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Inbjudan till ansökan om ekonomiskt stöd för utvecklingsarbete inom
cancerrehabilitering.

Bakgrund: Stiftelsen SCaPa (Stockholms Läns Cancerpatienter) uppstod ur en
patientförening som på 1980-talet verkade för förbättrad rehabilitering efter malign
sjukdom. I styrelsen för stiftelsen SCaPa finns representanter för olika vårdyrken och för
patienter och anhöriga.
Stiftelsen fick sedan donationer som har möjliggjort fortsatt arbete inom ramen för dess
ändamål. Den har gett stöd till vårdpersonal för utvecklingsarbete och dokumentation av
olika grenar av rehabilitering. Vi har utformat och spridit skrifter som ”Din bok när mamma
eller pappa är sjuk”, patientbroschyren ”Värdefulla cytostatika, men med neurologiska
biverkningar” samt ”Cytostatika-inducerad perifer neuropati: information till personal inom
sjukvård och rehabilitering”. Vi har också gett stöd till patientföreningar med insatser inom
cancerrehabilitering. På stiftelsens hemsida finns bakgrund och publikationer:
www.sthlmslanscancerpatienter.se
Inbjudan: Inför årsskiftet 2020/21 vill vi härmed informera om möjligheten att söka
arbetsstipendium för begränsad tid, tex tjänstledighet 1-2 månader från kliniskt arbete för
utvecklingsarbete, pilotstudier, informationsmaterial eller rapportskrivande. Vi vill också
stödja projekt inom patientföreningar för projekt med sikte på rehabilitering i vid mening.
Vi kan erbjuda ekonomiskt stöd upp till 100 000 kronor.
Vår avsikt är alltså inte att stödja regelrätta forskningsprojekt utan snarare att inom våra
ekonomiska ramar underlätta planering av forskning, genomföra pilotstudier eller få tid för
rapportskrivande. Vi vänder oss till personal inom sjukhus, vårdcentraler och
rehabiliteringsenheter med inriktning på rehabilitering under eller efter behandling av
maligna sjukdomar. Vi vänder oss också till patientföreningar för projekt inom
rehabilitering i vid mening.
Såväl behov av insatser under behandling, efter avslutad behandling som insatser för
sena effekter av sjukdom och behandling kommer i fråga. Insatserna kan riktas till
patienter men också till närstående, tex barn till föräldrar med malign sjukdom samt
föräldrar och syskon till barn och ungdomar med sjukdom.
Ansökan: Vi har inget formulär för ansökan. Skriv en ansökan på 1-3 A4-sidor med
beskrivning av projektet, vilken/vilka personer (yrken och arbetsplats) som ska utföra
projektet och vilka kostnader man vill söka stöd för. Sista datum för att skicka in ansökan
är 2021 01 31. Skicka ansökan per mejl.
Rapport skall inlämnas senast 2 år efter att bidraget har beviljats både med sikte på
resultat av projektet och hur det ekonomiska stödet har använts.
Ansökan skickas till

info@sthlmslanscancerpatienter.se

Om du har frågor kan du vända dig till någon av oss:
Christina Trapp Bolund ordförande (läkare) christina.trapp@telia.com
Bengt Tedenmyr kassör (ekonom) bengt.tedenmyr@tedek.se
Christina Kjellman styrelseled. (socionom) chrisse.kjellman@gmail.com
Margareta Hedström
”
(psykosoc sjsk) margareta.b.hedstrom@sll.se
Krystyna Asarnoj
”
(kommunikatör) krysilver@gmail.com

