukdomar.
Stipendierna delas ut årligen i maj.

DONATIONERNA ÄR SK AT TEFRIA
Donationer till Stiftelsen för forskning i blodsjukdomar är avdragbara i beskattningen
för affärsföretag samt andra samfund under
åren 2018-2022 igenom skattestyrelsens
beslut.

S TIF TEL SEN FÖR FORSKNING
I BLODS J UKD OMAR
– MÅL O CH VERKSAMHE T

Stiftelsen för forskning i blodsjukdomar
grundades år 1991 för att främja och stödja
forskning och utbildning inom blodsjukdomar.
Stiftelsen har under alla sina verksamhetsår
delat ut stipendier för forskningsarbete.

ETT OMFATTANDE

Ett stort antal patienter sköter man årligen

patientarbete samt att utveckla nya effektiva

FORSKNINGSOMRÅDE

med blodtransfusion som stödvård inom

och trygga behandlingar.

Inom forskning i blodsjukdomar finns många

vården av elakartade blodsjukdomar. Blod-

viktiga delområden, som t.ex. leukemier,

transfusion krävs mer generellt i akut blödning,

lymfom, myelom, olika anemier, koagulations-

t.ex. i traumakirurgi och övrig krävande kirurgi.
HUR STÖDER MAN FORSKNINGEN?

störningar inklusive blödarsjukan till trombos
samt transfusionsmedicin.

Vården av blodsjukdomar är krävande och för-

Stiftelsen strävar till att understöda forskning

utsätter speciell expertis. Därför koncentrerar

i blodsjukdomar på alla sätt. Ett alternativ

man vården till några specialiserade enheter.

är ett personligt stipendium som gör det
möjligt för forskaren att under en bestämd

VÅRDEN AV BLODSJUKDOMAR

Med hjälp av forskning och utbildning har

tidsperiod koncentrera sig på forskning på

ÄR KRÄVANDE OCH DET FINNS

man nått bättre vårdresultat, men behovet av

heltid. Ett annat sätt är att dela ut resesti-

MYCKET PATIENTER.

forskning och utbildning är kontinuerligt.

pendier. Dessa ger forskaren möjlighet att få

I vårt land finns flere tusen patienter som lider

den senaste kunskapen inom området och

av elakartade blodsjukdomar så som leukemi

att kunna presentera sina egna resultat.

och lymfom. Även olika anemier är mycket
VAD FORSKAR MAN I?

Stiftelsens mål är också att stöda vetens-

Forskningen omfattar ett brett spektrum från

kapliga möten inom området. Stiftelsen

De ärftliga blödarsjukdomarna hör till sällsynta

molekylär grundforskning till forskning

organiserar även webbinarier som möjliggör

sjukdomar. Inom hematologi finns flere dylika

i patientvård. Klinisk forskning som tillämpar

interaktiv utbildning med de bästa

sjukdomar. Trots att patientantalet inte är stort,

upptäckter från grundforskningen är så

internationella experterna inom området.

kräver vården av dessa sjukdomar stora resurser

kallad translationell forskning. Jämförande

och mycket specialkunskaper. Även i vanliga

forskardriven behandlingsforskning strävar till

sjukdomar, som cancersjukdomar, förekommer

att effektivera resultaten av patientarbete.

det tromboser och koagulationsstörningar.

Forskningens centrala mål är, att utveckla

Sådana patienter finns det tusentals.

diagnostiska metoder som är lämpliga för

vanliga.

