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Din gåva hjälper
Privata medel och donationer står för mer än
nittio procent av den cancerforskning som
bedrivs i Sverige. Och varje krona bidrar till
att föra forskningen ett stycke framåt.
Det insåg svenska folket i början av 1900-talet då en
stor insamling lade grunden till det som sedermera blev
Radiumhemmet. Deras generositet har under de gångna
åren haft en mycket stor betydelse för behandlingen av
cancerpatienter. För små steg i rätt riktning ger med
tiden stora framgångar. Och pengar behövs. För även
om cancerforskningen har kommit långt och många
cancersjukdomar i dag kan botas, eller hållas i schack

Ulf Lagerström
Ordförande
Cancerföreningen i Stockholm

med läkemedel, krävs djupare kunskap, bättre förståelse
och mer klinisk forskning för att vi ska kunna rädda även
dem som drabbas av svåra former av sjukdomen.
I takt med att vi lever längre och blir äldre kommer
antalet cancerfall att stiga. Därför är den patientnära
cancerforskning som Radiumhemmets forskningsfonder
stöder så viktig. För dagens forskning utvecklar morgondagens vård. Och många små gåvor skapar tillsammans
stora möjligheter. Inget bidrag är för litet. Tack för din
gåva, den hjälper oss att rädda fler.
På följande sidor kan du läsa mer om vår verksamhet
och vad pengarna används till.
Tack för din gåva!

Ann-Cathrine Haglund
Ordförande
Stiftelsen Konung Gustaf V:s Jubileumsfond
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Sarkomforskning
– en uppgift jag tar på största allvar

Bertha Brodin får totalt 400 000 kr för sin sarkomforskning.
Beloppet fördelas på två år. Syftet är att bidra med nya
behandlingsmöjligheter
och stimulera kliniska prövningar.
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– Att bedriva cancerforskning som finansieras
av privata medel innebär ett stort ansvar. Min
förhoppning är att kunna bidra med kunskap som
gör att vi kan rädda fler, säger Bertha Brodin,
PhD, docent, Cancercentrum Karolinska.
Bertha Brodins forskning är inriktad på sarkom, ett
gemensamt namn för elakartade tumörer i kroppens
stödjevävnad, det vill säga i skelett, brosk, bindväv och
muskler. Sarkom är en aggressiv tumör som står för cirka
en procent av alla cancerformer. Hela 42 procent, det
vill säga nästan hälften, av alla patienter dör inom fem år.
– Överlevnad av patienter med lokaliserat sarkom har
förbättrats under de senaste årtiondena, men behandlingen av spridda tumörer är fortfarande en stor utmaning.
Bertha Brodin är molekylärbiolog. Efter sin doktorsavhandling ville hon forska med kliniskt relevanta frågor
och valde att inrikta sig på sarkom.
– En viktig drivkraft bakom min forskning är att
sarkom är en extremt aggressiv sjukdom som drabbar
många unga människor. De som drabbas skulle behöva
fler och bättre läkemedel. Dessutom är sarkom, rent
biologiskt sett, en mycket intressant tumör som finns i
mer än 40 olika former. Några har väldigt specifika genetiska förändringar, kromosomala translokationer, där två
gener går ihop och bygger en ny cancergen i form av en
s.k. fusionsgen. Det innebär att man har något konkret
att forska på eftersom fusionsgener är nödvändiga för
sarkomutveckling, överlevnad och terapeutiska mål.
Terapeutiska markörer
I dag finns det bra behandlingsprotokoll för vissa former
av sarkom men andra grupper, som de Bertha Brodin

och hennes grupp forskar kring, är resistenta mot
klassiska cytostatikabehandlingar.
– Det innebär att kirurgi fortfarande är en stor del av
behandlingen. Dessutom sprids sarkom till lungorna väldigt snabbt. För mig finns det en väldigt stark motivation
till att forska inom det här området. Jag är medveten om
att jag inte kommer att lösa gåtan. Men min förhoppning
är att kunna bidra med några viktiga steg på vägen.
I ett aktuellt projekt har Bertha Brodin och hennes
grupp identifierat hur en fusionsgen bidragit till sarkom
överlevnad. Gruppen har även identifierat potentiella
läkemedel som hämmar fusionsgenernas aktivitet i
sarkomcellerna.
– Förhoppningsvis ska vår forskning på sikt leda till
nya behandlingsmöjligheter och stimulera till kliniska
prövningar som är baserade på våra fynd.
Nya perspektiv
För ett år sedan drabbades Bertha Brodin av bröstcancer.
I dag vet hon vad det innebär att gå igenom en cancer
behandling.
– Min sjukdom har gett mig nya perspektiv. Jag förstår
verkligen hur viktigt det är att det finns cancerforskning.
Det ligger många år av hårt, multidisciplinärt arbete
bakom ett framgångsrikt behandlingsprotokoll. Jag har
fått den bästa behandlingen som finns att få för att det
har funnits väldigt många forskare som har bidragit med
kunskap till hur varje enskild bröstcancer ska behandlas.
I dag har Bertha Brodin inga spår av cancer kvar i
kroppen.
– Jag mår bra, men är ödmjuk inför framtiden. Vad
som helst kan hända när man har cancer. Att bidra med
kunskap som gör att vi kan rädda fler är en uppgift
som jag tar på största allvar.
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Mer forskningspengar kan
förbättra dyster prognos
Cancer i bukspottkörteln har mycket dålig
prognos. Patienter som inte kan opereras har
en medianöverlevnad på omkring sex månader.
– Det är en svår sjukdom och det behövs verkligen mer pengar till forskningen, säger Matthias
Löhr, professor vid Karolinska Institutet.
Cancerforskningen har gjort stora framsteg under de
senaste decennierna. Bröst- och tarmcancer har i dag
en mycket god prognos och kan närmast betraktas som
kroniska sjukdomar. När det gäller bukspottkörtelcancer
är saken en annan. Sjukdomen har fortfarande en
mycket dålig överlevnad. Orsakerna är flera.
– Rent medicinskt handlar det om att tumörcellerna
omges av en solid bindvävsmassa som gör det svårt för
läkemedel att nå in. En annan orsak är att alla som
drabbas dör, det finns inga tacksamma patienter som
donerar pengar till just den här forskningen. Och utan
forskningspengar går det inte att flytta fram positionerna.
De flesta patienter står inför samma dystra prognos nu
som för 20 år sen, säger Matthias Löhr.
Tredimensionell cellkultur
Men det finns ljus i mörkret. Matthias Löhr och hans
forskargrupp har intresserat sig för den bindväv som finns
runt tumörcellerna vid bukspottkörtelcancer.
– I dag finns det målinriktade behandlingar som
fungerar mot en rad olika cancertyper, förutom bukspottkörtelcancer. En teori är att bindväven som omger
tumören bidrar till kemoterapiresistens.
Något som stöder den terapin är att konventionella
målinriktade behandlingar fungerar bra mot bukspott
körtelcancer i laboratorieförsök.
– Dessa celler har dock inte haft någon bindväv på sig.
Vi har nu utvecklat en cellkultur med tumörceller som har
bindvävsceller runt omkring. Det har nu visat sig att de
läkemedel som fungerat bra i vanlig cellodlingskultur inte
fungerar i den här tredimensionella kulturen. Här har
vi alltså en förklaring till varför läkemedlen inte fungerar
på patienter.

Professor Matthias Löhr får 600 000 kr fördelat på två år.
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Fas 1-studie
I nästa steg kommer den tredimensionella cellkulturen
att användas för att testa nya läkemedel.
– Vi kommer också att kunna använda den för att
närmare beskriva mekanismen och sambandet mellan
tumörcell och bindväv. En viktig uppgift är att försöka
hitta olika faktorer som är ansvariga för tumörcellernas
resistens mot kemoterapi. Om vi kan hitta dem, kan vi
i bästa fall även hitta ett mål för en terapi.
Matthias Löhr förklarar att man i det här fallet inte
siktar in sig på tumörcellerna i första hand, utan på den
omgivande bindväven.
– Genom att lösa upp bindvävnaden kan läkemedlen
komma åt tumörcellerna. Vi har fått fram en kandidat
som just nu testas i en klinisk fas 1-studie. Det är fort
farande ett tidigt skede, men vår förhoppning är att den
ska minska bindväven runt tumören. Om vi lyckas skulle
det innebära en längre överlevnadstid för drabbade
patienter.

Vården måste ha fokus
även på livet efteråt
– Dagens sjukvård kan erbjuda patienter god
hjälp för att hantera den livskris som en cancerdiagnos kan leda till. Men vården måste ha fokus
även på livet efteråt, säger Kristina Alexanderson,
professor i Socialförsäkring vid Karolinska
Institutet.
I dag botas 88 procent av alla kvinnor som drabbas av
bröstcancer. Men många lider av kvarstående biverkningar av sjukdom och behandling.
– Det finns ett stort behov av kunskap om kvinnornas framtida livs- och arbetssituation och om vad som
påverkar den, säger Kristina Alexanderson som leder ett
forskningsprojekt kring bröstcanceropererade kvinnors
livssituation och återgång i arbete. Syftet är att få kunskapsunderlag för bättre behandling och bemötande av
kvinnor som opererats för bröstcancer.
– Vi är intresserade av hur det går för kvinnorna och
vilka vägar det finns till det vanliga livet efter operationen. Det ser väldigt olika ut beroende på hur allvarlig
sjukdomen är och vilken typ av behandling som ges.
Sjukskrivning är en mycket vanlig åtgärd inom
cancersjukvård. Studien kommer bl.a. att ge kunskap
om effekter av sjukskrivning, om faktorer som påverkar

återgång i arbete och om livskvalitet.
– Det finns mycket tyckande och många hypoteser
om vad som är bäst att göra när man har bröstcancer.
Vi vill ta reda på hur det verkligen ser ut. Därför följer
vi kvinnorna noga, från operation och framåt.
Unik studie
Den unika studien omfattar 749 kvinnor som opererats
för bröstcancer och behandlats vid onkologkliniker i
Stockholm. Samtliga kvinnor följs under två år. Data
samlas in via upprepade enkäter, medicinska journaler,
register och fokusgruppintervjuer.
I höst ska merparten av datainsamlingen vara klar.
Då börjar arbetet med att sammanställa all information.
Resultaten ska sedan ligga till grund för insatser som ska
förbättra vården av bröstcanceropererade kvinnor vad
gäller t ex bemötande, information, sjukskrivning och
kontakter med Försäkringskassa och arbetsgivare.
– Om fem år tror jag att vi kommer att ha betydligt
bättre kunskap kring arbete, sjukskrivning och dess påverkan på kvinnornas hälsa och livskvalitet än vad vi har
i dag. Min förhoppning är att vårt arbete ska förbättra
vården för bröstcanceropererade kvinnor. På sikt ska
resultaten även kunna användas för att förbättra vården
för patienter med andra cancersjukdomar.

Professor Kristina Alexanderson
får 300 000 kr fördelat på två år.
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Bertrand Joseph

Ibland är

sidospåret

den rätta vägen

8

Bertrand Joseph studerar cellulära mekanismer.
En forskning vars resultat är viktigt för en lång
rad sjukdomar. Nu har ett av hans projekt kring
Alzheimer och Parkinson banat väg för ett helt
nytt forskningsfält med inriktning på den aggressiva cancerformen gliom.
Bertrand Joseph är cell- och molekylärbiolog och, som
han själv säger, ”egentligen inte inriktad på cancerforskning”.
– Jag jobbar mycket med cancer men även med neurologiska sjukdomar. Det är en fördel att ha en bred bas,
arbetet med andra sjukdomar bidrar till min förståelse av
hur cancer fungerar.
Bertrand Josephs cancerforskning är inriktad på
gliom, hjärntumör. Projektet är baserat på ett av hans
forskningsprojekt kring Alzheimer och Parkinson. Ett
framgångsrikt projekt där resultaten publicerades i den
ansedda tidskriften Nature.
– En spännande del av att jobba med cellulära
mekanismer är att det går att överföra kunskap från ett
forskningsfält till ett annat. Det skapar ett dynamiskt
förhållningssätt där man automatiskt tvingas tänka utanför ramarna. Målet är alltid detsamma men ibland kan
ett sidospår visa sig vara den rätta vägen. Faktum är att
gliomprojektet grundar sig på ett sidospår i Alzheimerforskningen där vi fann en helt ny signalväg.

Mikroglia celler
Bertrand förklarar att det i Alzheimers och Parkinsons
sjukdomar finns överaktiva mikroglia celler i hjärnan
som dödar andra celler. Genom att stoppa de mikroglia
cellernas framfart kan man även stoppa sjukdomen.
– När det gäller hjärntumör gör de mikroglia cellerna
tvärtom. I stället för att döda andra celler hjälper de
tumörcellerna att föröka sig. Så här kan vi använda det
vi lärt oss i forskningen kring Alzheimer och Parkinson
och överföra kunskapen till gliom. Hjärntumören är det
initiala problemet, men den största faran är att cancercellerna invaderar annan vävnad. Om vi kan hindra de
mikroglia cellerna från att hjälpa tumörcellerna att växa,
då kan vi även förhindra cancerns tillväxt.
Längre livstid
En stor del av grundforskningen är redan gjord vilket
innebär att Bertrand och hans forskargrupp inte behöver
starta från noll.
– Det är inte exakt samma sak, men det vi har lärt oss
tidigare gör att vi kommit en bra bit på väg, redan från
början. Vi ser en stor potential i projektet, men det är
som vanligt mer komplext än vad man tror.
Gliom är en extremt aggressiv form av cancer.
– Drömmen om att kunna bota sjukdomen finns där,
men som forskare vill man ha ett realistiskt mål. Kanske
kan vi hindra cancern från att växa. Min förhoppning är
att vår forskning ska bidra till att ge patienter som drabbas av gliom en längre livstid.

Docent Bertrand Joseph, Institutionen för Onkologi-Patologi, Karolinska Institutet, får 600 000 kr fördelat på två år.
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Målet är en
högeffektiv behandling
av spridd bröstcancer
– Målsättningen är att vi någon gång ska kunna
bota spridd bröstcancer, den allra mest aggressiva
formen av sjukdomen. Det säger Johan Hartman
som arbetar med ett forskningsprojekt där cancerstamceller studeras på ett helt nytt sätt.
Bröstcancer är den vanligaste cancersjukdomen för svenska
kvinnor. De flesta patienter går att bota genom kirurgisk
behandling i ett tidigt stadium. Men om bröstcancertumören har spridit sig ser prognosen mer dyster ut.
– Trots alla nya behandlingsmöjligheter kan vi idag
inte bota patienter med spridd bröstcancersjukdom,
ingenting kan slå ut sjukdomen för gott. Det tyder på att
det finns cancerceller som är väldigt motståndskraftiga,
säger Johan Hartman.

Orsaken tros vara så kallade cancerstamceller som
växer mycket långsamt och är extremt motståndskraftiga
mot cellgifter.
– Det som gör vårt projekt unikt, är att vi genom ett
samarbete med bröstkirurger och patologer kan arbeta
med stamceller som kommer direkt från färska operationspreparat. Vi har utvecklat en metod där vi kan ta en
liten bit från tumören och rena fram levande celler. Det
ger oss ett mycket verklighetstroget modellsystem som
gör att vi kan studera dessa celler på ett helt nytt sätt.
Nästa steg
Han berättar att cancerstamcellsteorin har funnits i
många år. Inom blodcancer är det ett sedan länge
välkänt faktum att stamcellsliknande cancerceller
orsakar bl.a. leukemi.
– Man kan idag bota en leukemipatient genom en
kombination av cellgiftsbehandling och transplantation
av friska stamceller. Hypotesen om cancerstamceller tycks
stämma på andra cancrar såsom prostata- och tjocktarmscancer och även på bröstcancer.
Steg ett är avklarat, modellsystemet fungerar och
Johan och hans forskargrupp ska nu försöka få sina
rön publicerade. Nästa steg är att studera behandlingar
mot de här cellerna.
– Vi har bland annat upptäckt att cancerstamcellerna
har en viss typ av östrogenreceptor. Det gör att vi hoppas
kunna slå ut cellerna med skräddarsydda hormonliknande substanser. Min förhoppning är att vi ska kunna
använda dessa fynd för att förbättra bröstcancerdiagnostiken och hitta högeffektiva läkemedelsbehandlingar för
spridd bröstcancer inom en överskådlig framtid.
– Mitt mål är att vi inom 5-7 år har identifierat molekyler som kan slå ut cancerstamcellerna och därefter
kan utvecklas till läkemedel.

Johan Hartman, forskare och MD, Institutionen för
Onkologi-Patologi, Karolinska Institutet, får 400 000 kr
för utveckling av läkemedel mot spridd bröstcancer.
Beloppet fördelas på två år.
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Forskning kräver

envishet
Anders Österborg har under sin långa karriär
haft glädjen att få utveckla ett nytt läkemedel
från de allra tidigaste försöken fram till ett
registrerat läkemedel.

Anders Österborg, adjungerad professor i onkologi och
överläkare vid Hematologiskt Centrum vid Karolinska
Universitetssjukhuset Solna, började tidigt intressera sig
för behandling med monoklonala antikroppar, en sorts
biologiska målsökande robotar. Intresset handlade
framför allt om åldersleukemi, den vanligaste formen
av blodcancer. Då, runt 1990, var forskningsfältet
relativt nytt och ifrågasatt.
– Det var väl ärligt talat mer bakslag än framgångar

i början. Men bit för bit hittade vi och andra allt bättre
verktyg och hur man använder dem på bästa sätt. Så
småningom blev monoklonala antikroppar en stor
framgångsvåg som har gett upphov till många nya,
i dag etablerade, behandlingsformer för lymfom,
leukemier och solida tumörer.
Att fortsätta forska inom ett område trots upprepade
bakslag och skepsis från omvärlden kräver, enligt Anders
Österborg, framför allt envishet.
– Våra tidiga behandlingsförsök såg delvis så bra ut att
vi hela tiden hade en känsla av att det borde gå att hitta
en väg att finna ut vilka patienter som hade mest nytta
av behandlingen. Den andra aspekten som höll oss uppe
var att behandlingen gav mycket biverkningar. Och när
det finns biverkningar brukar det även finnas verkningar!
Något hände ju onekligen även om det inte alltid var det
vi önskade.
Genombrott
I mitten av 1990-talet var man på god väg att få behandlingen att fungera. De monoklonala antikropparna
började hitta fram och slå ut blodcancerceller.
– Plötsligt hade vi tillgång till ett nytt verktyg som i
vissa lägen kunde vara synnerligen effektivt och fungera
som ytterligare en behandlingsmöjlighet för patienter
med åldersleukemi som inte längre svarade på konventionell cellgiftsbehandling.
Forskningen fortsatte i syfte att göra behandlingen så
säker som möjligt, och här hittade forskargruppen nya
sätt att ge antikropparna, framför allt som sprutor under
huden istället för dropp, vilket visade sig minska biverkningarna högst avsevärt.
– Det var ett framgångsspår som via våra och andras
insatser bar ända fram till ett registrerat läkemedel.
Denna forskning gjorde Anders Österborg och hans
medarbetare nästan helt i egna studier, oberoende från
läkemedelsindustrin.
– Något som hade varit helt omöjligt utan de privata
anslag vi fick via Radiumhemmets Forskningsfonder.

12

Translationell effekt
Anders Österborg menar att de första, och viktigaste
translationella studierna ofta görs i akademisk regi.
– Det är studier som läggs upp på ett sätt som är
ämnat för att hitta tidig patientnytta. Att vi var helt fria
gjorde också att vi kunde gå framåt på ett snabbare sätt,
baserat på vad vi lärt oss i våra tidigare studier.
Att få vara med och utveckla ett nytt koncept ända
fram till ett registrerat läkemedel, och bortom det till nya
tillämpningar, är något som alla forskare drömmer om.
– Det är ett av vår grupps roligaste projekt genom
åren. Vi fångade upp tankarna kring antikroppsterapi
på ett tidigt stadium och har sedan kunnat flytta fram
positionerna allt eftersom.
En viktig framgångsfaktor är att inte enbart göra
kliniska studier, utan att ha en tydlig translationell
koppling till forskningslaboratoriet.
– Vi har en bred teknologisk plattform med bred
monitorering så att vi kan se exakt vad som händer
immunologiskt hos patienten, och på så vis följa upp
behandlingseffekter och få idéer om hur vi ska vidare.
Vår styrka är den translationella effekten av att ha en
nära koppling mellan patienterna på Hematologiskt
Centrum och forskningslabbet på Cancercentrum
Karolinska.
Forskningen fortsätter
Även om läkemedlet numera är registrerat och
i klinisk användning har forskningen fortsatt.
– Vi gör fortfarande nya kliniska studier
med det, och fortfarande i egen regi. Just nu
försöker vi kombinera olika monoklonala
antikroppar med varandra, eller lägga till
andra typer av substanser som stimulerar
immunförsvaret. Normalt sett ger läkemedlet
nämligen en immunsänkning hos patienterna.
Vi hoppas nu att kunna förstärka effekten av
läkemedlet och samtidigt minska immun
sänkningen.
Det är 25 år sedan Anders Österborg
började sin forskarbana. Vad som kommer att
hända i framtiden återstår att se. Gruppens
forskning är fortsatt inriktad på främst åldersrelaterade, kroniska blod- och lymftumörer.
– Där handlar det mycket om att gradvis
förändra dem från att vara dödliga sjukdomar
till att bli just kroniska. Målet är att patienterna ska kunna leva ett bra liv med sin
sjukdom.

Anders Österborgs forskningsgrupp får
1 500 000 kr fördelat på tre år.
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skillnad
Man vill göra

”Fortsatt arbete kommer att leda till utveckling av nya läkemedel” säger professor Stig Linder,
som med sin forskargrupp får 1 650 000 kr fördelat på tre år.
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Stig Linder och hans forskargrupp vid Cancer
centrum Karolinska har hittat en substans som
visat sig mycket effektiv mot tumörer i olika
experimentella system.
– Vi hoppas att fyndet kommer att leda till
utveckling av nya läkemedel.
Stig Linders forskning är inriktad på att finna nya sätt
för att hitta nya cancerläkemedel.
– Som cancerforskare vill man ju bota cancer och
göra skillnad. När läkemedelsindustrin letar efter nya
läkemedel och försöker hitta nya substanser arbetar de
på ett visst sätt. Vi försöker att tänka i lite annorlunda
banor.
Som exempel nämner han hur man utvecklat en
metod för att identifiera läkemedel för behandling av
solida tumörer.
– Ett stort problem vid behandlingen av tumörsjukdomar är att många celler i tumörerna befinner sig långt
bort ifrån blodkärlen, något som gör att cancerläke
medlen har svårt att nå cellerna. Celler belägna långt
från blodkärl är dessutom dåligt syresatta och motståndskraftiga mot våra vanliga läkemedel. Vi har utvecklat en
metod där vi odlar celler på ett sätt som efterliknar de
förhållanden som råder i tumörer och har på detta sätt
hittat intressanta substanser med goda antitumöreffekter.
Nytt cancerläkemedel
Nyligen upptäckte Stig Linder och hans forskargrupp
en helt ny verkningsmekanism för ett cancerläkemedel.
Ett fynd som nyligen publicerades i den ansedda tids
kriften Nature Medicine.
Fyndet är en substans som hämmar cellens s.k.
”proteasomer”. Stig Linder förklarar att proteasomen
är cellens avfallskvarn för proteiner.
– Det görs hela tiden nya proteiner i alla celler. Men
eftersom tumörceller är mer aktiva än vanliga celler tillverkar de större mängder protein. En del av proteinproduktionen blir felaktig och tas då om hand av proteasomerna, som kan liknas vid cellernas ”avfallskvarnar”. Om
man stänger av avfallskvarnen ansamlas det mycket mer
avfall i tumörcellerna, något som leder till att dessa dör.
Han jämför processen med när sophämtningen i
samhället inte fungerar.
– Det blir förstås ett större sopkaos utanför en väl
besökt restaurang än framför en villa, det är samma
princip.
Substansen som Stig Linders grupp hittat har en
intressantare och bättre verkningsmekanism än det
läkemedel som nu är i kliniskt bruk.
– Den mekanism vi har hittat är ett helt nytt sätt
att påverka proteasomen. Vårt ämne ger väldigt goda
effekter i laboratorieförsök.

Olika spår
Projektet fortsätter nu i två delar. Dels med att förstå
och kartlägga själva mekanismen, dels med att utveckla
läkemedlet till klinisk användning. Den första delen fortsätter med stöd från Radiumhemmets Forskningsfonder.
– Utan stöd från fonderna hade vi inte kunnat göra
någonting. Anslagen därifrån har finansierat själva
upptäckten och hela grundarbetet. Vi hade inte kommit
någonstans utan de pengarna.
Det andra spåret, arbetet med att ta substansen från
laboratoriet till ett registrerat läkemedel, stöds av ett litet
svenskt bolag som man har intresserat för sin upptäckt.
Laboratorieförsöken visar så här långt på ett brett
användningsområde.
– I försöken fungerar det på flera olika typer av
cancer som t ex lung- och bröstcancerceller. Men vi
får se, nu gäller det att ta ett steg i taget.
Tålamod
Stig Linder har arbetat med cancerforskning i 30 år. Han
jämför sitt yrkesval med att rulla stenar uppför ett berg.
– En del fastnar halvvägs och andra rullar ner igen.
Och vissa kan man rulla hela vägen upp. Men vi har
lyckats göra en del roliga saker genom åren. Om vi skulle
få fram ett läkemedel som går hela vägen i mål och verkligen kan hjälpa patienter vore det fantastiskt. Det är ju
det många forskare drömmer om.
Nästa steg på vägen mot ett nytt läkemedel är att
optimera substansens kemiska egenskaper. Därefter undersöks om den nya substansen ger biverkningar eller om
den kan användas för behandling av patienter.
– Om vi får ett positivt besked kanske vi kan komma
i gång med kliniska prövningar inom ett och ett halvt år.
Vad som händer därifrån och framåt har Stig Linder
svårt att svara på. Eftersom kliniska prövningar är
beroende av patientrekrytering går de inte att styra
tidsmässigt.
– Fyndet av det nya läkemedlet är något av de
roligaste jag varit med om i mitt yrkesliv. Den här stenen
är fortfarande på väg uppåt, vi har kommit över en
bergskam och på väg mot nästa! Om det är något man
lär sig som forskare så är det tålamod.
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Naturliga mördarceller
– viktigt vapen i kampen mot cancer
– Målet är att utveckla metoder där NK-celler,
även kallade naturliga mördarceller, kan användas
i behandlingen av elakartade blodsjukdomar och
solida tumörer, säger Evren Alici, medicine doktor
och gruppforskningsledare vid Karolinska
Institutet.
NK-celler är en vit blodkroppstyp som kan döda tumörceller utan någon annan behandling. Men de är ganska
få i cirkulationen och står för mindre än tio procent av
alla cirkulerande vita blodkroppar.
– Eftersom det inte har gått att framställa tillräckligt
många NK-celler har det fram till nu inte varit praktiskt
möjligt att använda dem för behandling av patienter,
berättar Evren Alici.
Det senaste decenniet har han ägnat åt att utveckla
laboratoriemetoder för att rena och kraftigt öka antalet
NK-celler.
– Perfekt, tänkte vi för åtta sedan, nu har vi funnit ett
sätt att öka antalet. Nästa steg var att göra behandlingen
praktiskt möjlig i kliniken. Det tog sin tid. Först nu kan
vi inleda en fas 1-prövning på multipelt myelom, en typ
av benmärgscancer.

Vill bota
Den första patienten ska inkluderas i studien om ett
par månader.
– Det är förstås väldigt spännande. Om allt går som
planerat kommer vi i framtiden att injicera NK-celler
direkt efter kemoterapin, alltså före stamcellstrans
plantationen, då cancercellerna är så få och så svaga
som möjligt. På tio års sikt hoppas jag att NK-celler
är en vedertagen komplementär behandling till stamcellsbehandlingen. Det övergripande målet är att
bota patienten helt och hållet.

Minska återfallsrisken
Studien innebär att patienten går igenom samma typiska
process som alla patienter gör inför en stamcellstransplantation.
– Innan transplantationen får mottagaren cellgifter
som slår ut delar av den egna benmärgen och cancercellerna. Men ofta överlever ett antal cancerceller som sedan
orsakar att sjukdomen återkommer. Genom att behandla
patienterna med NK-celler efter transplantationen är vår
tanke att de ska rensa bort kvarvarande cancerceller och
på så vis minska risken för återfall.

Evren Alici, gruppforskningsledare vid Karolinska Institutet
Huddinge, får 900 000 kr fördelat på tre år.
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Vi är realistiskt optimistiska
Ett forskarteam på Karolinska Institutet har tagit
fram ett alldeles nytt och eget behandlingskoncept för spridd prostatacancer.
– Den första kliniska studien har nyligen
startat, säger professor Sten Nilsson och Anders
R Holmberg, medicine doktor.
När prostatacancer går in i ett avancerat stadium och
inte längre svarar på hormonbehandling utvecklar en
stor majoritet av patienterna skelettmetastaser.
– I dag finns endast en handfull läkemedel som
kan förlänga livet på dessa patienter. Inget av dessa är
botande och det finns därför ett stort behov av nya och
bättre behandlingar, säger Anders R Holmberg.
Forskarteamet bestående av Sten Nilsson, Anders R
Holmberg, Lennart Meurling samt Marcela Márquez
började arbeta med en grundsubstans i laboratoriet på
CCK redan 1998. Syftet var att utveckla en substans
med cytotoxiska egenskaper mot prostatacancer. Tio
år senare hade de fått fram en molekyl med potenta
egenskaper även jämfört med konventionella kemo
terapeutika.
– I det läget började vi fundera över hur vi skulle
kunna använda vår substans för att behandla skelett
metastaser. På senare år har forskningen visat att om man
kan bromsa skelettmetastasernas utveckling, påverkas
hela sjukdomen i positiv riktning. Den vetskapen gjorde
oss väldigt intresserade av att tillämpa vår grundsubstans
på just skelettmetastaser, berättar Anders R Holmberg.
Bifosfonater
Forskarteamet tog sikte på bifosfonater, en grupp läkemedel som använts i många år för att behandla osteoporos (benskörhet). Bifosfonaterna förhindrar och bromsar
nedbrytningen av ben.
– När patienter drabbas av skelettmetastaser sker
nedbrytningen av ben och metastasväxt på samma ställe.
Man får en progressiv nedbrytning av skelett och en
progressiv tillväxt av metastasen. Forskning visar att benceller och tumörceller är i en slags symbios på den plats
där detta sker, förklarar Anders R Holmberg.
Bifosfonater har väldigt stark bindningskraft, s.k.
affinitet, till den plats där nedbrytning av ben sker.
– Bifosfonater binder starkt till benmineral som exponeras när ben bryts ned. Det var med den kunskapen
i bakhuvudet vi började tänka i banor kring att konstru-
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era en substans som kunde utnyttja bifosfonatens starka
bindningskraft för att skicka läkemedlet till rätt ställe i
kroppen.
Två funktioner
Det arbetet har nu resulterat i en helt ny substans som
dras till skelettet där de metastaserade cancercellerna är
lokaliserade. Det ska där fungera som ett cellgift, som
angriper tumörcellerna, samtidigt som det kan hämma
bennedbrytningen. Behandlingen har visat sig fungera
mycket bra i laboratorieförsök både in vitro och in vivo.
I juni 2011 lämnade forskargruppen in en ansökan
till Läkemedelsverket om att få göra en klinisk studie
med den nya substansen på patienter med avancerad
prostatacancer med skelettmetastaser. Ansökan god
kändes i september 2011. Studien som nu startat är en
s.k. multicenterstudie och genomförs vid universitetssjukhusen i Umeå, Lund samt vid Södersjukhuset i
Stockholm. Multicenterdesignen har möjliggjorts genom
benäget bistånd från kollegorna Camilla ThellenbergKarlsson, René Blom och Claes Nyman vid respektive
sjukhus. Om drygt ett år räknar man med att vara redo
för utvärdering.
– Vi har haft stort stöd från Radiumhemmets
Forskningsfonder inte minst i början av vårt arbete,
säger Sten Nilsson.
De båda forskarna säger sig nu vara realistiskt
optimistiska.
– Med den verkningsmekanism som vår testsubstans
har, dvs en kombination av bifosfonat och cytostatikum,
tror vi att det finns goda förutsättningar för att vi skall
se positiva effekter även i kliniken, menar Anders R
Holmberg.
Lång väg
Förhoppningen är att substansen skall kunna bli ett
godkänt läkemedel som skulle kunna ingå i den exklusiva
skara av terapier som effektivt kan bromsa tumörsjuk
domen och därmed förlänga livet på patienter med
spridd prostatacancer.
– På sikt kanske man kan använda läkemedlet i
förebyggande syfte, säger Anders R Holmberg.
Sten Nilsson påpekar att man visserligen kommit
en bra bit på väg, men att det är långt kvar fram till mål;
att kunna bidra med ett nytt och effektivt behandlingskoncept vid spridd prostatacancer.

Professor Sten Nilsson och medicine doktor Anders
R Holmberg forskar kring spridd prostatacancer. Sten
Nilsson har fått 1 200 000 kronor fördelat på tre år.
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ämne

Förvaltningsberättelse från styrelsen för
Cancerföreningen i Stockholm
1 januari – 31 december 2011

Föreningens ändamål

Cancerföreningen i Stockholm har till ändamål att verka för
cancersjukdomarnas bekämpande inom vårt land och för det
vetenskapliga studiet av dessa sjukdomar samt att mottaga och
förvalta medel, som ställs till förfogande för detta ändamål.

Främjande av ändamålet

Styrelsen har under räkenskapsåret beviljat anslag om
36 808 200 kr (26 850 020 kr) till bland annat följande forsk
ningsområden: Bröstcancer, drift av klinisk experimentell
forskning, förbättrad diagnostik av tumörsjukdomar, grund
läggande egenskaper hos elakartade tumörer, grundläggande
principer för behandling av tumörsjukdomar, hudcancer, leukemi,
lymfom, myelom, tumörer i hormonproducerande organ samt i
mag-tarmkanalen, urologiska tumörer, utveckling och optimering
av strålbehandling, öron- näsa- halstumörer och lungcancer.
Under året har 757 754 kr (772 287 kr) återförts till
disponibla medel.

Resultat och ställning

Föreningens tillgångar är i huvudsak placerade i värdepapper.
Det egna kapitalet, med tillgångarna värderade till
marknadsvärde, uppgick per 2011-12-31 till 737 337 258 kr
(813 984 761 kr).
Årets förvaltningsresultat uppgår till 32 577 653 kr
(39 712 051 kr). Därav har 12 890 865 kr (15 734 535 kr)
lagts till kapitalet.
Av förvaltningsresultatet utgör 10 703 444 kr (9 740 156 kr)
gåvor och testamentsförvärv. Av årets gåvor utgör 8 748 253 kr
(7 465 438 kr) testamentsmedel. Därutöver har anslag erhållits
från externa stiftelser och fonder 1 093 325 kr (970 155 kr).
Fritt eget kapital som kan disponeras för utdelning 2012
uppgår till 23 652 587 kr (32 722 854 kr).

Styrelsen

Styrelsen har under året bestått av Ulf Lagerström, ordförande,
Bertil Hamberger, vice ordförande, Tina Dalianis, Gösta Gahrton,
Lars Gatenbeck, Johan Munck, Sten Nilsson, Ulrik Ringborg,
sekreterare och Kurt Sjölander, skattmästare.Vid ordinarie
sammanträde med föreningens medlemmar den 24 maj 2011
invaldes som suppleant Jonas Bergh. Styrelsen har under året
adjungerat Roger Henriksson.
Under året har styrelsen hållit fyra protokollförda samman
träden. Förutom nämnda ordinarie styrelsesammanträden, har
styrelsen haft två gemensamma sammanträden med styrelsen
för Stiftelsen Konung Gustaf V:s Jubileumsfond angående
kanslifrågor och diskussioner i syfte att stärka samverkan
mellan de två väl fungerande forskningsnämnderna.

Verksamheten

Cancerföreningen i Stockholm och Stiftelsen Konung Gustaf
V:s Jubileumsfond marknadsförs under namnet Radiumhemmets
Forskningsfonder och har ett gemensamt kansli. Arbetsutskottet,
bestående av ordföranden, vice ordföranden och skattmästaren,
har haft ett flertal sammanträden med arbetsutskottet i Konung
Gustaf V:s Jubileumsfond för gemensam beredning i syfte att
åstadkomma största möjliga samsyn.

Vetenskapliga nämnden

I vetenskapliga nämnden har under året ingått Sten Orrenius,
ordförande, Gunilla Enblad, Ingemar Ernberg, Eva HellströmLindberg, Anna Martling, Anders Montelius, Matthias Löhr,
Anders Rane, Pär Sparén och Ingela Turesson.Vetenskaplig
sekreterare har varit Håkan Mellstedt.

Flerårsöversikt
År
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2011

2010

2009

2008

2007

Gåvor, testamenten
10 703 444
Erhållna externa anslag, se not 12
1 093 325
Förvaltningsresultat
32 577 653
Förmögenhet
737 337 258
Disponibla medel
23 652 587
Beviljade medel
36 808 200

9 740 156
970 155
39 712 051
813 984 761
32 722 854
26 850 020

2 777 079
1 046 771
34 133 323
749 975 674
34 706 857
23 234 397

41 750 766
986 888
72 827 777
640 705 943
27 826 346
22 721 569

9 369 895
1 027 574
42 964 708
699 649 618
24 004 620
24 088 086

Cancerföreningen i Stockholm

Styrelsen i Cancerföreningen i Stockholm

Ordförande
Ulf Lagerström
direktör

Vice ordförande
Bertil Hamberger
professor

Ledamöter
i Cancerföreningens
vetenskapliga nämnd 2011
Gunilla Enblad, professor
Ingemar Ernberg, professor
Eva Hellström-Lindberg, professor
Anna Martling, docent
Anders Montelius, sjukhusfysiker
Matthias Löhr, professor
Sten Orrenius, professor, ordförande
Anders Rane, professor
Pär Sparén, professor
Ingela Turesson, professor

Ledamot
Tina Dalianis
professor

Ledamot
Gösta Gahrton
professor

Ledamot
Lars Gatenbeck
medicine doktor

Ledamot
Johan Munck
f justitieråd

Ledamot
Sten Nilsson
professor

Ledamot
Ulrik Ringborg
professor, sekreterare

Suppleant
Bo Frankendal
docent

Suppleant
Håkan Mellstedt
professor

Vetenskaplig sekreterare
Håkan Mellstedt, professor
REVISORER
Agneta Björklund, auktoriserad revisor
Per-Åke Bois, auktoriserad revisor
REVISORSSUPPLEANTER
Per Artvin, auktoriserad revisor
Malin Evesäter, godkänd revisor

Ledamot
Kurt Sjölander
direktör, skattmästare

Suppleant
Jonas Bergh
professor
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Resultaträkning
Belopp i kronor

Not

2011

2010

17 179 127

14 958 275

8 199 422

19 510 116

Räntor, bank mm

145 347

19 044

Premier optioner

1 224 055

309 767

17 746

239 042

26 765 697

35 036 244

10 703 444

9 740 156

37 469 141

44 776 400

-551 481

-761 785

Föreningens intäkter
Aktieutdelningar
Räntor, obligationer

Övriga intäkter

1

Gåvor, testamenten

Föreningens kostnader
Förvaltningskostnader
Externa kostnader, övrigt

2

-2 295 185

-2 365 959

Personalkostnader

3

-1 762 664

-1 677 183

-282 158

-259 422

-4 891 488

-5 064 349

32 577 653

39 712 051

7 318 027

61 090 859

Realisationsförluster

-12 334 935

-44 080 083

Nedskrivningar

-19 503 965

-

-24 520 873

17 010 776

8 056 780

56 722 827

Avskrivningar

Förvaltningsresultat
Realisationsvinster

Årets resultat
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Balansräkning
Belopp i kronor

Not

2011-12-31

2010-12-31

4

421 491

471 431

421 491

471 431

785 946 821

792 165 872

785 946 821

792 165 872

786 368 312

792 637 303

5 096 253
2 920 073

4 502 532
341 145

8 016 326

4 843 677

2 700 932

13 879 312

10 717 258
797 085 570

18 722 989
811 360 292

713 684 671
23 652 587

732 281 378
32 722 854

737 337 258

765 004 232

15 150 000

2 900 000

Summa långfristiga skulder

15 150 000

2 900 000

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Beviljade, ej utbetalda anslag
Utestående optioner
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

706 806
38 883 897
219 825
1 434 799
3 352 985

1 164 717
36 801 242
1 751 118
3 738 983

44 598 312

43 456 060

797 085 570

811 360 292

8 300 532

5 793 035

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier
Finansiella anläggningstillgångar
Långfristiga värdepappersinnehav

5

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

6
7

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Fritt eget kapital

12

Summa eget kapital
Långfristiga skulder
Övriga skulder

8

9
10

Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

9, 11
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Redovisnings- och värderingsprinciper
Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisnings
lagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. I de fall
allmänna råd saknas eller då avvikelse skett gentemot
allmänt råd beskrivs tillämpade redovisnings- och
värderingsprinciper nedan.

Optioner
Föreningen utfärdar köpoptioner i syfte att öka utdelningsbar avkastning och värdesäkra kapitalet. Vid förfall
utgör premien en direkt intäkt och vid lösen utgör
premien ett tillägg till försäljningspriset för aktierna.

Redovisningsprinciperna är oförändrade från föregående år.

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över
bedömd nyttjandeperiod.

Värdering av värdepapper
Långfristiga värdepappersinnehav är upptagna till
anskaffningsvärde minskat med eventuell nedskrivning.
Långfristiga värdepappersinnehav är kollektivt värderade
då syftet med placeringarna är att uppnå riskspridning.
Värdet av utländska värdepapper, i utländsk valuta, har
framräknats med den på utländsk börs noterade kursen
och köpkursen per bokslutsdagen på respektive valuta.
Kortfristiga placeringar värderas kollektivt enligt lägsta
värdets princip då syftet med placeringarna är att uppnå
riskspridning.
Penningmarknadsinstrument
Penningmarknadsinstrument tas upp till anskaffningsvärde i balansräkningen och upplupen ränta redovisas
som upplupen intäkt.
Obligationer
Syftet med innehavet är styrande för redovisningen.
Obligationer, klassificerade som anläggningstillgång, redovisas till anskaffningsvärde. Eventuell
realisationsvinst/-förlust vid avyttring redovisas i
sin helhet som ränteintäkt/-kostnad.
Räntefonder
I de fall räntefonder är den del av den långsiktiga värdepappersportföljen klassificeras innehavet som anläggningstillgång. Är innehavet i stället en tillfällig kort
placering klassificeras det som omsättningstillgång.
Karaktären i form av genomsnittlig duration ska även
vägas in vid bedömningen av klassificeringen. Räntefonder klassificeras som anläggningstillgång och redovisas till
anskaffningsvärde. Vinst/förlust vid avyttring redovisas
som realisationsresultat.
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Fordringar
Fordringar upptas till det belopp som efter individuell
prövning beräknas bli betalt.
Anslag
Beviljade anslag redovisas direkt mot fritt eget kapital.
Anslagen skuldföres vid beslutstillfället.
Gåvor,Testamenten
Gåvor och testamenten redovisas som intäkter över
resultaträkningen och förs till bundet eget kapital.
Erhållna externa anslag
Anslag som erhålls av externa stiftelser och fonder
redovisas direkt till fritt eget kapital.
Eget kapital
Eget kapital delas in i bundet och fritt eget kapital. Bundet
eget kapital utgörs av ursprungligt donationskapital,
senare donerat kapital samt ackumulerad kapitalisering
och ackumulerat realisationsresultat som ej är tillgängligt
för utdelning. Fritt eget kapital utgörs av balanserade
medel och årets resultat justerat för omföringar till/från
bundet eget kapital.
Den del av årets resultat som avser realisationsvinst/förlust samt eventuell nedskrivning/återförd nedskrivning
omförs till bundet eget kapital. Till bundet eget kapital förs
även det belopp som skall kapitaliseras. Resterande del av
årets resultat redovisas som fritt eget kapital.
Förmögenhet
Föreningens förmögenhet definieras som värdepapper
upptagna till marknadsvärde och övriga tillgångar upptagna till bokfört värde minskat med skulder.
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Noter
Belopp i kronor

2011

2011-12-31

2010

2010-12-31

Not 5 Långfristiga värdepappersinnehav

Not 1 Övriga intäkter
Segulah

-

226 088

Ingående anskaffningsvärden

792 165 872

746 401 207

17 746

12 954

Investeringar

331 125 184

994 403 100

17 746

239 042

Försäljningar

-317 840 270

-948 638 435

2011

2010

Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden

805 450 786

792 165 872

1 212 980

1 272 040

-

-

Marknadsföring, reklam och PR

826 405

845 132

Årets nedskrivningar

-19 503 965

-

Styrelsearvoden inkl sociala
avgifter

255 800

248 787

Utgående ackumulerade
nedskrivningar

-19 503 965

-

2 295 185

2 365 959

Utgående bokfört värde

785 946 821

792 165 872

2011

2010

Bokfört värde

286 108 167

266 121 305

1 092 278

1 190 442

Marknadsvärde

293 745 999

315 417 892

Pensionskostnader

263 876

33 098

Sociala avgifter

406 510

453 643

1 762 664

1 677 183

Bokfört värde

3 684 768

3 000 330

Marknadsvärde

3 650 562

3 241 431

Bokfört värde

37 138 316

22 291 817

Marknadsvärde

35 526 624

27 971 273

Bokfört värde

144 666 074

140 216 733

Marknadsvärde

136 455 484

142 037 163

Bokfört värde

128 185 400

100 000

Marknadsvärde

127 388 280

152 880

Bokfört värde

98 791 687

40 127 434

Marknadsvärde

97 256 758

39 960 800

Bokfört värde

52 398 112

285 333 956

Marknadsvärde

54 126 559

275 798 130

Bokfört värde

34 974 297

34 974 297

Marknadsvärde

37 796 555

36 566 832

Summa bokfört värde

785 946 821

792 165 872

Summa marknadsvärde

785 946 821

841 146 401

Övrigt

Not 2 Externa kostnader, övrigt
Kanslikostnader

Not 3 Personalkostnader
Löner och andra ersätttningar

Antal anställda
Varav kvinnor

2 st

2 st

100%

100%

Varav män

0%

0%

Antal styrelseledamöter och
ledande befattningshavare

9 st

9 st

Varav kvinnor

11%

11%

Varav män

89%

89%

Personalkostnader via forskningsanslag
Löner och andra ersättningar via anslag uppgår till 13 803 311 kr
(16 238 111 kr), pensionskostnad 2 434 957 kr (3 125 136 kr) och
sociala avgifter 4 316 098 kr (4 871 243 kr).
Medelantalet anställda uppgår till 39 (55) personer.
2010-12-31

2 654 432

2 654 432

232 219

-

Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden

2 886 651

2 654 432

Ingående avskrivningar

-2 183 002

-1 923 580

-282 158

-259 422

Utgående ackumulerade
avskrivningar

-2 465 160

-2 183 002

Utgående bokfört värde

421 491

Not 4 Inventarier
Investeringar

Årets avskrivningar

Avskrivningar görs med 20% per år.

Aktier, svenska

Aktier, utländska

Fondandelar aktier, svenska

Fondandelar aktier,
utländska

Obligationer, svenska

Obligationer, utländska

2011-12-31
Ingående anskaffningsvärden

Ingående nedskrivningar

471 430

Fondandelar obligationer,
svenska

Fondandelar obligationer,
utländska
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2011-12-31

326 401

188 825

3 929 476

3 375 490

Skattefordran

624 778

624 367

Övriga fordringar

215 598

313 850

5 096 253

4 502 532

Avräkning Konung Gustaf V:s
Jubileumsfond

Semesterlöneskuld

1 185 960

1 494 314

Löneskatt på pension

404 636

456 093

Sociala avgifter

390 810

457 295

Sociala avgifter på
semesterlöneskuld

372 629

469 513

Revisionsarvode

200 000

200 000

Övrigt

798 950

661 768

3 352 985

3 738 983

2011-12-31

2010-12-31

Not 7 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Upplupen ränta obligationer

2 920 073

341 145

2 920 073

341 145

Not 11 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Not 8 Övriga skulder (långfristiga)
Beviljade ej utbetalda
projektanslag

15 150 000

2 900 000

15 150 000

2 900 000

Bokfört
värde

Erhållet premium
utf. köpoptioner

75 000

4 507 497

219 825

4 507 497

219 825

4 507 497

-

4 507 497

-

1 793 035

1 793 035

Ansvarsförbinderlser
Segulah II
Segulah IV

Not 9 Utestående optioner
Securitas AB serie B
köpoption mars 60
2012

Ställda säkerheter
Utestående optioner

Antal

2010-12-31

Not 10 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Not 6 Övriga fordringar (kortfristiga)
Avräkning skattekonto

2011-12-31

2010-12-31

2 000 000

4 000 000

3 793 035

5 793 035

8 300 532

5 793 035

Totalt bokfört värde av aktier för utfärdade köpoptioner 4 507 497 kr.
Skuldförda premier samt totalt lösenpris är 4 719 825 kr.

Summa utestående optioner

219 825

Kapital 2010-12-31

Nytt kapital

254 778 637

Använt kapital

Kapitalisering

Kapital 2011-12-31

10 703 444

1 720 000

267 202 081

0

1 546
1 546
804
773
1 082
2 995
775
3 007
2 416
636
326
1 315
263
45
3 401
672
21 602

230 496
230 496
119 858
115 242
161 294
446 655
115 515
448 390
360 346
94 890
48 615
196 117
39 222
6 767
470 590
100 241
3 184 734

Not 12 Fonder
Grundfonden
Allmänna fonder
Drottning Victorias fond
Alma-fonden
O Ekströms fond
Ida Forsgrens fond
B o. S Jernhagens fond
S Holmgrens Minnesfond
Cecilia Flamands fond
A Bäckströms fond
A o. L Cederlunds fond
A C Olssons fond
E G Cederwalls fond
J Roggebergs Minnesfond
A-L o. J Ericssons M.f.
E o. A Söderbergs fond
Denniz Pop´s Minnesfond
A. Hellbergs minnesfond
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228 950
228 950
119 054
114 469
160 212
443 660
114 740
445 383
357 930
94 254
48 289
194 802
38 959
6 722
503 789
99 569
3 199 732

-36 600
-36 600
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Kapital 2010-12-31

Nytt kapital

Använt kapital

Kapitalisering

Kapital 2011-12-31

127 068

858

127 926

11 552

78

11 630

229 058

1 546

230 604

L Falkenbergs frisängsf.

46 407

313

46 720

Anna Johanssons fond

42 314

286

42 600

Not 12 Fonder, fortsättning
Understödsfonder
Gustaf V:s 60-årsfond
Wilh. Didrings fond
Victorias fond II

P G Lindströms fond

23 129

156

23 285

O o. J O Malmgrens f.

392 104

2 647

394 751

H o. R Möllers Don.fond

122 729
994 361

0

829

123 558

0

6 713

1 001 074

-10 099
-10 099

25 405
198 635
2 103
1 054
5 118
3 155
534
10 187
2 099
7 714
713
27 691
466
1 018
2 943
963
708
5 215
2 858
8 736
147
1 422
13 970
1 213
3 792
153
2 017
1 059
1 220
25 003
641
39 453
2 808
500
3 645
320
404 678

3 788 592
29 621 816
313 586
157 237
763 201
470 512
79 696
1 519 219
313 084
1 150 357
106 387
4 129 463
69 514
151 867
438 929
143 655
105 611
777 768
426 248
1 302 745
21 995
212 093
2 083 336
180 956
565 532
22 764
300 798
157 904
181 969
3 728 628
95 527
5 883 492
418 732
74 611
543 513
37 638
60 338 975

Särskilda fonder
Jub.klin. Forsgrenska f.
Harald Jacobsons fond
Ernst Davidsons fond
L o. J L Högbergs fond
C O Lundbergs Minnesf.
C o. H Lönnqvists f.
Folke Lundebergs fond
F o. P Bauers fond
G Forsells forskn.fond
J o. O Ljunggrens fond
B E Järnhs Minnesfond
A o. A Melanders fond
Hilda Göthbergs fond
S o. J Heymans Minnesf.
Elis Bervens fond
Hugo Ahlboms fond
Gustaf Wiklunds fond
Sven Hultbergs fond
M o.V Wingblads fond
G A o. A Lychous M.f.
C-H Carlbergs Minnesf.
A H Engströms fond
N o. J Einhorns fond
G o. H L Kottmeiers f.
K o. R Thoraeus fond
Carin Perssons fond
Bror Öbergs Minnesfond
W o. E L Spångbergs f
A o. C Berggrens fond
O Olléns Minnesfond
Signe Nilssons Don.fond
Margit Carlssons fond
S o. E Björkmans fond
G o. A Hanssons fond
Ö. Karlssons Minnesf.
F Edsmyrs Minnesfond

3 763 187
29 423 181
311 483
156 183
758 083
467 357
79 162
1 509 032
310 985
1 142 643
105 674
4 101 772
69 048
150 849
435 986
142 692
104 903
772 553
423 390
1 294 009
21 848
210 671
2 069 366
179 743
561 740
22 611
298 781
156 845
180 749
3 703 625
94 886
5 844 039
415 924
74 111
539 868
47 417
59 944 396

0
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Belopp i kronor

Kapital 2010-12-31

Nytt kapital

Använt kapital

Kapitalisering

Kapital 2011-12-31

2 827 040

19 085

2 846 125

126 465

854

127 319

Not 12 Fonder, fortsättning
Fonder med speciella villkor
Sven Bergius fond
W o. E L Spångbergs f.
Alice Nymans fond
G o. E Görloffs Minne

180 774

1 220

181 994

1 854 918

12 522

1 867 440

33 681

5 022 878

335

52 952

4 989 197

0

0

Övriga fonder
F. f. Sternbergs sjukdom

52 597

Dalan Melins fond

Summa fondkapital

392

57 844

110 049

57 452
0

0

747

110 796

324 016 372

10 703 444

-46 699

2 187 421

336 860 538

Bundet eget kapital
Donationskapital
Ackumulerat
realisationsresultat

Fritt eget kapital
Balanserade
medel

Not 12 Eget kapital
Belopp vid årets ingång

324 016 372

408 265 006

Beviljade anslag

32 722 854
-36 808 200

Återförda anslag

757 754

Årets resultat

8 056 780

Omföring till / från bundet kapital
- årets kapitalisering

12 890 865

- årets realisationsresultat
- nedskrivningar
- anslag av engångskaraktär
Använt kapital

-12 890 865
-5 016 908

5 016 908

-19 503 965

19 503 965

-6 920 000

6 920 000

-46 699

Erhållna externa anslag:
Jacob Wallenbergs Testamentsmedel

98 634

Mary Althainz fond

600 000

Odd, Hagar & Ingrid Manners Stiftelse

394 691

Avsättningar:
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Kuratorsfonden

-200 000

Överläkarfonden

-298 521

Forsgrénska fonden

-221 413

Belopp vid årets utgång

336 860 538

Summa bundet/fritt eget kapital

713 684 671

376 824 133

23 652 587
23 652 587
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Revisionsberättelse

Till föreningsstämman i Cancerföreningen i Stockholm. Org.nr. 815200-2583.

Rapport om årsredovisningen
Vi har reviderat årsredovisningen för Cancerföreningen i
Stockholm för år 2011. Föreningens årsredovisning ingår i
den tryckta versionen av detta dokument på sidorna 20-29.
Styrelsens ansvar för årsredovisningen
Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta
en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt
årsredovisningslagen och för den interna kontroll som
styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta en
årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter,
vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.
Revisorernas ansvar
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på
grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt
International Standards on Auditing och god revisionssed
i Sverige. Dessa standarder kräver att vi följer yrkesetiska
krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig
säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga
felaktigheter.
En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta
revisionsbevis om belopp och annan information i
årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som
ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna
för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig
dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna
riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna
kontrollen som är relevanta för hur föreningen upprättar
årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte
att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga
med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att
göra ett uttalande om effektiviteten i föreningens interna
kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av
ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har
använts och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i
redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande
presentationen i årsredovisningen.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra
uttalanden.

Uttalanden
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats
i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla
väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens
finansiella ställning per den 31 december 2011 och av
dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen.
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens
övriga delar.
Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer
resultaträkningen och balansräkningen för föreningen.
Rapport om andra krav enligt lagar och
andra författningar samt stadgar
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även reviderat
styrelsens förvaltning för Cancerföreningen i Stockholm för
år 2011.
Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen.
Revisorernas ansvar
Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om
förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört
revisionen enligt god revisionssed i Sverige.
Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi
utöver vår revision av årsredovisningen granskat väsentliga
beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna
bedöma om någon styrelseledamot har företagit någon
åtgärd eller gjort sig skyldig till försummelse som kan
föranleda ersättningsskyldighet.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt
uttalande.
Uttalande
Vi tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens
ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Stockholm den 17 april 2012

Agneta Björklund
Auktoriserad revisor
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Cancerföreningen i Stockholm stadgar
Antagna vid sammanträde den 23 maj 1919 och ändrade senst den 25 september 2007.

§ 1 Cancerföreningen i Stockholm har till ändamål att verka för
cancersjukdomarnas bekämpande inom vårt land och för det
vetenskapliga studiet av dessa sjukdomar samt att mottaga och
förvalta medel som ställs till förfogande för detta ändamål.
§ 2 Föreningen består av medlemmar och hedersmedlemmar.
§ 3 Medlem i föreningen utses av föreningens styrelse genom
kallelse eller inval. För inval krävs skriftligt förslag av minst två
föreningsmedlemmar.
§ 4 Person som på ett betydelsefullt sätt främjat föreningens
ändamål kan på styrelsens förslag av föreningen kallas till
hedersledamot.
§ 5 Föreningens styrelse består av minst sju och högst nio
ledamöter. Föreningen utser bland sina medlemmar styrelsens
ordförande och övriga ledamöter samt tre suppleanter för
dem. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och
skattmästare. Styrelsens ledamöter och suppleanter utses för
minst tre år. Minst fyra av ledamöterna skall vara läkare. Styrelsen
som har att tillse att föreningens verksamhet motsvarar dess
ändamål företräder föreningen samt förvaltar dess tillgångar och
andra angelägenheter. Till sitt förfogande har styrelsen och den i
§ 8 omnämnda vetenskapliga nämnden ett gemensamt kansli.
§ 6 Styrelsen håller ordinarie sammanträden i maj eller juni
och i oktober eller november varje år på dagar som ordföranden
bestämmer och efter kallelse som utsänds minst två veckor
i förväg. Extra styrelsesammanträde hålls när ordföranden
finner anledning därtill eller det skriftligen begärs av minst två
styrelseledamöter. Kallelse till sådant sammanträde ombesörjs
av ordföranden. Styrelsen är beslutför om fem ledamöter är
närvarande.Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst.
§ 7 Varje medlem av föreningen får framställa förslag till
styrelsen om skötseln av föreningens angelägenheter. Det åligger
styrelsen att snarast pröva sådant förslag. Förslag som är avsett att
prövas vid nästkommande ordinarie föreningssammanträde skall
skriftligen inlämnas till styrelsen senast den 1 april.
§ 8 För att verka för föreningens vetenskapliga uppgifter samt
för att förbereda styrelsens behandling av anslagsärenden och
ärenden av vetenskaplig natur skall föreningens styrelse tillsätta
en vetenskaplig nämnd bestående av tio ledamöter. Av dessa
utses fem efter förslag av Konung Gustaf V:s Jubileumsklinik i
Stockholm och fyra efter förslag sålunda att Karolinska Institutet
och Cancerfonden – Riksföreningen mot cancer äger föreslå en
ledamot var samt Karolinska Universitetssjukhuset äger föreslå
två ledamöter. Mandattiden skall vara tre år. Avgår ledamot före
mandattidens utgång skall ny ledamot utses för återstoden av
mandatperioden. Ledamot får inte utses på nytt för en längre
sammanlagd tid än sex år i följd. Därefter får nytt förordnande
ges först sedan minst ett år förflutit. Efter hörande av nämnden
utser föreningens styrelse inom nämnden ordförande i denna
för en tid av högst tre år. Ordföranden i föreningens styrelse
får ej vara ordförande i nämnden. Vetenskapliga nämnden
sammanträder på kallelse av ordföranden. Nämnden är beslutför
om fem ledamöter är närvarande. Som nämndens beslut gäller
den mening som de flesta enar sig om eller vid lika röstetal den
mening som ordföranden biträder.
§ 9 Styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper skall för
varje räkenskapsår granskas av två revisorer. Revisorerna och två

suppleanter för dem utses av föreningen för en tid av ett år. En
av revisorerna och en av suppleanterna skall vara auktoriserad.
§ 10 För föreningen är kalenderåret räkenskapsår. Efter
räkenskapsårets slut skall före utgången av mars föreningens
räkenskaper tillsammans med styrelsens berättelse över före
ningens verksamhet under räkenskapsåret lämnas till revisorerna.
§11 Ordinarie sammanträde med föreningens medlemmar hålls
varje år i maj eller juni på dag som styrelsen bestämmer. Kallelse
till föreningssammanträde sker genom brev till medlemmarna
minst sju dagar i förväg.
§ 12 Vid föreningssammanträde har varje medlem en röst.
Medlem får inte överlåta sin rösträtt på annan och inte heller
rösta genom ombud. Omröstning sker öppet om inte föreningen
beslutar annat. Utfaller rösterna lika gäller den mening som
biträds av ordföranden vid sammanträdet. Val avgörs dock vid
lika röstetal genom lottning.
§ 13 Vid föreningssammanträde förs protokoll av styrelsens
sekreterare eller vid förfall för denne av den som föreningen
utser.
§ 14 Vid ordinarie föreningssammanträde behandlas följande
ärenden.
1. val av ordförande vid sammanträdet,
2. val av två personer som jämte ordföranden vid sammanträdet
skall justera det däröver upprättade protokollet,
3. styrelsens verksamhetsberättelse och revisionsberättelsen för
det senaste räkenskapsåret jämte fråga om ansvarsfrihet för
styrelsen,
4. val av ordförande i föreningens styrelse,
5. val av övriga ledamöter i styrelsen och suppleanter för dem,
6. val av revisorer och revisorssuppleanter,
7. frågor som väckts enligt § 7.
§ 15 Extra föreningssammanträde utlyses vid behov av
föreningens styrelse. Styrelsen skall snarast möjligt kalla
medlemmarna till extra föreningssammanträde om sådant
skriftligen begärts av minst en tredjedel av föreningens
medlemmar.
§ 16 Förslag av medlem i föreningen om ändring av dessa
stadgar skall skriftligen tillställas föreningens styrelse som
skall framlägga förslaget till beslut vid nästa ordinarie
föreningssammanträde. Väcker styrelsen förslag till ändring
av stadgarna skall förslaget framläggas till beslut på ordinarie
föreningssammanträde. Ändring av stadgarna kan beslutas
endast om minst två tredjedelar av de medlemmar som röstar
vid föreningssammanträdet biträder beslutet. För att bli gällande
skall de beslutade stadgeändringarna bekräftas av minst två
tredjedelar av de röstande vid ett följande extra eller ordinarie
föreningssammanträde. I kallelse till sammanträde där ärende
om ändring av stadgarna skall förekomma skall detta framgå av
kallelsen.
§ 17 För den händelse föreningen upphör medan den
ännu har tillgångar skall tillgångarna disponeras på sätt som
överensstämmer med föreningens ändamål. Medlem skall inte
kunna göra anspråk på någon del av egendomen.
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Nya anslag beviljade av
Cancerföreningen i Stockholm 2011
Bröstcancer
Fornander Tommy

Randomiserade studier av lokal och systemisk behandling
av primär bröstcancer

500 000

Hartman Johan

Translationella studier av bröstcancerstamceller

200 000

Lindblom Annika

Bröstcancer, predisposition och prevention

100 000

Förbättrad diagnostik av tumörsjukdomar
Auer Gert

Multivariat Meta-Analys av Maligna Tumörer

150 000

Dobra Katalin

Malignant mesothelioma effusions offer new perspectives
for early diagnosis and individualized treatment

200 000

Zetterberg Anders

Genetisk högupplösningsmetodik inom den kliniska tumördiagnostiken.
Identifiering av högrisk och lågriskvarianter inom bröst och prostatacancer

400 000

Grundläggande egenskaper hos elakartade tumörer
Farnebo Marianne

Unwrapping the role of WRAP53 in the DNA damage response and
radiotherapy resistance

300 000

Gustavsson Peter

Identifiering av genetiska orsaker bakom uppkomsten av ärftlig pankreascancer –
Utveckling av DNA-baserad diagnostik

100 000

Halle Martin

Strålningsinducerad kärlinflammation, molekylärbiologiska och kliniska studier

100 000

Joseph Bertrand

Caspase signaling controls microglia activation and glioma invasion

300 000

Lehtiö Janne

In-depth proteomics to gain knowledge and discover protein
markers to improve cancer therapy

200 000

Lui Weng-Onn

Role of miR-205 and miR-944 in human cervical cancer

200 000

Ringdén Olle

Allogen stamcellstransplantation som immunterapi vid leukemier
och annan cancer

200 000

Xu Dawei

Telomeras omvänt transkriptas (TERT) i utvecklingen av gastroenterologisk
cancer, diagnos och behandling

300 000

Grundläggande principer för behandling av tumörsjukdomar
Björnstedt Mikael

Redoxenzymer och selenföreningar vid diagnostik och behandling
av terapiresistent tumörsjukdom

200 000

Brodin Bertha

Development of novel drugs that inhibit SS18/SSX fusion protein in synovial
sarcomas

200 000

Grandér Dan

Studier över cancerläkemedels antitumorala mekanismer

300 000

Löhr Matthias

New preclinical models for pancreatic cancer to study chemoresistance
and test new substances

300 000

Pokrovskaja Katja

Hsp90 inhibitors in cancer therapy

150 000

Leukemi, lymfomsjukdomar och myelom
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Alici Evren

New aproaches to hematopoietic stem cell transplantation in multiple myeloma:
Reduced intensity conditioning, novel drugs and specific cell therapy

300 000

Kimby Eva

Biologiska studier vid indolenta lymfom och kronisk lymfatisk leukemi – med
inriktning på prognosfaktorer och nya terapier med immunterapi …

200 000

Kristinsson Sigurdur

Etiology, prognosis and thrombosis in patients with multiple myeloma
and monoclonal gammopathy of undetermined significance: Populationbased studies

150 000

Cancerföreningen i Stockholm

Leukemi, lymfomsjukdomar och myelom , fortsättning
Lehmann Sören

Att förbättra överlevnad och livskvalitet hos patienter med akut
myeloisk leukemi

200 000

Sander Birgitta

Molecular pathogenesis of mantle cell lymphoma, clinical and functional studies
based on a well-characterized patient cohort

300 000

Psykosocial onkologi, omvårdnad och hälsoekonomi
Alexanderson Kristina

Patienters livs- och arbetssituation under de två första åren efter
bröstcanceroperation och vårdens betydelse för detta; en prospektiv
kohortstudie

150 000

Steineck Gunnar

Att överleva cancer med återställd fysisk och psykisk hälsa

400 000

Tumörer i mag-tarmkanalen (gastrointestinala tumörer)
Edler David

HER3 – en tyrosinkinasreceptor av betydelse för patienter med
colorektal cancer

300 000

Glimelius Bengt

Prognostiska, prediktiva behandlingsstudier vid colorektalcancer

350 000

Lagergren Jesper

Matstrupscancer: Prevention och terapi

200 000

Lagergren Pernilla

Livskvalitetsforskning vid matstrupscancer: av värde för patienternas
liv och prognos

150 000

Lindblom Annika

Colorectal cancer, predisposition och prevention

350 000

Sjövall Annika

Multidisciplinär utredning och behandling av kolorektalcancer i en population

600 000

Nilsson Sten

Diagnostik och behandling av urogenitala tumörsjukdomar

400 000

Nilsson Sten

Målspecifik behandling av urogenitala tumörsjukdomar

400 000

Urologiska tumörer

Utveckling och optimering av strålbehandling vid tumörsjukdomar
Lewensohn Rolf

Translationella studier för utveckling av ny strål- och läkemedelsbehandling av
tumörer

1 200 000

Sammanställning
Totalt beviljat belopp år 1:

10 050 000

Totalt beviljat belopp år 2:

8 500 000

Totalt beviljat belopp år 3:

5 400 000

Förlängning av beviljade anslag från 2010

6 920 000

Gemensamma driftskostnader för CCK

2 500 000

Reseanslag

1 728 200

Forskartjänst

1 310 000

Cancerupplysningstjänst
Institutionskonferens för Inst Onkologi-Patologi, KI

350 000
50 000
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Förvaltningsberättelse från styrelsen för
Stiftelsen Konung Gustaf V:s Jubileumsfond
1 januari – 31 december 2011

Stiftelsens ändamål

Styrelsen

Stiftelsens ändamål är att bekämpa cancersjukdomarna.

Främjande av ändamålet

Ändamålet främjas främst genom att understödja det veten
skapliga studiet av cancersjukdomar och av deras behandling
vid svenska institutioner som är rustade härför, i första hand
forskningsverksamheten vid Konung Gustaf V:s Jubileumsklinik
i Stockholm. Styrelsen har under räkenskapsåret beviljat
forskningsanslag om 15 873 500 kr (13 887 375 kr) till bland
annat följande forskningsområden: barntumörer, bröstcancer,
klinisk experimentell forskning, grundläggande egenskaper hos
elakartade tumörer, grundläggande principer för behandling
av tumörsjukdomar, hudcancer, leukemi, lymfom, myelom,
urologiska tumörer samt utveckling och optimering av strål
behandling. Under året har 533 639 kr (450 325 kr) återförts
till disponibla medel.

Styrelsen har under året bestått av Ann-Cathrine Haglund,
ordförande, Ingrid Andersson, Ulf Lagerström, Ulrik Ringborg,
Olof Sjöström, Bengt E Telland (adjungerad) skattmästare, Håkan
Mellstedt, sekreterare och suppleanterna Gösta Gahrton, Inger
Nyström och Anders Brahme.
Styrelsen har under året hållit tre protokollförda samman
träden. Förutom nämnda ordinarie styrelsesammanträden, har
styrelsen haft två gemensamma sammanträden med styrelsen
för Cancerföreningen i Stockholm angående kanslifrågor och
diskussioner i syfte att stärka samverkan mellan de två väl
fungerande forskningsnämnderna.
Arbetsutskottet, bestående av ordföranden och skatt
mästaren, har haft ett flertal sammanträden med arbetsutskottet
i Cancerföreningen för gemensam beredning i syfte att åstad
komma största möjliga samsyn och samordning.

Forskningsnämnden

Gåvor och testamenten

Stiftelsen Konung Gustaf V:s Jubileumsfond och Cancer
föreningen i Stockholm marknadsförs under namnet
Radiumhemmets Forskningsfonder och har ett gemensamt
kansli.
Under året har stiftelsen mottagit gåvor och testamenten om
4 667 168 kr (2 496 392 kr) därutöver har anslag erhållits från
externa stiftelser och fonder om 1 912 360 kr (1 945 014 kr).
Beloppen har tillförts fritt eget kapital.

I forskningsnämnden har under året ingått V Peter Collins,
ordförande, Gunilla Enblad, Ingemar Ernberg, Eva HellströmLindberg, Rolf Lewensohn, Anders Montelius, Sten Orrenius och
Pär Sparén.Vetenskaplig sekreterare har varit Håkan Mellstedt.

Resultat och ställning

Stiftelsens tillgångar är i huvudsak placerade i värdepapper. Det
egna kapitalet, med tillgångarna värderade till marknadsvärde,
uppgick per 2011-12-31 till 367 364 038 kr (399 676 269 kr).
Av årets förvaltningsresultat inkl. gåvor, 13 735 118 kr
(11 460 710 kr) har 906 795 kr (896 431 kr) kapitaliserats,
varefter 12 828 323 kr (10 564 279 kr) återstår att disponera.
Fritt eget kapital uppgår till kr 58 565 436 (59 164 615 kr).

Flerårsöversikt
År

2011

2010

2009

2008

2007

Gåvor, testamenten
4 667 168
Erhållna externa anslag, se not 7
1 912 360
Förvaltningsresultat
13 735 118
Förmögenhet
367 364 038
Disponibla medel
58 565 436
Beviljade medel
15 873 500

2 496 392
1 945 014
11 460 710
399 676 269
59 164 615
13 887 375

1 788 663
2 568 095
11 707 460
374 801 625
60 092 372
11 957 350

1 821 933
1 398 632
11 683 628
315 233 264
58 088 504
12 084 582

4 084 984
1 514 107
11 274 063
400 712 911
56 356 975
16 548 661

Beträffande stiftelsens resultat och ställning hänvisas till bifogad resultat- och balansräkning med tillhörande noter.
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Stiftelsen Konung Gustaf V:s Jubileumsfond
AV H M KONUNGEN UTSEDDA
HUVUDMÄN 2009 – 2013:
Ingemar Eliasson, ordenskansler
Johan Fischerström, vice ordenskansler
Gösta Gahrton, professor
Lars Gatenbeck, medicine doktor
Ulla Glas, docent
Lennart Hagelin, direktör
Lars-Erik Holm, generaldirektör
Mora Kallner, docent
Ulf Lagerström, direktör
Carola Lemne, verkställande direktör
Sten Lindahl, professor
Lars Joakim Lundquist, landstingsråd
Marianne af Malmborg, f generalsekreterare
Håkan Mellstedt, professor
Johan Munck, f justitieråd
Gunilla Myrberg, professor och
medicinjournalist
Stig Nyman, landstingsråd
Inger Nyström, f justitieråd
Sten Orrenius, professor
Åke Pettersson, senior adviser
Ulrik Ringborg, professor
Barbro Sachs Osher, generalkonsul
Olof Sjöström, direktör
Eva Swartz Grimaldi, verkställande
direktör
Christine-Charlotte Treschow
civilekonom

Ordförande
Ann-Cathrine Haglund
f landshövding
Utsedd av H. M. Konungen

Ledamot
Ingrid Andersson
f riksdagsledamot
Utsedd av huvudmännen

Ledamot
Ulf Lagerström
direktör
Utsedd av huvudmännen

Ledamot
Olof Sjöström
direktör
Utsedd av huvudmännen

Ledamot
Ulrik Ringborg
professor
Utsedd av styrelsen för
Cancerföreningen i Sthlm

Ledamot
Bengt E Telland
överintendent
Skattmästare, adjungerad
styrelseledamot

Sekreterare
Håkan Mellstedt
professor

Suppleant
Gösta Garhton
professor
Utsedd av huvudmännen

Suppleant
Inger Nyström
f justitieråd
Utsedd av huvudmännen

REVISORER
Av huvudmännen utsedda:
Agneta Björklund, auktoriserad revisor
Per-Åke Bois, auktoriserad revisor
REVISORSSUPPLEANTER
Per Artvin, auktoriserad revisor
Malin Evesäter, godkänd revisor
Ledamöter i Jubileumsfondens
forskningsnämd 2011
V Peter Collins, professor, ordförande
Gunilla Enblad, professor
Ingemar Ernberg, professor
Eva Hellström-Lindberg, professor
Anders Montelius, sjukhusfysiker
Rolf Lewensohn, professor
Sten Orrenius, professor
Pär Sparén, professor
Vetenskaplig sekreterare
Håkan Mellstedt, professor

Suppleant
Anders Brahme
professor
Utsedd av styrelsen för
Cancerföreningen i Sthlm
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Resultaträkning
Belopp i kronor

Not

2011

2010

Aktieutdelningar

5 397 035

4 499 868

Räntor, obligationer

6 128 591

7 038 381

-

3 970

240 510

126 760

11 766 136

11 668 979

4 667 168

2 496 392

16 433 304

14 165 371

-315 109

-561 412

Stiftelsens intäkter

Räntor, kortfristiga placeringar
Räntor, bank m.m.

Gåvor, testamenten

Stiftelsens kostnader
Förvaltningskostnader
Externa kostnader, övrigt

1

-1 631 821

-1 345 193

Personalkostnader

2

-751 256

-798 056

-2 698 186

-2 704 661

Förvaltningsresultat

13 735 118

11 460 710

Realisationsvinster

15 649 968

12 717 217

Realisationsförluster

-4 763 870

-12 169 202

Nedskrivningar

-3 712 066

-

7 174 032

548 015

20 909 150

12 008 725

Årets resultat
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Balansräkning
Belopp i kronor

Not

2011-12-31

2010-12-31

3

404 699 528

396 052 292

404 699 528

396 052 292

404 699 528

396 052 292

3 226 904
1 832 551

124 301
1 233 388

5 059 455

1 357 689

3 325 186

1 995 044

8 384 641
413 084 169

3 352 733
399 405 025

308 798 602
58 565 436

300 717 774
59 164 615

367 364 038

359 882 389

13 862 213

10 037 213

Summa långfristiga skulder

13 862 213

10 037 213

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Beviljade, ej utbetalda anslag
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

366 872
19 916 681
10 534 791
1 039 574

1 482 232
21 411 480
5 510 353
1 081 358

31 857 918

29 485 423

413 084 169

399 405 025

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Långfristiga värdepappersinnehav

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

4

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Fritt eget kapital

7

Summa eget kapital
Långfristiga skulder
Övriga skulder

Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

5

6
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Redovisnings- och värderingsprinciper
Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisnings
lagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. I de fall
allmänna råd saknas eller då avvikelse skett gentemot
allmänt råd beskrivs tillämpade redovisnings- och värde
ringsprinciper nedan. För att ge en mer rättvisande bild,
är resultaträkningens uppställningsform anpassad till
stiftelsens verksamhet.
Redovisningsprinciperna är oförändrade från föregående år.
Värdering av värdepapper
Långfristiga värdepappersinnehav är upptagna till an
skaffningsvärde minskat med eventuell nedskrivning.
Långfristiga värdepappersinnehav är kollektivt värderade
då syftet med placeringarna är att uppnå riskspridning.

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt
över bedömd nyttjandeperiod.
Fordringar
Fordringar upptas till det belopp som efter individuell
prövning beräknas bli betalt
Anslag
Beviljade anslag redovisas direkt mot fritt eget kapital.
Anslagen skuldföres vid beslutstillfället.

Värdet av utländska värdepapper, i utländsk valuta, har
framräknats med den på utländsk börs noterade kursen
och köpkursen per bokslutsdagen på respektive valuta.

Gåvor Testamenten
Gåvor och testamenten redovisas som intäkter över
resultaträkningen och förs till fritt eget kapital.

Kortfristiga placeringar värderas kollektivt enligt lägsta
värdets princip då syftet med placeringarna är att uppnå
riskspridning.			

Erhållna externa anslag
Anslag som erhålls av externa stiftelser och fonder
redovisas direkt till fritt eget kapital.		

Penningmarknadsinstrument		
Penningmarknadsinstrument tas upp till anskaffnings
värde i balansräkningen och upplupen ränta redovisas
som upplupen intäkt.

Eget kapital
Eget kapital delas in i bundet och fritt eget kapital.
Bundet eget kapital utgörs av ursprungligt donations
kapital, senare donerat kapital samt ackumulerad kapi
talisering och ackumulerat realisationsresultat som ej
är tillgängligt för utdelning. Fritt eget kapital utgörs
av balanserade medel och årets resultat justerat för
omföringar till/från bundet eget kapital.

Obligationer
Obligationer, klassificerade som anläggningstillgång,
redovisas till upplupet anskaffningsvärde d v s inklusive periodiserad över-/underkurs. Över-/underkurs
i förhållande till nominellt värde periodiseras jämnt
över kvarvarande löptid.
Räntefonder
I de fall räntefonder är den del av den långsiktiga värde
pappersportföljen klassificeras innehavet som anläggningstillgång. Är innehavet i stället en tillfällig kort placering
klassificeras det som omsättningstillgång. Karaktären i
form av genomsnittlig duration ska även vägas in vid
bedömningen av klassificeringen. Räntefonder klassificeras
som anläggningstillgång och redovisas till anskaffningsvärde. Vinst/förlust vid avyttring redovisas som realisationsresultat.
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Optioner
Stiftelsen utfärdar köpoptioner i syfte att öka utdelningsbar avkastning och värdesäkra kapitalet. Vid förfall utgör
premien en direkt intäkt och vid lösen utgör premien ett
tillägg till försäljningspriset för aktierna.

Den del av årets resultat som avser realisationsvinst/förlust samt eventuell nedskrivning/återförd nedskrivning
omförs till bundet eget kapital. Till bundet eget kapital
förs även det belopp som skall kapitaliseras. Resterande del
av årets resultat redovisas som fritt eget kapital.
Förmögenhet
Stiftelsens förmögenhet definieras som värdepapper upptagna till marknadsvärde och övriga tillgångar upptagna
till bokfört värde minskat med skulder.
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Noter
Belopp i kronor

2011

2010

Marknadsföring, reklam och PR

786 158

547 055

Kanslikostnader

646 663

626 138

Styrelsearvoden inkl. sociala avgifter

199 000

172 000

1 631 821

1 345 193

2011-12-31

2010-12-31

Bokfört värde

81 439 310

86 482 005

Marknadsvärde

83 566 447

112 538 171

Bokfört värde

546 875

5 046 875

Marknadsvärde

546 875

5 046 875

Aktier, svenska

Not 1 Externa kostnader

Aktier onoterade, svenska

2011

2010

Löner och andra ersättningar

476 735

562 274

Pensionskostnader

113 090

99 914

Bokfört värde

9 931 303

7 771 051

Sociala avgifter

161 431

135 868

Marknadsvärde

7 773 645

8 960 814

751 256

798 056

1 st

1 st

Bokfört värde

6 230 442

7 343 373

100%

100%

Marknadsvärde

11 414 470

16 569 056

Bokfört värde

139 003 823

135 124 618

Marknadsvärde

133 437 886

134 345 347

Bokfört värde

92 699 456

91 506 561

Marknadsvärde

92 706 900

91 822 640

Bokfört värde

30 508 376

20 487 542

Marknadsvärde

29 752 354

22 989 440

Bokfört värde

10 111 691

17 941 129

Marknadsvärde

10 580 357

17 815 165

Not 2 Personalkostnader

Antal anställda
Varav kvinnor
Varav män

0%

0%

Antal styrelseledamöter och
ledande befattningshavare

7 st

7 st

Varav kvinnor

29%

29%

Varav män

71%

71%

Personalkostnader via forskningsanslag
Löner och andra ersättningar via anslag uppgår till 4 102 049 kr
(3 816 997 kr) pensionskostnad 720 276 kr (748 961 kr) och
sociala avgifter 1 177 536 kr (1 099 388 kr).

2010-12-31

Not 3 Långfristiga värdepappersinnehav
Ingående anskaffningsvärden

396 052 292

386 349 090

Investeringar

121 303 796

133 891 532

Försäljningar

-108 672 653

-123 725 360

-271 841

-462 970

408 411 594

396 052 292

-

-

Årets nedskrivningar

-3 712 066

-

Utgående ackumulerade
nedskrivningar

-3 712 066

-

Utgående bokfört värde

404 699 528

396 052 292

Realisationsvinster

15 649 968

12 717 217

Realisationsförluster

-4 763 870

-12 169 202

Årets inflationsjustering
Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden
Ingående nedskrivningar

Fondandelar aktier, svenska

Fondandelar aktier, utländska

Obligationer, svenska

Obligationer, utländska

Medelantalet anställda uppgår till 13 (14) personer.
2011-12-31

Aktier, utländska

Fondandelar obligationer, svenska

Fondandelar obligationer, utländska
Bokfört värde

29 728 252

24 349 138

Marknadsvärde

30 420 594

25 758 664

4 500 000

-

Summa bokfört värde

404 699 528

396 052 292

Summa marknadsvärde

404 699 528

435 846 172

Långfristiga fordringar
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Belopp i kronor

2011-12-31

2010-12-31

Not 4 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Upplupen ränta obligationer
Övriga förutbetalda kostnader
och upplupna intäkter

1 233 388

209 317

-

1 832 551

1 233 388

Reserverade medel för:
Professur Peter Strang

4 165 835

4 565 836

Professur Rodrigo Arriagada

1 221 378

1 471 377

900 000

1 300 000

7 575 000

2 700 000

13 862 213

10 037 213

Övriga beviljade, ej utbetalda
anslag

Kapital 2010-12-31

2010-12-31

Not 6 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

1 623 234

Not 5 Övriga skulder (långfristiga)

Professur Sten Nilsson

2011-12-31
Löneskatt på pension

168 296

155 671

Revisionsarvode

106 000

175 000

Semesterlöneskuld

419 631

466 678

Sociala avgifter

155 824

137 379

Sociala avgifter på
semesterlöneskuld

131 848

146 630

57 975

-

1 039 574

1 081 358

Övrigt

Nytt kapital

Kapitalisering

Kapital 2011-12-31

Not 7 Fonder
Grundfonden

52 534 696

566 149

53 100 845

Th. Anderssons fond

1 856 584

20 008

1 876 592

G Andreassons fond

2 983 860

32 156

3 016 016

Fritz Asks fond

1 005 751

10 839

1 016 590

E o. C Dohrmanns M.f.

2 766 231

29 811

2 796 042

A Eck-Cronstedts fond

2 548 216

27 461

2 575 677

272 581

2 938

275 519

H o. A Erikssons fond
E Janssons fond

5 110 608

55 075

5 165 683

Ernst Kolberts fond

559 567

6 030

565 597

Syskonen Larssons M.f.

597 193

6 436

603 629

1 124 104

12 114

1 136 218

237 017

2 554

239 571

Signe Lindegrens fond
Erik Näslunds Minnesf.
Rune Walstams fond

33 963

366

34 329

O B Wolgers fond

5 631 640

60 690

5 692 330

Josef Zajiceks fond

105 674

1 139

106 813

Siri Normans Minnesf.

937 087

10 099

947 186

Anders R Julins Minnesf.

3 383 808

36 466

3 420 274

Lars Teschs fond

1 192 638

12 853

1 205 491

Berit & Teje Bergfeldts fond

1 245 549

13 423

1 258 972

17 495

189

17 684

906 796

85 051 058

Irma & Yngve Zaccho

84 144 262
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Belopp i kronor

Bundet eget kapital
Stiftelsekapital
Ackumulerat
realisationsresultat

Fritt eget kapital
Balanserade
medel

Not 7 Eget kapital
Belopp vid årets ingång

84 144 263

216 573 512

59 164 615

Beviljade anslag

-15 873 500

Återförda anslag

533 639

Årets resultat

20 909 150

Omföring till / från bundet kapital
- årets kapitalisering

906 795

-906 795

- årets realisationsresultat

10 886 098

-10 886 099

- nedskrivningar

-3 712 066

3 712 066

Erhållna externa anslag:
Humblas fond

682 439

Hedbergs fond

325 508

Tamms fond

683 000

Forsgrénska fonden

221 413

Belopp vid årets utgång

85 051 058

Summa bundet/fritt eget kapital

223 747 544

58 565 436

308 798 602

58 565 436

Stockholm 2012-04-17		

Ann-Cathrine Haglund	Ingrid Andersson
	Ordförande

Ulrik Ringborg

Olof Sjöström

Ulf Lagerström

Bengt E Telland

Revisionsberättelse har lämnats 2012-04-17

Agneta Björklund
Auktoriserad revisor

Per-Åke Bois
Auktoriserad revisor
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Revisionsberättelse

Till styrelsen i Stiftelsen Konung Gustaf V:s Jubileumsfond, Org.nr. 802005-0947.
Rapport om årsredovisningen
Vi har reviderat årsredovisningen för Stiftelsen Konung
Gustaf V:s Jubileumsfond för år 2011. Stiftelsens
årsredovisning ingår i den tryckta versionen av detta
dokument på sidorna 34-41.
Styrelsens ansvar för årsredovisningen
Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta
en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt
årsredovisningslagen och för den interna kontroll som
styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta en
årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter,
vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.
Revisorernas ansvar
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på
grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt
International Standards on Auditing och god revisionssed
i Sverige. Dessa standarder kräver att vi följer yrkesetiska
krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig
säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga
felaktigheter.
En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta
revisionsbevis om belopp och annan information i
årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som
ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna
för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig
dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna
riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna
kontrollen som är relevanta för hur stiftelsen upprättar
årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte
att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga
med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att
göra ett uttalande om effektiviteten i stiftelsens interna
kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av
ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har
använts och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i
redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande
presentationen i årsredovisningen.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är till
räckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

Uttalande
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats
i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla
väsentliga avseenden rättvisande bild av stiftelsens finansiella
ställning per den 31 december 2011 och av dess finansiella
resultat för året enligt årsredovisningslagen.
Rapport om andra krav enligt lagar
och andra författningar
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även reviderat
styrelsens förvaltning för Stiftelsen Konung Gustaf V:s
Jubileumsfond för år 2011.
Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt
stiftelselagen och stiftelseförordnandet.
Revisorernas ansvar
Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om
huruvida vi vid vår granskning funnit att någon
styrelseledamot handlat i strid med stiftelselagen eller
stiftelseförordnandet. Vi har utfört revisionen enligt
god revisionssed i Sverige.
Som underlag för vårt uttalande har vi utöver vår revision
av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och
förhållanden i stiftelsen för att kunna bedöma om någon
styrelseledamot är ersättningsskyldig mot stiftelsen eller
om det finns skäl för entledigande.
Vi har även granskat om någon styrelseledamot på
annat sätt har handlat i strid med stiftelselagen eller
stiftelseförordnandet.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är till
räckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.
Uttalande
Styrelseledamöterna har inte handlat i strid med stift
elselagen eller stiftelseförordnandet.

Stockholm den 17 april 2012

Agneta Björklund
Auktoriserad revisor
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Per-Åke Bois
Auktoriserad revisor
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Nya anslag beviljade av
Stiftelsen Konung Gustaf V:s Jubileumsfond 2011
Barntumörer
Arsenian Henriksson Marie

Differentiation as a strategy for neuroblastoma therapy

200 000

Hatschek Thomas

Jämförelse mellan primärtumör och recidiv efter neoadjuvant behandling av
bröstcancer inom ramen för PROMIX-studien

100 000

Hedenfalk Ingrid

Molecular Characterization and Identification of Prognostic/Predictive Biomarkers
and Genetic Risk Factors in Male Breast Cancer

100 000

Olsson Håkan

Riskfaktorer vid bröstcancer i relation till normal- och tumörvävnadens biologi

bröstcancer

75 000

Drift av klinisk experimentell forskning samt övrig apparatur och tjänst
Österborg Anders

Forskningskoordinator till Enheten för Onkologisk Bioterapi

500 000

Grundläggande principer för behandling av tumörsjukdomar
Kiessling Rolf

Studier av det försämrade immunförsvaret hos cancerpatienter

400 000

Kiessling Rolf

Immunterapi baserad på onkogener och andra tumörantigen

400 000
550 000

Linder Stig

Utveckling av en ny typ av proteasomhämmare för behandling av cancer

Nilsson Rune

Active immunotherapy of metastases after successful radioimmunotherapy in a
syngeneic rat colon carcinoma model

75 000

Tennvall Jan

Målriktad cancerbehandling med antikroppar peptider eller hormoner förstärkta
med radioaktiva isotoper

75 000

Hudcancer
Jönsson Göran

Prognosis Genomics and Biology in Malignant Melanoma

125 000

Leukemi, lymfomsjukdomar och myelom
Grandér Dan

Studier över genetiska förändringar vid maligna tumörer

500 000

Tumörer i hormonproducerande organ (endokrina tumörer)
Larsson Catharina

Genetiska och epigenetiska mekanismer för endokrina tumörer

300 000

Biologisk kartläggning av prostatacancer

250 000

Urologiska tumörer
Li Chunde

Utveckling och optimering av strålbehandling vid tumörsjukdomar
Belkic Dzevad

Improved Cancer Diagnostics by Optimized Padé-Based Magnetic Resonance
Spectroscopy and Spectroscopic Imaging: The Next Steps

200 000

Lind Bengt

Modeling of tumor and healthy tissue responses to radiation of different ionizing
densities

200 000

Undervisning,vetenskaplig dokumentation och anordnande av kongresser
Nilsson Sten

WHO Collaboratig Center for Urologic Tumors

350 000

Sammanställning
Totalt beviljat belopp år 1:

4 400 000

Totalt beviljat belopp år 2:

3 625 000

Totalt beviljat belopp år 3:

3 150 000

Förlängning av beviljade anslag från 2010

2 450 000

Gemensamma driftskostnader för CCK

1 500 000

Reseanslag
Institutionskonferens för Inst f Onkologi-Patologi,KI

698 500
50 000
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Stiftelsen Konung Gustaf V:s Jubileumsfond stadgar
av H M Konungen fastställda på Stockholms slott den 30 maj 1929 och ändrade senast den 17 januari 2005.

§ 1 Under namnet av ”Konung Gustaf V:s Jubileumsfond”
skall under gemensam förvaltning och för nedan angivna
ändamål sammanföras:
– de medel som insamlats till minne av Konung Gustaf V:s 		
70-årsdag
– de medel som Cancerföreningen i Stockholm överlämnar
till Jubileumsfonden samt
– de medel som ytterligare kan inflyta.
§ 2 Jubileumsfondens ändamål är bekämpande av kräftsjuk
domarna inom Sverige genom att understödja uppförande och
utrustning av vårdanstalter för kräftsjuka samt befrämjande av
det vetenskapliga studiet av kräftsjukdomarna.
§ 3 Jubileumsfonden står under förvaltning av ett antal
huvudmän och av en styrelse, som har sitt säte i Stockholm.
För att förbereda behandlingen av anslagsärenden i styrelsen
och svara för samordningen av den gemensamma forskningsverksamheten vid Jubileumskliniken i Stockholm finns en
forskningsnämnd.
§ 4 Huvudmännen för Jubileumsfonden utses av Hans
Majestät Konungen till ett antal av tjugofem för fem år i
sänder. Avgår huvudman under löpande period, utser Hans
Majestät Konungen ny huvudman i den avgångnes ställe för
återstoden av perioden.
§ 5 Huvudmännen sammanträder till årsmöte i Stockholm
senast den 15 juni. Av styrelsen utfärdad kallelse till årsmötet
skall, jämte föredragningslista och tryckt exemplar av års- och
revisionsberättelser för det senast förflutna räkenskapsåret,
tillsändas varje huvudman senast två veckor före årsmötet.
Årsmötet öppnas av styrelsens ordförande, varefter de
närvarande huvudmännen utser ordförande för mötet.
Vid årsmötet skall behandlas följande ärenden:
– styrelsens årsberättelse och i samband därmed gjorda 		
framställningar;
– revisorernas berättelse och fråga om beviljande av 		
ansvarsfrihet för fondens styrelse;
– erforderliga val av ledamöter i fondens styrelse och 		
suppleanter för dessa;
– val av två revisorer och två revisorssuppleanter för granskning
av löpande räkenskapsårs förvaltning och räkenskaper;
– ärenden som hänskjutits till huvudmännen av styrelsen samt
förslag som blivit väckt av enskild huvudman;
– beslut om justering av det vid årsmötet förda protokollet.
Styrelseledamot får inte delta i beslut rörande ansvarsfrihet eller
vid val av revisorer eller revisorssuppleanter.
För att förslag av enskild huvudman skall upptas vid årsmötet,
bör det ha skriftligen anmälts till styrelsen senast den 15 april
före årsmötet.
Huvudmännen kan kallas till extra möte, när viktiga
omständigheter kräver detta. Kallelse utfärdas på samma
sätt som för årsmöte. Vid extra möte får ej andra ärenden
behandlas än sådana som angetts i kallelsen och över vilka
Jubileumsfondens styrelse avgivit utlåtande. Alla val och
omröstningar vid huvudmännens möten skall vara öppna,
om inte någon huvudman yrkar sluten omröstning. Vid
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omröstning gäller enkel pluralitet. Utfaller rösterna lika, gäller
ordförandens mening utom i fråga om val då utgången bestäms
genom lottning.
Avskrift av protokoll vid huvudmännens års- eller extra
möte samt exemplar av års- och revisionsberättelserna skall
överlämnas till Hans Majestät Konungen.
§ 6 Styrelsen för Jubileumsfonden skall bestå av fem ledamöter
och tre suppleanter, utsedda för fem år i sänder inom eller
utom huvudmännens krets.
Styrelsens ordförande utses av Hans Majestät Konungen.
Av styrelsens övriga ledamöter och av suppleanterna utses
tre ledamöter och två suppleanter av huvudmännen på
årsmöte. En ledamot och en suppleant utses av styrelsen för
Cancerföreningen i Stockholm.
Vid förfall för ordföranden tjänstgör i hans ställe den av
styrelsens ledamöter som styrelsen utser.
Styrelsen utser skattmästare och sekreterare samt anställer
chef för Jubileumsfondens kansli och övrig erforderlig
kanslipersonal. Sammanträde hålls på kallelse av ordföranden så
ofta ärenden kräver det. Styrelsen är beslutför, om tre ledamöter
är närvarande; vid lika röster gäller ordförandens mening.
För placering och disposition av Jubileumsfondens medel
fordras dock, att minst tre av styrelsens ledamöter enats om
beslutet. Till styrelsens sammanträden kan även suppleanterna
kallas. Om styrelsen är fulltalig, får kallade suppleanter delta
i styrelsens överläggningar men ej i besluten. Styrelsen kan
uppdra åt ordföranden, skattmästaren eller av styrelsen utsedd
arbetsgrupp att avgöra löpande ärenden under tiden mellan två
styrelsesammanträden. Beslut som fattas i denna ordning skall
anmälas vid närmast följande styrelsesammanträde.
§ 7 Styrelsen handhar i enlighet med dessa stadgar förvaltningen av Jubileumsfonden och ansvarar inför huvudmännen för
sina beslut och åtgärder samt talar och svarar på fondens vägnar
inför domstolar och andra myndigheter.
§ 8 Styrelsen skall förvalta Jubileumsfondens tillgångar på bästa
sätt och med strängt iakttagande av fondens säkerhet. Alla
värdehandlingar skall förvaras av notariatavdelningen i en av
styrelsen bestämd bank i Stockholm.
§ 9 Styrelsen skall föra fullständiga räkenskaper över
Jubileumsfonden och avlämna dessa, avslutade per
räkenskapsår, till revisorerna före utgången av mars månad.
Räkenskapsåret utgörs av kalenderår.
§ 10 Till huvudmännens årsmöte avger styrelsen berättelse
angående Jubileumsfondens verksamhet under det senast
förflutna räkenskapsåret och framlägger den av revisorerna
avgivna berättelsen samt erforderlig utredning i övriga ärenden,
som skall behandlas vid mötet.
§ 11 Styrelsens förvaltning och räkenskaper skall för varje
räkenskapsår granskas av två revisorer. Revisorerna och två
suppleanter för dem utses av huvudmännen på årsmötet.
En av de ordinarie revisorerna och en av suppleanterna skall
vara auktoriserade revisorer.

Stiftelsen Konung Gustaf V:s jubileumsfond

§ 12 Revisorerna skall i den omfattning god revisionssed
bjuder granska Jubileumsfondens räkenskaper, styrelsens
förvaltning av fondens angelägenheter och den ekonomiska
redovisning som ingår i styrelsens årsberättelse.
I den omfattning revisorerna begär det skall handlingar som
rör fondens förvaltning hållas tillgängliga, annan information
angående förvaltningen lämnas och inventering av tillgångar ske.
Revisorerna skall senast den 15 maj avlämna revisionsberättelse.
I berättelsen skall revisorerna till- eller avstyrka, att resultatoch balansräkningarna fastställs samt att styrelsen meddelas
ansvarsfrihet för förvaltningen under den tid revisionen avser.
§ 13 Om ändring av dessa stadgar beslutar Hans Majestät
Konungen. Förslag till ändring av stadgarna får väckas av
Jubileumsfondens styrelse eller enskild huvudman. Förslag

av enskild huvudman bör upprättas skriftligen och inlämnas
till styrelsen för att, åtföljt av yttrande från styrelsen och
huvudmännen, underställas Hans Majestät Konungen för
prövning och beslut.
Kommentar
Enligt stiftelselagen (1994:1220), som trätt i kraft den 1 januari
1996, har betonats styrelsens exklusiva rätt att bestämma över
en stiftelses angelägenheter. Detta har betydelse för stadgarnas
§ § 3, 5, 7, 10 och 12. Styrelsen utövar här det fulla ansvaret.
Huvudmännens beslut om ansvarsfrihet binder endast dessa
själva vid beslutet. Den tillsynsrätt som finns tillkommer
länsstyrelsen. Beslut om ändring av stadgarna, varom talas i
§ 13, och som kräver permutation, skall fattas
av Kammarkollegiet (stiftelselagen 6 kap § 1).

45

cancerupplysningen

lämnar inga frågor obesvarade
Cancer är en av de sjukdomar som vänder upp
och ner på tillvaron för de drabbade såväl som
deras anhöriga. Behoven av information, råd och
stöd är stora. Det gör också att de svar som den
vanliga vården kan ge på frågorna kanske inte är
tillräckliga eller förståeliga.
Här kommer Cancerupplysningen in, ett komplement
som kan förtydliga och förklara sådant som är svårt att
förstå. Som en kunnig och empatisk, lugn och sansad
källa till information, en samtalspartner som har tid.
Cancerupplysningen utgörs av legitimerade sjuksköterskor med specialkompetens inom onkologi, läran om
cancer. Med lång erfarenhet av cancervård, omfattande
kunskap om olika cancersjukdomar samt stor vana av
att ge det psykologiska stöd som många patienter och
närstående behöver.

Cancerupplysningens drivkraft är att dels ge patienten
förutsättningar att delta i beslut om vård och behandling,
dels ge de anhöriga möjlighet att bli delaktiga i vården.
Den uppskattade verksamheten startades för drygt två
decennier sedan av Radiumhemmets Forskningsfonder,
som tillsammans med Stockholms Onkologiska Klinik
står för driften.
Kontakt med Cancerupplysningen kan tas
via telefon, mejl eller personliga besök.
Vi finns i huvudentrén på Radiumhemmet,
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Telefon 08–517 766 00
cancerinfo@karolinska.se

Lenita Lundin, Helena Cramér och Elisabeth Höög, alla leg onkologisjuksköterskor, framför sin arbetsplats,
Cancerupplysningens informationscenter i Radiumhemmets entré.
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Stort intresse

för våra öppna föreläsningar
Cancer är något som verkligen berör. Tillsammans med övriga tumörsjukdomar är cancer
den näst vanligaste dödsorsaken i Sverige.
En stor mängd människor i vårt land är direkt
eller indirekt drabbade av cancer, vilket gör
behovet av information om och omkring dessa
sjukdomar stort.
Detta behov bemöter Radiumhemmets Forskningsfonder bland annat genom att i samarbete med Karolinska
Universitetssjukhuset regelbundet arrangera öppna,
gratis föreläsningar. Här får läkare, forskare, sjuksköterskor, samtalsterapeuter, sjukgymnaster, arbetsterapeuter,
dietister och kuratorer förmedla sina kunskaper och
erfarenheter. Det handlar om allt ifrån hur cancerceller
uppstår och hur cancer kan behandlas till hur man som
människa hanterar sjukdom och behandling.
Föreläsningarna är mycket uppskattade. Enkäter
bland åhörarna visar att förväntningarna, vilka ofta är
ganska högt ställda, till största delen infriades.
Föreläsningsprogram finns på www.rahfo.se

Arbetsterapeuten Margareta Scharfenberg och sjukgymnasten Pia Mickols föreläste tillsammans med Katarina
Wikman, dietist, om hur man hittar kraft i samband med en cancersjukdom.
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Stockholmarnas
egna cancerfonder
Sveriges två äldsta fonder för cancerforskning,
Cancerföreningen i Stockholm och Konung Gustaf
V:s Jubileumsfond, är i högsta grad aktiva och ingår
idag i Radiumhemmets Forskningsfonder vars
fokus på patientnära forskning i Stockholm gör
att man på goda grunder kan kalla dem stock
holmarnas egna cancerfonder.
Cancerföreningen i Stockholm bildades 1910 för att hantera de medel som samlats in för att grunda Radiumhemmet samma år. Föreningen består idag av 270 medlemmar, de flesta aktiva läkare och forskare. Jubileumsfonden
bildades 1928 vid en insamling bland svenska folket
inför konung Gustaf V:s 70-årsdag. Pengarna användes
dels till uppförande av tre så kallade jubileumskliniker,
däribland Radiumhemmet, färdigt 1938, dels som grund
i en fond för cancerforskning.
Under närmare 30 år var fondernas viktigaste uppgift
att driva Radiumhemmet. Sedan 1941, då staten tog över
driften (övertogs av Stockholms läns landsting 1982) har
fonderna fokuserat på att stödja den kliniska cancerforskningen i Stockholm.
Radiumhemmets Forskningsfonder har bidragit till
utformningen av en infrastruktur som möjliggjorde
organisationen av den moderna svenska cancervården.
Många viktiga forskningsinsatser har genomförts med
stöd från fonderna.
Det kapital som forskningsfonderna förvaltar uppgår
till 1,2 miljarder kronor. Nya fondmedel tillkommer
via kapitalavkastning samt gåvor, donationer och
testamenten.
Radiumhemmets Forskningsfonder delar årligen ut
cirka 45 miljoner kronor till ett hundratal forskningsprojekt. Fonderna stödjer även större enskilda projekt. Ett
exempel är etableringen av CancerCentrum Karolinska,
1998, där Radiumhemmets Forskningsfonder var huvudfinansiär med en donation om drygt 35 miljoner kronor.

På korståg mot cancer. Professorerna Elis Berven, Gösta Forssell
och James Heyman år 1916 (från Radiumhemmets bildarkiv).
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Kansliet

– en effektiv liten enhet
Radiumhemmets forskningsfonders kansli
ansvarar för fondernas redovisning, ekonomisk
rapportering till styrelser och medlemmar samt
administrering av forsknings- och reseanslag,
minnesgåvor, donationer och testamenten.
Kansliet sköter dessutom administrationen
för fondernas personal.

Vi som arbetar på Radiumhemmets Forskningsfonders kansli, med lokaler i Radiumhemmet, är:
Gun-Britt Einar, kanslichef
Telefon 08-545 425 52, gun-britt.einar@karolinska.se
Verena Vesic, ekonomichef
Telefon 08-545 425 54, verena.vesic@karolinska.se
Linda Kvarnström, administratör
Telefon 08-545 425 56, linda.kvarnstrom@karolinska.se

Mariann, Linda,Verena och Gun-Britt håller ställningarna
på Radiumhemmets Forskningsfonders kansli.

Mariann Eklund, ekonomiassistent
Telefon 08-545 425 58, mariann.eklund@karolinska.se
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Större gåvor och testamenten 2011
CANCERFÖRENINGEN
Testamenten
Artur Annerfeldts dödsbo, Trelleborg
Karin Hedströms dödsbo, Stockholm
Åke Jonssons dödsbo, Oskarshamn
Irma Syvéns dödsbo, Farsta
Ingrid Wallenströms dödsbo, Stockholm
Gåvor (10 000 kr och över)
Christer Abrahamsson, Umeå
Bellazza UF, Perstorp
Karl-Otto Bonnier, Stockholm
Stefan Erneholm, Stockholm
Viola Grolander, Järfälla
Chau Phong Huynh, Flen
Kristina Rimbark, Enskede
Majvor Tageby, Bagarmossen
Michael Zell, Stockholm
Gåvor till minne av (10 000 kr och över)
Kari Egeland, Huddinge
Fia Fagerstedt Papp, Järfälla
Max Fagerstedt, Stockholm
Gunilla Gavel, Stockholm
Lars Nilsson, Huddinge
Elisabeth Rahmqvist, Hägersten
Daniel Rydkvist,Värmdö
Christina Sjöberg, Danderyd
Charlotte Utterström, Stocksund

JUBILEUMSFONDEN
Testamenten
Astrid Fryklinds dödsbo, Slottsbron
Jan Peter Unnefeldts dödsbo, Lidingö
Gåvor (10 000 kr och över)
Sten Ardestam, Lidingö
Stig Castenbäck AB, Stockholm
Thuréus Forskarhem, Stockholm
Gåvor till minne av (10 000 kr och över)
Malin Rydén, Sjöbo
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Välkommen till vår hemsida www.rahfo.se
För gåvor, donationer eller testamente,
ring 020-255 355
Du kan också använda Plusgirokonto:

90 06 90-9 eller 90 08 80-6

Radiumhemmets Forskningsfonder
Karolinska Universitetssjukhuset Solna
Strålbehandlingen, plan 3
Box 25, 171 11 Solna
Telefon 08-545 425 50
info@rahfo.se

