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Din insats är livsviktig. Tack för ditt stöd.
Radiumhemmets Forskningsfonder har sin verksamhet nära den kliniska cancer
verksamheten på Karolinska Universitetssjukhuset. Fondernas ambition är att 
stödja den cancerforskning som knyter an till cancerpatienters problem, det vill 
säga forskning som kan förbättra diagnostik, behandling och omvårdnad. Den 
moderna biologiska cancerforskningen visar att varje tumörform har ett stort antal 
undergrupper. Därför finns ett stort behov att individualisera behandling vilket 
förutsätter nya diagnostiska metoder för att förutsäga ett behandlingsresultat: ”rätt 
behandling till rätt patient vid rätt tidpunkt”. För att nå dit fordras nya former av 
samverkan mellan forskargrupper inom experimentell och klinisk cancerforskning. 
Radiumhemmets Forskningsfonder har under året gjort en satsning för att stödja 
utvecklingen av nya samarbetsformer för att utveckla och utvärdera individuali
serad cancerbehandling, något som internationellt benämns ”personalised cancer 
medi cine” och utgör en internationell strategi. Avsikten är att stödja denna ut
veckling inom Stockholms cancerforskning för 
att den skall kunna ligga i den internationella 
framkanten och bidra med nya förutsättning
ar för den framtida cancerbehandlingen. Ska 
detta vara möjligt fordras ett starkt ekonomiskt 
stöd. Radiumhemmets Forskningsfonder vill 
uttrycka sin tacksamhet för gåvor som hjälper 
till med utvecklingen i denna riktning.

Vi tackar för alla bidrag under 2014!
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– De problem som finns i kliniken kan 
vi ta vidare till forskningen och sedan 
tillbaka. Så det här är inte bara trans-
lationell forskning utan en båge där de 
båda områdena korsbefruktar varandra, 
säger Katalin Dobra, överläkare och 
universitetslektor i molekylär patologi vid 
Karolinska Institutet Huddinge.

Katalin Dobra arbetar med lungcytologi och med att 
försöka hitta prediktiva markörer som visar vilka sär
skilda kännetecken som utmärker en tumör i lungorna.

– Det hela går ut på att försöka 
matcha behandlingen med tumö
rens egenskaper. 

 I forskningen arbetar vi 
med att förstå mekanismer
na bakom tumören och 
vad som driver den framåt. 
I nästa steg försöker vi se
dan matcha behandlingen 
till denna förutsättning.

Katalin Dobra och  
hennes forskargrupp är särskilt 
intresserade av malignt meso
teliom, en ovanlig form av cancer som 
drabbar personer som har exponerats för 
asbest. Ofta visar sig sjukdomen först genom 
bildning av en så kallad pleuravätska i lungsäcken. 

– Vi kan med denna vätska ställa diagnosen  
i cirka 2/3 av patienterna, medan resterande patienter 
får genomgå påfrestande och kostsamma under
sökningar. 

Om mesoteliom upptäcks i ett mycket tidigt 
stadium, kan den nämligen vara botbar. Problemet är 
att sjukdomen ofta upptäcks för sent.

– Osäker diagnostik och resistens mot cytostatika 
är två mycket allvarliga hinder för en framgångsrik 
behandling, förklarar Katalin Dobra.

 
Tidig diAgnos
Att kunna ställa diagnosen i ett tidigt stadium är 
därför ett viktigt mål.

– Just lungcancer och mesoteliom har en tendens 
att visa symtom mycket sent i förloppet och det är 

ofta svårt att kunna angripa tumörerna eftersom 
de är särskilt behandlingsresistenta. Att kunna 

ställa en tidig diagnos och angripa 
tumören i ett tidigt skede 

har därför stor betydelse 
för en framgångsrik 

behandling.
I Katalin Dobras 

labb används både 
proteomik och mole
kylära analyser för 
att identifiera ämnen 

som är typiska för 
metastatisk lungcancer 

och mesoteliom och 
bildas tidigt i utvecklingen 

av sjukdomen. 
– Om de också kan påvisas i blodprov skulle 

det vara möjligt att diagnostisera mesoteliom ännu 
tidigare. Vi testar nu det diagnostiska värdet av dessa 
nya biomarkörer och utarbetar även ett test där man 
kan bestämma vilka cellgifter som har bäst effekt på 
tumörcellerna i provrör. Genom att karakterisera 
tumörcellerna, och använda markörer för att förutse 
deras känslighet, hoppas vi kunna identifiera de 

patienter som har bäst nytta av en specifik behandling 
och kunna erbjuda dem den mest effektiva kombina
tionen av cytostatika.

individuellA ReAkTioneR
Forskningen visar att det är högst individuellt hur 
tumörerna svarar på olika droger. 

– Dagens behandling bygger oftast på redan fast
slagna behandlingsprinciper som inte matchar mot ett 
individuellt reaktionsmönster. Vår yttersta målsättning 
skulle vara att kunna ge vägledning vid behandling  
så att man kan ge den enskilde patienten den mest 
passande behandlingen för just honom eller henne ut
ifrån tumörens egenskaper och reaktionsmönster. Det 
är en ganska komplex process men väldigt spännande. 
Den kliniska applikationen är alltid den viktiga, men 
grundläggande förståelse av tumörens egenskaper kan 
man inte bortse ifrån. Därför korsbefruktar dessa två 
områden varandra, säger Katalin Dobra.

Inom tio år hoppas Katalin Dobra att kunna 
behandla patienter grundat på den testmetod man nu 
arbetar med att utveckla.

– Då kan vi lägga fram en kombination av olika 
droger som lämpar sig bäst just för den aktuella, 
enskilda patientens behandling. Men redan vägen  
dit kan innebära stora förbättringar i överlevnaden  
av patienter, framför allt genom att kunna ställa 
diagnosen tidigare. Här har vi redan verktyg för att 
kunna förfina metoden så att den blir pålitlig och så 
småningom kan slussas in i klinisk praxis.

KlInIK OcH FORSKnInG 

korsbefruktar varandra

klinik

forskning

Katalin dobra, överläkare  
och universitetslektor i  

molekylär patologi vid Karolinska 
institutet Huddinge.
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Andreas lundqvist, forskargruppchef och docent vid 
Karolinska Institutet har sedan början av 2000talet 
arbetat med att utveckla terapi som syftar till att 
förstärka immunförsvaret mot cancer. I det här fallet 
baseras immunterapin på behandling med en viss typ 
av vita blodkroppar, så kallade nKceller. Förkort
ningen står för natural Killer, på svenska kallas de för 
mördarceller. 

– Vi arbetar med tumörimmunologi och försöker 
aktivera kroppens immunförsvar att attackera cancern. 
Eftersom det går att applicera den forskning vi håller 
på med på en rad olika tumörtyper, har vi ett flertal 

pågående projekt. Det vi kommit längst med handlar 
om ATc, anaplastisk sköldkörtelcancer.

ATc är en av de mest aggressiva cancerformerna 
med en överlevnad på bara 36 månader efter diagnos 
och en dödlighet på över 90 procent. 

– Vid anaplastisk sköldkörtelcancer hakar cellerna 
upp sig i ett omoget stadium och delar sig mycket 
snabbt. I dag får drabbade patienter strålbehandling, 
men det handlar mer om att lindra smärta under  
den tid som är kvar. Det finns ett stort och angeläget 
behov av nya behandlingsmetoder, konstaterar  
Andreas lundqvist.

lycklig sluMp
Forskning handlar till största delen av hårt metodiskt 
arbete. Ibland gäller det också att ha en gnutta tur.

– Just det här projektet startade lite av en slump. 
En av mina dåvarande doktorander kom till mig för 
cirka tre år sedan och berättade att han kunde få tag i 
tumörcellinjer från sköldkörtlar via sin pappa som är 
huvudhals kirurg i lund. Jag höll ut ett halvår och 
sa ”nej, fokusera på dina befintliga projekt, starta inget 
nytt!”  Men han var ihärdig och till slut sa jag att han 
i så fall fick söka egna forskningsanslag, vilket han 
gjorde och fick! Så vi satte upp de här cellinjerna i våra 
modellsystem och insåg att de var mycket intressanta 
ur ett immunologiskt perspektiv. 

laboratorieförsök visade sig att tumörcellerna var 
extremt känsliga för nKcellernas dödliga påverkan.

– Den framgången fick oss att gå vidare och försöka 
hitta bakomliggande mekanismer. när vi lämnade 
provrörsmiljön stötte vi på patrull, men efter några 
bakslag lyckades vi komma tillbaka på banan och har 
nu lyckats kartlägga varför det inte fungerade. Så nu 
går vi tillbaka och ser hur metoden fungerar på verkliga 
tumörer och hur vi kan göra mördarcellerna mer potenta, 
så att de verkligen fungerar när vi injicerar dem.

HelA kedjAn
Forskningen har lett fram till en del kliniska resultat 
och gruppen arbetar nu för att kunna sätta upp en 
studie och börja behandla riktiga patienter.

– Tack och lov är det en ovanlig tumör, i Sverige 
är det cirka 30 personer om året som drabbas. För 
oss innebär det dock att tumören är svår att få tag på. 
Därför har vi knutit till oss forskarteam i Göteborg 
och lund som ska hjälpa oss med studien, berättar 
Andreas lundqvist.

inoM TRe ÅR HoppAs HAn sTudien  
äR i Full gÅng

– Om vi kan bidra till att förlänga patienternas liv 
så har vi gjort något stort. Det som driver mig är 
nyfiken heten, vetgirigheten och patienten. Att arbeta 
med translationell forskning innebär att man ser hela 
kedjan, från petriskål till patient. Det vi hittar i prov
röret dag ett kan på sikt faktiskt användas för att göra 
livet lättare för människor med cancer.

– Genomslagskraften kanske inte blir så stor om man jämför med bröst- eller prostata-
cancer. Men å andra sidan, när vi får behandlingen att fungera kan den appliceras på 
en rad olika cancerformer, säger Andreas Lundqvist som riktat in sin forskning på att 
hitta en immunterapi mot aggressiv sköldkörtelcancer.

IMMUnTERAPI MED 

hjälp av  
mördarceller

Andreas Lundqvist, forskargruppchef och docent vid  
Karolinska institutet arbetar med att utveckla terapi som 
syftar till att förstärka immunförsvaret mot cancer.
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Utvecklingen av PcMprogrammet kommer att skapa 
möjligheter att delta i internationella samarbeten som 
syftar till innovation 
inom cancersjukvården. 
Program för att utveckla 
PcM finns idag vid stora 
cancercentra i USA och 
Europa, och samarbeten 
är nödvändiga för ett litet 
land som Sverige.

I det europeiska 
konsortiet cancer core 
Europe (ccE) samlas sex 
av de starkaste cancercen
tren i Europa. Genom att 
komplettera varandra är 
förhoppningen att eta
blera en effektiv struktur 
för kliniska studier och 
utbyte av teknologier.

PcM är i huvudsak ett forskningsområde, men blir 
allt mer aktuellt inom cancervården. En stark verk
samhet för utveckling av PcM får på sikt betydelse för 
att förbättra kvaliteten inom cancersjukvården. Redan 
idag kan uppskattningsvis fem procent av all cancerbe
handling skräddarsys.

– Det här är i allt större utsträckning möjligt 
genom detaljerad kartläggning av patientens tumör 
och då främst de gener vars funktion har förändrats. 
Parallellt utvecklas nya läkemedel som kan angripa 
förändringarna, säger professor Rolf lewensohn på 
Radiumhemmet.

Radiumhemmets forskningsfonder har under 
2014 avsatt fem miljoner kronor per år i tre år för 
att utveckla forskningen kring PcM i Stockholm. 
Detta sker tillsammans med Karolinska Institutet 
(KI) och Universitetssjukhuset. Projektet leds av Rolf 
lewensohn och Ingemar Ernberg, professor i tumör
biologi vid KI och ordförande för KI:s cancernätverk. 
Michele Masucci är koordinator.

– Det innebär en kraftfull samverkan mellan cancer
biologisk forskning, patientnära klinisk forskning 
samt utvärdering av nya metoder för diagnostik och 
behandlingseffekter, förklarar Ingemar Ernberg.

En PcMstyrgrupp, huvudsakligen sammansatt 
av kliniska cancerforskare, bildades i september 2014 
och projektet är väl förankrat i KI:s och Karolinska 
Universitetssjukhusets ledningar. En utlysning  
av medel för pilotprojekt som kan stödja PcM 
programmet har resulterat i 29 intresseanmälningar.

– Intresset för PcM är redan stort inom forskar
världen, säger Michele Masucci.

KI:s och Forskningsfondernas PcMprogram har nu 
som övergripande målsättning att:

– Min förhoppning är att vår forskning ska leda till en ny behandling mot mantelcells-
lymfom, en terapi som kan användas i kombination med andra behandlingar och  
har väldigt lite bi verkningar, säger Birgitta Sander, över läkare och professor vid  
Karolinska Institutet i Huddinge.

Birgitta Sander ägnar sin forskning åt mantelcells
lymfom, Mcl, ett svårbehandlat lymfom där många 
patienter får återfall i sin sjukdom. Det finns därför ett 
stort behov av att öka kunskaperna om behandlings
bara sjukdomsmekanismer.

– Orsaken till att jag valde Mcl var från början 
att den är så lätt att definiera, man kan vara helt 
säker på att ha en ren sjukdomsgrupp. Dessutom 
har patienter som drabbas av sjukdomen en mycket 
sämre överlevnad jämfört med patienter med andra 
typer av lymfom. Jag vill hitta svaret på varför Mcl 
uppkommer och om det är möjligt att hitta några nya 
måltavlor för behandling. 

I Birgitta Sanders projekt studeras det lokala 
tumör immunologiska svaret och om det går att förstärka 
svaret i syfte att förbättra patienternas prognos. 

– Vi undersöker bland annat om cannabinoid
receptorer kan utgöra nya måltavlor för terapi i 
lymfom. cannabinoidreceptorer är Gproteinkopplade 
receptorer som vi vet är mycket högre uttryckta i 
lymfom än i normala celler. 

FäRRe BiveRkningAR
Ett annat forskningsspår är vilken roll transkriptions
faktorn SOX11 och det lokala tumörimmunologiska 
svaret har i Mcl. 

– Våra resultat visar att det lokala tumörimmuno
logiska svaret och andelen Tlymfocyter i lymfknutor 
vid diagnos av Mcl har betydelse för både sjukdoms
förlopp och patientöverlevnad. något som kan leda till 
en förändring av behandlingsstrategier genom att man 
i större utsträckning kan överväga immunmodulerande 
läkemedel, förklarar Birgitta Sander.

Tillsammans med en f d doktorand, hematologen 
Björn Wallin, har Birgitta Sander nyligen lämnat in en 
etisk ansökan om att få göra en studie med ett registre
rat läkemedel mot MS som innehåller cannabinoider. 

– En hypotes är att den här receptorn på något 
sätt jagar ut lymfomcellerna bort ifrån vävnaden. när 
de släpper från vävnaden blir de också mer känsliga 
för cytostatika. Så länge de sitter fast får den en massa 
skyddande signaler från olika stromaceller. Skulle man 
kunna jaga ut dem kan de inte längre försvara sig på 
samma sätt.

På sikt hoppas hon att forskningen ska leda fram 
till en ny behandling av Mcl.

– Vår tanke är att stimulering av cannabinoidre
ceptorer ska göra lymfomcellerna mer känsliga för 
andra terapier. Man skulle kanske kunna gå ner i dos 
med cytostatika, något som vore väldigt bra för 
patienten. Efter fjärde, femte återfallet kan man ofta 
inte ge mer läkemedel på grund av s.k. kumulativ 
toxicitet. Med mindre doser skulle antalet om  
gångar kunna ökas, biverkningarna minskas och 
överlevnaden förlängas. 

VI VIll JAGA BORT 

lymfomceller från vävnaden
FORSKnInG KRInG InDIVIDUAlISERAD cAncERBEHAnDlInG  

initieras av Forskningsfonderna

Professor och överläkare Birgitta sander 
forskar kring mantelcellslymfom.

Rolf Lewensohn,  
professor i tumör
biologi vid Karo linska 
institutet.

ingemar ernberg, 
ordförande för  
Karolinska institutets 
cancernätverk. 

utvärdering  
av nya metoder

cancerbiologisk 
forskning

patientnära 
klinisk  

forskning

•	 Introducera en organisation för effektiv klinisk pröv-
ning av nya läkemedelskandidater och biomarkörer.

•	 Etablera en övergripande infrastruktur för tidiga 
kliniska prövningar för validering av biomarkörer.

•	 Nå klinisk implementation inom minst ett par 
tumörformer för innovativa behandlingskoncept.

Begreppet Personalised Cancer Medicine 
(PCM) innebär individualiserad behand-
ling som bygger på tumörcellernas biologiska 
egenskaper. Med andra ord rätt behandling 
till rätt patient vid rätt tidpunkt.
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En upptäckt från 2002 har på bara tio år lett fram till godkända läkemedel som  
förlänger liv och har kraftiga effekter på allvarliga former av hudcancer. Det är mycket 
uppmuntrande och en stark drivkraft i min forskning, säger Johan Hansson,  
överläkare och professor vid Karolinska Institutet.

För ett par år sedan introducerades det första läkemed
let som visat sig kunna förlänga livet för patienter med 
spritt malignt melanom. Sedan dess har det kommit 
flera nya mediciner som ytterligare kan förbättra 

prognosen för drabbade patienter. Att det kommer så 
många nya behandlingsalternativ på kort tid grundar 
sig på en upptäckt från 2002. Då publicerade forskare 
i Storbritannien en studie som visade att hälften av alla 

nyA UPPTäcKTER 

skapar framtidstro
melanom har mutationer i genen BRAF, som har stor 
betydelse för tumörutvecklingen. Utifrån den kunska
pen har forskare över hela världen kunnat utveckla nya 
målsökande behandlingar. För behandlande läkare har 
det inneburit att de i dag kan erbjuda sina patienter 
flera behandlingsalternativ, även vid spridd sjukdom. 
Dessutom har det parallellt utvecklats nya immuno
logiska läkemedel, s.k. checkpointinhibitorer, som 
visat sig ge god effekt på lång sikt hos en del patienter 
med spridd melanomsjukdom.

För Johan Hansson som delar sin tid mellan  
arbetet som överläkare på Radiumhemmets onko
logiska klinik och forskning på cancer centrum 
Karolinska, utgör de senaste årens forskningsframsteg 
en stark drivkraft.

– Tidigare hade vi väldigt små chanser att göra 
någonting när sjukdomen väl var spridd. I dag kan vi 
erbjuda behandlingar som gör att patienter med stora 
tumörer och svåra symtom snabbt blir bättre. Att det 
bara tagit tio år från upptäckt till läkemedel i klinik 
är mycket uppmuntrade och det som gör mig mest 
optimistisk för framtiden. 

olikA spÅR
Hans egen forskargrupp ägnar sig åt kliniskt orien
terade studier. Ett spår i forskningen handlar om att 
studera gener och familjer som har ärftliga anlag för 
att utveckla melanom. 

– Man har sedan tidigare känt till att det finns vis
sa familjer som bär på en ovanlig genetisk förändring, 
en specifik mutation som bara finns i Sverige. Där har 
vi sett att individer med den här specifika mutationen 
inte bara har kraftigt ökad risk för melanom, utan 
även stor risk för att utveckla andra tumörer. Här har 
man tidigare känt till att patienterna har ökad risk 
för bukspottkörtelcancer men i en färsk studie har vi 
påvisat ökade risker även för andra cancerformer som 
brukar vara kopplade till tobaksrökning, d.v.s. and
ningsvägar och munhåla.

Forskargruppens hypotes är att patienter med den 
här mutationen inte bara blir känsliga för ultraviolett 
strålning som orsakar melanom, utan även för cancer
framkallande ämnen i tobak.

Ett viktigt fynd som kan leda till att omhänder

tagandet av dessa patienter kommer att ändras. 
– Det är viktigt att individer som bär på anlaget 

inte bara får information om att skydda sig mot sol 
utan även informeras om att de inte ska använda sig 
av tobak och kan få hjälp med rökavvänjning, t ex. 
Uppföljningsprogram där man förutom att kontrollera 
förändringar i bukspottkörteln även kontrollerar övre 
halsområdet är andra exempel på preventiva åtgärder 
som kan komma i fråga. 

Ett annat forskningsspår handlar om att hitta 
nya markörer som kan förutsäga vilka patienter som 
kommer att ha nytta av de behandlingar som idag 
finns att tillgå.

– Vi vet att behandlingarna ibland ger mycket bra 
och långvariga effekter men det är långt ifrån alla  
patienter som har så stor nytta. Därför söker vi efter 
nya markörer i patienternas tumörer och blod som 
kan förutsäga vilka som kommer att ha största nyttan 
av nya behandlingsmetoder, så att vi kan ge rätt  
behandling till rätt patient.

Johan Hansson, överläkare 
och professor vid  
Karolinska institutet.
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VI VET AlDRIG VAD SOM 

väntar runt hörnet
På Kliniska Prövningsenheten, KPE,  
planeras och koordineras kliniska pröv-
ningar som görs inom cancersjukvården 
vid Karolinska universitetssjukhuset.

Kliniska Prövningsenheten startade 1996 och är idag 
en verksamhet som bemannas av forskningssjuksköter
skor, monitorer, datamanagers och studiekoordinatorer.

– Vi jobbar med alla kliniska prövningar på Radi
umhemmet och hjälper även läkare med att driva stora 
multicenterstudier där även andra sjukhus i landet 
eller utomlands ingår i prövningen, säger Johanna 
Vernersson, chefssjuksköterska. 

Studierna är viktiga dels för att cancerpatienter 
ska kunna ta del av nya läkemedel och för utveckling 
av nya behandlingsmetoder.

– Vi har kompetens och resurser för att utforma 
och genomföra kliniska prövningar med mycket hög 
kvalitet från början till slut. Kvalitetskraven är sten
hårda och allt är reglerat in i minsta detalj. Vår uppgift 
är att göra det så smidigt som möjligt för forskarna.

dATABAs
Ett viktigt verktyg i det arbetet med de akademiska 
studierna är att ha en ecRF (electronic case Report 
Form).

– För att kunna göra databaser till de studier som 
genomförs här på enheten har vi köpt in en licens 
för Pheedit som uppfyller alla krav som krävs av en 
databas när man forskar på människor. Vår ecRF är 
tillgänglig via internet för alla deltagande center, på så 
vis kan data samlas in lättare, man behöver inte längre 
samla in datan på pappersformulär. En ecRF bidrar 
till bättre forskning, underlättar databearbetning och 
bidrar till att studieresultat kommer fram snabbare, 
säger Johanna Vernersson.

kvAliTeTskonTRoll
KPE:s medarbetare är också behjälpliga med att alla 
prövningar sker på ett korrekt sätt och uppfyller alla 
regler och lagkrav som omgärdar verksamheten.

– Det handlar också om respekt för alla patienter 

som ställer upp och deltar i studierna. De medverkar 
av olika skäl, främst kanske med en förhoppning om 
att den nya behandlingen ska leda till bättre behand
lingseffekt men samtidigt bidrar de till att hjälpa 
framtida patienter. Vi tar deras tid i anspråk då de 
ställer upp på studiespecifika undersökningar och 
provtagningar. Deras ansträngningar måste leda till ett 
säkert studieresultat.

I dagsläget bistår KPE främst forskning som är 
inriktad på att ta fram nya behandlingsterapier men 
man arbetar även med andra typer av forskning som 
till exempel preklinisk labbforskning, vårdstudier och 
strålbehandlingsstudier. 

– Forskning på humant material som t ex blod 
och vävnadsprover har blivit en allt mer komplicerad 
process. Det är svårt att hålla reda på alla regleringar 
som verksamheten omfattas av. Vårt mål är att bli en 
stöd organisation även för de prekliniska cancerforskarna 
på sjukhuset, säger Jeffrey yachnin. 

– det är en extremt 
dynamisk verksamhet. 
vi vet aldrig vad som 
väntar runt hörnet, 
säger Jeffrey Yachnin, 
sektionschef och 
medicinskt ansvarig.

Johanna vernersson,  
chefssjuksköterska, Karolinska 
universitetssjukhuset.

Jeffrey Yachnin, överläkare, 
sektionschef, Karolinska 
universitetssjukhuset.

– Forskningen om urinblåsecancer står på randen till en del genombrott. Det börjar 
lossna både med nya behandlingar och med ökad kunskap om orsakerna till varför 
urinblåsecancer har varit så svårbehandlad, säger Anders Ullén, överläkare och docent 
vid Karolinska Institutet.

Till skillnad mot många 
andra cancerformer där 
utvecklingen gått snabbt 
framåt har behandlingen 
inom det här området 
inte förändrats så mycket 
under de senaste trettio 
åren. nu börjar det dock 
hända saker.

– Att det tagit så lång 
tid tror jag beror på att 
urinblåsecancer kliniskt 
och genetiskt är en komplex sjukdom, något som 
bidrar till att det är svårt att hitta effektiva läkemedel 
som fungerar för alla patienter. Över tid utvecklar 
tumörerna också motståndskraft mot de behandlingar 
som finns. 

En stor utmaning ligger i att utveckla bättre 
behandlingar än de som stått till buds. 

– Möten med patienter parallellt med forsknings
arbetet är en stark drivkraft i vår strävan att hitta nya 
läkemedelskombinationer och behandlingar. Speciellt 
när egna resultat leder till nya rön som direkt kan 
förbättra patienternas situation. 

inTeRnATionellA sAMARBeTen
Behovet av att utveckla nya, effektiva behandlings
alternativ och få mer kunskap om varför vissa patienter 
har mer nytta av behandlingarna än andra är stort.  
I ett aktuellt forskningsprojekt arbetar Anders Ulléns 
forskar grupp med att utvärdera nya behandlings
koncept för patienter med avancerad urinblåsecancer  
i olika faser av sjukdomen. 

– Det handlar dels om en helt ny behandlings
kombination för patienter som aldrig tidigare behand
lats, dels en behandlingskombination för patienter 
vars primärbehandling inte längre fungerar. Projektet 

genomförs i 
samarbete med ett 
svenskt nätverk 
och internationella 
partners.

I ett annat 
projekt genomförs 
kliniska prövningar 
tillsammans med 
andra ledande 
cancersjukhus i 
norden.

– Ett viktigt mål i denna studie är att studera om 
de nya behandlingarna kan leda till både förlängd 
överlevnad och bättre livskvalité för drabbade patien
ter. Genom vävnadsprover från patienterna försöker vi 
förstå vilka effekter behandlingarna har på molekylär 
nivå och bakgrunden till skillnader i känslighet. 

FRAMTid
Att forskningsframstegen inom cancerområdet även 
har nått urinblåsecancer innebär att utvecklingen 
kommer att gå betydligt snabbare framöver. 

– I framtiden kommer läkemedlen att vara mer 
effektiva, patienterna kommer att leva längre och vi 
kommer att veta mer om vilket läkemedel som passar 
bäst för vilken patient. Vissa former av avancerad 
cancer tror jag vi lärt oss att behandla så att patien
terna under lång tid kan vara symptomfria och leva 
livet som vanligt, trots sin sjukdom. Jag tror också att 
vi kommer att ha en bredare arsenal av läkemedel att 
tillgå med delvis helt nya angreppssätt. något som 
bottnar i att vi fått en ökad förståelse för de meka
nismer som gör att tumörerna lyckas undgå en del av 
dagens behandlingar. Inom 15 år hoppas jag att vårt 
arbete har bidragit till att forskningen tagit flera små, 
och ibland lite större steg framåt.

Anders Ulléns  
forskargrupp arbetar 
med att utveckla nya 
metoder och läke
medel för patienter 
med avancerad urin
blåsecancer. 

Genombrott i sikte
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Ann nordgren  

Överläkare och klinisk genetiker vid Karolinska institutet

vAd äR din foRsKning inRiKtAd På? 
Min forskning handlar om att leta efter medfödda  
genetiska förändringar som kan innebära en ökad risk 
för att drabbas av cancer i barndomen. Genom att 
studera familjer där mer än ett barn drabbats av cancer, 
och personer med kända och odiagnosticerade syn
drom som drabbats av barncancer, hoppas jag kunna 
få en ökad förståelse till varför cancer uppkommer.  

MåLet?
Det är att identifiera medfödda genetiska avvikelser 
hos personer som drabbats av leukemi och studera 
genom vilka mekanismer de kan bidra till sjukdoms
uppkomst. På sikt kan det leda till nya möjligheter 
till förebyggande behandling och på så vis minska 
sjukligheten i barnleukemi.   

vAd äR det soM dRiveR dig i din  
foRsKning?
Jag drivs av nyfikenhet och en önskan att hjälpa personer 
som drabbats av sällsynta syndrom och cancer.

MArtin HAlle

Biträdande överläkare och forskare vid Karolinska institut

vAd äR din foRsKning inRiKtAd På? 
Som specialistläkare inom rekonstruktiv kirurgi har 
jag riktat in min forskning på långsiktiga effekter av 
strålning på blodkärl. Vi vet sedan tidigare att strål
behandling ger en ökad risk för hjärt och kärlsjukdom 
i den del av kroppen som har bestrålats. Exempel på 
det är att risken för hjärtinfarkt kan öka efter bröst
cancer i vänster bröst och att risken för stroke kan öka 
om patienten har fått strålbehandling mot huvud och 
halscancer. Inom min direkta vardag är kärlkomplika
tioner vid mikrokirurgi efter strålbehandling även ett 
kliniskt problem.

Vi har i samband med mikrovaskulära vävnads
transplantationer skördat blodkärl som utsatts för 
strålning och jämfört dem med blodkärl från kropps
delar som inte bestrålats. Våra resultat visar att de  
bestrålade blodkärlen har en ökad aktivitet hos de 
gener som styr en sjuklig inflammatorisk process. 
Det unika är att vi har kunnat jämföra skillnader i 
gen och proteinuttryck mellan strålade och ostrålade 
blodkärl från samma patient vid samma tillfälle.

MåLet?
Vi hoppas på att kunskapen ska bidra till att på sikt 
minska sena sidoeffekter, genom att efter strålbehand
ling ge en specifik antiinflammatorisk behandling. 

vAd äR det soM dRiveR dig i din  
foRsKning?
cancer är en sjukdom som i många fall kräver tuff  
behandling. Att kunna förbättra de kirurgiska resultaten 
samt minska övriga sena biverkningar är viktigt hos en 
ständigt ökande grupp av canceröverlevare. Att bidra 
till att drabbade patienter får ett längre liv med bättre 
livskvalitet är för mig en stark drivkraft.

KAMilA Czene

Professor vid Karolinska institutet

vAd äR din foRsKning inRiKtAd På? 
Min forskning handlar om att skapa en helhetsbild  
av bröstcancer där olika faktorer samverkar och till
sammans kan förklara uppkomst och prognos. Medan 
många andra forskare arbetar med en och samma gen 
i år efter år försöker jag att ha med så många faktorer 
som möjligt i min forskning.  Min forskargrupp  
studerar främst nedärvda gener och vilken effekt de 
har på prognosen.  Mammografisk densitet är en 
annan viktig faktor i vårt arbete.

MåLet?
Det övergripande målet är att försöka hitta de cancer
patienter som löper risk att dö av sin sjukdom och  
vad som kan göras för att förbättra deras överlevnad 
och livskvalitet. 

vAd äR det soM dRiveR dig i din  
foRsKning?
Jag är genuint intresserad av att finna svaret på dessa 
frågeställningar och skulle vilja kunna identifiera  
kvinnor som har hög risk att utveckla dödlig bröst
cancer redan i den friska populationen. Att få reda 
på att man bär på dessa anlag vid diagnos är ofta för 
sent. Men om vi kan förflytta vetskapen till ett tidigare 
stadium skulle vi kunna sätta in preventiva åtgärder 
och rädda fler från att dö av sin sjukdom.

MAgnus nilsson

Överläkare och docent vid Karolinska institutet

vAd äR din foRsKning inRiKtAd På? 
Jag forskar kring matstrupscancer. Tillsammans med 
kollegor på andra universitetssjukhus har min 
forskargrupp utvecklat ett nordiskt nätverk för klinisk 
forskning inom området. I vår första gemensamma 
studie som startade 2006 lottade vi mellan två olika 
förbehandlingar innan vi opererade patienter för 
matstrupscancer. Studien avslutades 2013 och vi 
arbetar nu med att utvärdera våra fynd och siktar  
på att publicera resultaten under våren.

MåLet?
Vårt mål är att utveckla en behandling som ger bästa 
överlevnad och bot samt bästa möjliga livskvalitet, 
under och efter behandling. En viktig milstolpe är att 
vi lyckats bilda ett nätverk i norden, inte minst för  
att detta är en diagnos som kräver högspecialiserat 
samarbete. Det är inte så enormt många patienter  
som kommer i fråga för den tuffa behandling som 
krävs för att kunna bota sjukdomen, vilket innebär 
att det inte blir så många fall på varje ställe. Därför 
är det extra viktigt med samarbete över klinik och 
landsgränser. Att vi lyckats få i hop ett fungerande 
nätverk och därmed kan utföra gemensamma studier 
är mycket värdefullt.

vAd äR det soM dRiveR dig i din  
foRsKning?
Jag har arbetat med matstrupscancer i över 15 år och 
känner ett stort engagemang för patientgruppen.  
Det är en väldigt svår sjukdom och en mycket krävande 
behandling. Att hitta en effektivare behandling som 
inte tar lika mycket på patienternas krafter är en  
oerhört stark drivkraft.

frågor till 
     forskare

3
4 
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ordförande 
Ulf Lagerström direktör

vice ordförande 
Bertil Hamberger professor

Ledamöter

tina dalianis professor
Lars gatenbeck medicine doktor
Johan Munck f justitieråd
sten nilsson professor
Ulrik Ringborg professor, sekreterare
Birgitta sander professor
Kurt sjölander direktör, skattmästare
 

SuppLeanter

Jonas Bergh professor
Yvonne Brandberg professor
Håkan Mellstedt professor

Ledamöter i CanCerföreningenS  
vetenSkapLiga nämnd 2014 

Mattias Belting professor
ingemar ernberg professor
Rolf Hultcrantz professor
Rolf Larsson professor
sören Lehmann professor
Matthias Löhr professor
Anna Martling professor
Per nilsson sjukhusfysiker
sten orrenius professor, ordförande
ingela turesson professor

vetenSkapLig Sekreterare

Anders Ullén docent

reviSorer

elisabeth Raun auktoriserad revisor
Jens Karlsson auktoriserad revisor

reviSorSSuppLeanter

thomas Lönnström auktoriserad revisor
Larsolov stéen auktoriserad revisor

Håkan Mellstedt Bertil Hamberger Lars gatenbeck Johan Munck sten nilsson Birgitta sander Yvonne Brandberg Jonas Bergh Ulrik Ringborg Kurt sjölander tina dalianis Ulf Lagerström
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förvaltningsberättelse från styrelsen för  
Cancerföreningen i Stockholm
1 januari – 31 december 2014                                    Orgnummer: 815200-2583

fÖReningens ändAMåL
 cancerföreningen i Stockholm, bildad 1910, 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  
49 637 900 kr (26 872 345 kr) till bland annat följande 
forskningsområden: Förbättrad diagnostik, grundläggande 
principer för behandling av tumörsjukdomar, psykosocial 
onkologi, omvårdnad och hälsoekonomi samt optimering  
av strålbehandling. 

Vidare har anslag beviljats till studier av cancer i många organ
system bland annat bröstcancer, gynekologiska tumörer, hema
tologiska maligniteter, hudtumörer, tumörer i hormonproduce
rande organ och i magtarmkanalen samt urologiska tumörer. 
Under 2014 initierades också ett forskningsprojekt, PcM, till 
vilket föreningen kunde lämna ett första förslag för utredning 
och uppstart av verksamheten på 10,5 miljoner under tre år. 
PcM står för Personalised cancer Medicine och är en särskild 
satsning på individualiserad cancerdiagnostik och behandling.

gåvoR oCH testAMenten
Under året har föreningen mottagit gåvor 2 091 688 kr  
(2 294 961 kr) och testamenten 611 778 kr (207 575 kr) 
därutöver har anslag erhållits från externa stiftelser och  
fonder 2 404 251 kr (1 254 128 kr).

KAPitALfÖRvALting 
cancerföreningen i Stockholms största tillgång är ett 
omfattande värdepappersinnehav. Syftet med detta kapital 
och förvaltningen av det är att säkerställa att föreningen kan 
fullfölja sina långsiktiga forskningsåtaganden. Dessutom skall 
buffertkapitalet överbrygga påfrestningar i verksamheten och 
ogynsamma värdeförändringar i föreningens förmögenhet. 
cancerföreningen i Stockholm har ett av styrelsen beslutat 
placeringsreglemente. 

Enligt placeringsreglementet skall i ett normalläge värde
pappersportföljen bestå till 60 procent i aktie/aktierelate
rade och till 40 procent räntebärande/alternativa och 
hedge fondplaceringar. Under förvaltningen kan den aktie/ 
aktie   relaterade andelen variera mellan 30 och 70 procent. 
Placeringar får inte ske i företag med huvudsaklig verksamhet 
inom vapen, alkohol och tobaksindustrin. cancerföreningen 
i Stockholms placeringsreglemente återfinns i sin helhet på 
www.rahfo.se

Marknadsvärdet för placeringstillgångarna uppgick till  
964 904 640 kr (899 957 146 kr) vid årets utgång.  
Portföljutvecklingen för året uppgick till 12,06 procent.

ResULtAt oCH stäLLning
Av årets förvaltningsresultat 38 579 617 kr (37 158 510 kr) 
har 3 347 190 kr (3 340 185 kr) kapitaliserats, varefter  
35 232 427 kr (33 818 325 kr) återstår att disponera.  
Eget kapital uppgår till  827 539 102 kr (795 425 380 kr). 
Under året har anslag om 866 473 kr (706 536 kr) återförts 
till balanserade medel. 

stYReLsen
 Styrelsen har under året bestått av Ulf lagerström; ordförande, 
Bertil Hamberger; vice ordförande, Tina Dalianis, lars 
Gatenbeck, Johan Munck, Sten nilsson, Ulrik Ringborg; 
sekreterare, Birgitta Sander och Kurt Sjölander; skattmäs
tare samt suppleanterna Jonas Bergh, yvonne Brandberg 
och Håkan Mellstedt. Under året har styrelsen hållit tre 
protokollförda sammanträden. 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. 

PLACeRingsRåd
Till stöd för hanteringen av cancerföreningen i Stockholms 
kapitalförvaltning har styrelsen under året utsett ett place
ringsråd. Medlemmarna i placeringsrådet är skattmästaren 
Kurt Sjölander, medicine doktor lars Gatenbeck samt gene
ralkonsul Olof Sjöström (även ledamot i Stiftelsen Konung 
Gustaf V:s Jubileumsfond). Placeringsrådets uppgift är att 
följa utveckling och avkastning av kapitalet samt säkerställa 
att förvaltningen följer placeringsreglementet som årligen 
revideras av styrelsen. Rådet har även till uppgift att komma 
med förslag om förändringar i placeringspolicy, se över 
förvaltningsformerna och valet av förvaltare. Placeringsrådet 
träffades vid fyra tillfällen under året.

veRKsAMHeten
cancerföreningen i Stockholm och Stiftelsen Konung 
Gustaf V:s Jubileumsfond marknadsförs under namnet 
Radiumhemmets Forskningsfonder och har ett gemensamt 
kansli. Kansliet administrerar även lämnade anslag i form 
av löne och utgiftshantering. cancerföreningen i Stock
holm har utöver kansliets personal under året haft 46 (45) 
anställda i forskningsprojekt. Arbetsutskottet, bestående av 
ordföranden, vice ordföranden och skattmästaren, har haft 
fem sammanträden med arbetsutskottet i Konung Gustaf V:s 

Jubileumsfond för gemensam beredning av ärenden i syfte att 
åstadkomma största möjliga samsyn och samordning. För att 
stärka varumärket Radiumhemmets Forskningsfonder har en 
insamlingskampanj pågått i samarbete med MMX Reklam
byrå och lokaltidningen Mitt I Stockholm. cancerföreningen 
i Stockholm har 249 medlemmar.

vetensKAPLigA näMnden
I vetenskapliga nämnden har under året ingått Sten Orreni
us, ordförande, Mattias Belting, Ingemar Ernberg, Rolf 
Hultcrantz, Rolf larsson, Sören lehmann, Matthias löhr, 

Anna Martling, Per nilsson och Ingela Turesson. Vetenskap
lig sekreterare har varit Anders Ullén.

viKtigA HändeLseR efteR 

RäKensKAPsåRets sLUt

Under år 2015 kommer en utredning att ske av de fonder 
som ingår i donationskapitalet i syfte att definiera dessa  
som grundkapital, ändamålsbestämt kapital alternativt egna  
stiftelser. I det fall fonder identifieras som egna stiftelser  
kommer ansökan om registrering att ske hos länsstyrelsen.

fLeRåRsÖveRsiKt

År 2014 2013 2012 2011 2010

gåvor, testamenten 2 703 466 2 502 536 3 702 888 10 703 444 9 740 156

erhållna externa anslag 2 404 251 1 254 128 1 817 294 1 093 325 970 155

förvaltningsresultat 38 579 617 37 158 510 31 759 119 32 577 653 39 712 051

förmögenhet 964 904 640 899 957 146 772 215 039 737 337 258 813 984 761

eget kapital 827 539 102 795 425 380 772 215 039 737 337 258 765 004 232

Beviljade medel 49 637 900 26 872 345 32 270 450 36 808 200 26 850 020

Beträffande föreningens resultat och ställning i övrigt hänvisas till bifogad resultat och balansräkning med tillhörande noter.
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Belopp i kronor not 2014 2013

Föreningens intäkter

Aktieutdelningar 20 621 672 19 689 667

Räntor, obligationer 15 428 692 16 340 923

Räntor, bank mm 44 223 68 795

Premier optioner 2 005 009 1 546 531

Övriga intäkter 369 14

38 099 965 37 645 930

gåvor, testamenten 2 703 466 2 502 536

Bidrag från externa stiftelser och fonder 2 404 251 1 254 128

43 207 682 41 402 594

Föreningens kostnader

förvaltningskostnader 471 247 542 375

Övriga kostnader 1 1 632 325 1 317 374

Personalkostnader 2 2 461 605 2 321 447

Avskrivningar 3 62 888 62 888

-4 628 065 -4 244 084

Förvaltningsresultat 38 579 617 37 158 510

Realisationsvinster 44 287 504 19 026 333

Realisationsförluster 962 712 5 795 756

43 324 792 13 230 577

ÅReTs ResulTAT 81 904 409 50 389 087

resultaträkning Balansräkning
Belopp i kronor not 2014-12-31 2013-12-31

TillgÅngAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

inventarier 3 79 331 142 219

Finansiella anläggningstillgångar

Långfristiga värdepappersinnehav 4 884 814 218 849 371 808

summa anläggningstillgångar 884 893 549 849 514 027

omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Övriga fordringar 5 1 948 224 893 057

förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 6 3 128 554 3 174 743

5 076 778 4 067 800

Kassa och bank 25 308 278 15 302 407

summa omsättningstillgångar 30 385 056 19 370 207

suMMA TillgÅngAR 915 278 605 868 884 234

egeT kApiTAl ocH skuldeR

eget kapital 10

donationskapital 350 075 319 346 659 124

Ackumulerat realisationsresultat 467 427 155 424 102 363

Balanserade medel 10 036 628 24 663 893

summa eget kapital 827 539 102 795 425 380

lÅngFRisTigA skuldeR

Beviljade, ej utbetalda anslag 7 31 175 000 16 535 000

summa långfristiga skulder 31 175 000 16 535 000

kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 632 353 436 833

Beviljade, ej utbetalda anslag 51 651 869 46 698 074

Utestående optioner  374 658

Övriga skulder 1 054 162 6 007 209

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 8 3 226 119 3 407 080

summa kortfristiga skulder 56 564 503 56 923 854

suMMA egeT kApiTAl ocH skuldeR 915 278 605 868 884 234

ställda säkerheter 9  13 543 263

Ansvarsförbindelser 9 2 000 000 2 000 000
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Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningsla
gen (1995:1554) och BFnAR 2012:1 Årsredovisning och 
koncernredovisning (K3) och FRII’s styrande riktlinjer 
för årsredovisning. För att ge en mer rättvisande bild, är 
resultaträkningens uppställningsform anpassad till förening
ens verksamhet där intäkterna utgörs av direktavkastning på 
finansiella tillgångar.

fÖRstAgångstiLLäMPLing Av  
BfnAR 2012:1 (K3)
Detta är första gången föreningen tillämpar BFnAR 2012:1 
Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Övergången 
till K3 har inte påverkat föreningens resultaträkning, balan s
räkning eller noter utöver utökade upplysningskrav. Inga 
effekter har således påverkat föreningens eget kapital vid tid  
punkten för övergången eller för jämförelseåret. Över gången 
har inte heller inneburit att någon väsentlig redovisnings
princip har ändrats. I samband med övergången har nedan 
angivna lättnadsregler tillämpats: Förmånsbestämda pensions 
planer där en pensionspremie betalas redovisas som avgifts be
stämda planer i enlighet med förenklingsregeln i BFnAR 2012:1.

väRdeRing Av väRdePAPPeR  
långfristiga värdepappersinnehav är upptagna till anskaff
ningsvärde 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 boksluts
dagen för respektive valuta. Kortfristiga placeringar värderas 
kollektivt enligt lägsta värdets princip då syftet med place
ringarna är att uppnå riskspridning.

AKtieoBLigAtioneR
Aktieobligationer redovisas till anskaffningsvärde. Garanterad 
avkastning redovisas som intäkt. Vinst/förlust redovisas som 
realisationsresultat.

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 anläggnings
tillgång. är innehavet i stället en tillfällig kort placering 
klassificeras det som omsättningstillgång. Karaktären i form 
av genomsnittlig duration ska även vägas in vid bedöm
ningen av klassificeringen. Räntefonder klassificeras som 
anläggningstillgång och redovisas till anskaffningsvärde. 
Vinst/förlust vid avyttring redovisas som realisationsresultat. 

RänteoBLigAtioneR
Ränteobligationer redovisas till anskaffningsvärde. Garan
terad avkastning redovisas som ränteintäkt och eventuell ej 
garanterad avkastning som övrig finasiell intäkt. . Vinst/för
lust vid avyttring redovisas som realisationsresultat.

KÖPoPtioneR
Föreningen utfärdar köpoptioner i syfte att öka utdelningsbar 
avkastning. Erhållen premie skuldförs tills optionen lösts. 
Vid förfall och återköp redovisas premien enligt FAR Red R7 
avseende redovisning av optioner. även vid lösen redovi
sas premien som utdelningsbar avkastning och läggs ej till 
försäljningspriset.

onoteRAde AndeLAR
Onoterat innehav redovisas till anskaffningsvärde minskat 
med eventuell nedskrivning och värderas individuellt. I de 
fall marknadsvärdet understiger bokfört värde sker nedskriv
ning till det lägre värdet.

AnLäggningstiLLgångAR
Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över 
bedömd nyttjandeperiod.

foRdRingAR
Fordringar upptas till det belopp som efter individuell pröv
ning beräknas bli betalt.

AnsLAg
Beviljade anslag redovisas direkt mot eget kapital. Anslagen 
skuldföres vid beslutstillfället och fördelas på kortfristiga om 
förfallotidpunkten är inom 12 månader respektive långfristi
ga om förfallotiden är efter 12 månader.

gåvoR, testAMenten oCH AnsLAg
Gåvor och testamenten och anslag redovisas som intäkter 
över resultaträkningen.

eget KAPitAL  
Eget kapital utgörs av ursprungligt donationskapital, senare 
donerat kapital samt ackumulerad kapitalisering, ackumu
lerat realisationsresultat och balanserade medel. Den del 
av årets resultat som avser realisationsvinst/förlust samt 
eventuell nedskrivning/återförd nedskrivning omförs till ack
umulerat realisationsresultat. Kapitalisering görs med 10% av 
årets resultatrealisationsresultatgåvor. Det belopp som skall 
kapitaliseras förs till donationskapital. Resterande del av årets 
resultat redovisas mot balanserade medel.

fÖRMÖgenHet
Föreningens förmögenhet definieras som värdepapper upp
tagna till marknadsvärde och övriga tillgångar upptagna till 
bokfört värde minskat med skulder.

redovisnings- och värderingsprinciper noter belopp i kronor

not 1 Övriga kostnader 2014 2013

Kanslikostnader 690 224 738 735

Marknadsföring, reklam och PR 942 101 578 639

1 632 325 1 317 374

not 2 Anställda och  
personalkostnader

Löner och andra ersätttningar

styrelsearvoden 247 500 231 000

nämndarvoden 139 130 193 574

Kanslichef 464 862 458 147

Övriga anställda 728 266 647 817

1 579 758 1 530 538
sociala kostnader 881 847 790 909

(varav pensionskostnader) (333 454) (313 013)

2 461 605 2 321 447

Antal anställda 2 st 2 st
varav kvinnor 100% 100%
varav män 0% 0%
  
Antal styrelseledamöter  9 st 9 st
varav kvinnor 22% 22%
varav män 78% 78%

Av pensionskostnaderna avser 260 334 kr (242 440 kr) Cancerföreningen 
i stockholms kanslichef. 

Personalkostnader för kansliet avser 70 % av den totala personalkostnaden 
för det gemensamma kansliet med Konung gustaf v:s Jubileumsfond.

personalkostnader via forskningsanslag
Löner och andra ersättningar via anslag uppgår till 15 555 342 kr 
(15 345 270 kr), pensionskostnad  3 221 419 kr (3 260 555 kr) och 
sociala avgifter 4 521 864 kr (4 556 623 kr). Medelantalet anställda i 
forskningsanslag uppgår till 46 (45) personer.

Cancerföreningen i stockholm administrerar beviljade 
forskningsanslag genom hantering av löner. Lönekostnader genom 
beviljade forskningsanslag redovisas i balansräkningen som minskning 
av beviljade ej utbetalda anslag.
semesterlöneskuld redovisas i balansräkningen, förändring redovisas 
över beviljade ej utbetalda anslag.

not 3 inventarier 2014-12-31 2013-12-31

ingående anskaffningsvärden 2 968 872 2 968 872

Utrangeringar 899 882 

utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden

2 068 990 2 968 872

ingående avskrivningar 2 826 653 2 763 765

Utrangeringar 899 882 

årets avskrivningar 62 888 62 888

utgående ackumulerade 
avskrivningar

-1 989 659 -2 826 653

utgående bokfört värde 79 331 142 219
Avskrivningar görs med 20% per år.

not 4 långfristiga 
värdepappersinnehav

2014-12-31 2013-12-31

ingående anskaffningsvärden 849 371 808 831 792 385

investeringar 251 162 483 276 689 014

försäljningar 215 567 107 259 114 039

årets periodisering av över/underkurs 152 966 4 448

utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden

884 814 218 849 371 808

ingående nedskrivningar  151 811

värdereglering segulah  151 811

utgående ackumulerade 
nedskrivningar

 

utgående bokfört värde 884 814 218 849 371 808

Aktier, svenska

Bokfört värde 260 191 469 259 280 561

Marknadsvärde 329 192 628 316 050 064

Aktier, utländska

Bokfört värde 20 761 250 10 783 147

Marknadsvärde 23 744 868 10 736 531

Fondandelar aktier, svenska

Bokfört värde 32 792 317 56 700 000

Marknadsvärde 39 823 312 63 945 915

Fondandelar aktier, utländska

Bokfört värde 136 086 116 134 158 260

Marknadsvärde 181 753 112 160 733 076

obligationer, svenska

Bokfört värde 291 953 164 245 553 999

Marknadsvärde 298 497 340 253 636 230

obligationer, utländska

Bokfört värde 41 665 520 54 000 578

Marknadsvärde 48 747 460 56 964 637

Fondandelar obligationer, svenska

Bokfört värde 32 405 172 32 405 172

Marknadsvärde 32 504 259 31 442 957

Fondandelar obligationer, 
utländska

Bokfört värde 62 443 416 49 974 297

Marknadsvärde 67 916 777 60 394 164

onoterade andelar

Bokfört värde 6 515 794 6 515 794

summa bokfört värde 884 814 218 849 371 808
summa marknadsvärde 1 022 179 756 953 903 574
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not 5 Övriga fordringar  
(kortfristiga)

2014-12-31 2013-12-31

Avräkning skattekonto 353 609 301 626

skattefordran 624 778 217 620

Övriga fordringar 969 837 373 811

1 948 224 893 057

not 6 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Upplupen ränta obligationer 3 128 554 3 174 743

3 128 554 3 174 743

not 7 långfristiga skulder

Beviljade, ej utbetalda anslag, förfall 
inom 2 år 

19 955 000 12 635 000

Beviljade, ej utbetalda anslag, förfall 
inom 3 år 

11 220 000 3 900 000

31 175 000 16 535 000

not 8 upplupna kostnader och 
förutbetalda intäkter

2014-12-31 2013-12-31

semesterlöneskuld 1 562 795 1 595 123

Löneskatt på pension 423 987 413 503

sociala avgifter 430 457 393 777

sociala avgifter på semesterlöneskuld 456 506 462 577

Revisionsarvode 200 000 200 000

Övrigt 152 374 342 100

3 226 119 3 407 080

not 9 ställda säkerheter och 
ansvarsförbindelser

ställda säkerheter

Utestående optioner  13 543 263

 13 543 263

Ansvarsförbindelser

segulah iv 2 000 000 2 000 000

2 000 000 2 000 000

2 000 000 15 543 263

revisionsberättelse

not 10 eget kapital donationskapital* Ackumulerat  
realisationsresultat

Balanserade  
medel

*Inom donationskapitalet finns det 66 fonder vilka har ett sammanlagt kapital uppgående 71 719 775 kr.

Belopp vid årets ingång 346 659 124 424 102 363 24 663 893

Beviljade anslag 49 637 900

återförda anslag 866 473

årets resultat 81 904 409

årets kapitalisering 3 347 190 3 347 190

årets realisationsresultat 43 324 792 43 324 792

tillfört kapital 101 200 101 200

Använt kapital 32 195

Avsättningar:

Kuratorsfonden 200 000

Överläkarfonden 451 895

forsgrénska fonden 335 170

Belopp vid årets utgång 350 075 319 467 427 155 10 036 628

summa eget kapital 827 539 102

Stockholm 2015-04-17

 Elisabeth Raun Jens Karlsson
 Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor

RAPPoRt oM åRsRedovisningen
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för cancer
föreningen i Stockholm för år 2014. Föreningens årsredo
visning ingår i den tryckta versionen av detta dokument på 
sidorna 18 – 24.

stYReLsens AnsvAR fÖR åRsRedovisningen
Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsre
dovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisnings
lagen 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 årsredo
visningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta 
revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovis
ningen. 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 ändamålsenlig
heten i de redovisningsprinciper som har använts och av rim
ligheten 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 2014 och av dess finansiella resultat för 
året enligt årsredovisnings lagen. Förvaltningsberättelsen är 
förenlig med årsredo visningens övriga delar.

RAPPoRt oM AndRA KRAv enLigt LAgAR 
oCH AndRA fÖRfAttningAR sAMt stAdgAR
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört 
en revision av styrelsens förvaltning för cancerföreningen i 
Stockholm för år 2014.

stYReLsens AnsvAR
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen.

RevisoReRnAs AnsvAR
Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om för valt
ningen 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 års redovisningen granskat väsentliga 
beslut, åtgärder och för hållanden 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 våra uttalanden.

UttALAnden
Vi tillstyrker att föreningssammanträdet beviljar styrelsens 
ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Till föreningssammanträdet i Cancerföreningen i Stockholm, org.nr 815200-2583 

Stockholm 2015-04-17

Ulf Lagerström
ordförande

Tina Dalianis Lars Gatenbeck

Birgitta Sander Bertil Hamberger Sten Nilsson

Ulrik Ringborg Johan Munck Kurt Sjölander
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§ 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 ordfö
rande 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 mot
svarar 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 ordfö
randen bestämmer, och efter kallelse, som utsänds minst två 
veckor i förväg. Extra styrelsesammanträde hålls, när ordfö
randen 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 förenings
sammanträde, skall skriftligen inlämnas till styrelsen senast 
den 1 april.

§ 8 För att bereda styrelsens behandling av anslagsärenden 
och ärenden av vetenskaplig natur skall föreningens styrelse 
tillsätta en vetenskaplig nämnd bestående av tio ledamöter. 
Mandattiden skall vara tre år. Avgår ledamot före man

dattidens utgång skall ny ledamot utses för återstoden av 
mandattiden. ledamot får inte utses på nytt för en längre 
sammanlagd tid än sex år i följd. Därefter får nytt förordnan
de ges först sedan minst ett år förflutit.

Efter hörande av nämnden utser föreningens styrelse inom 
nämnden ordförande. nämndens medlemmar får inte vara 
ledamöter i föreningens styrelse. 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 förening
ens räkenskaper tillsammans med styrelsens berättelse över 
 för eningens verksamhet under räkenskapsåret lämnas till 
revisorerna.

§ 11 Ordinarie sammanträde med föreningens medlemmar 
hålls varje år i maj eller juni på dag som styrelsen bestäm
mer. 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 sammanträ

det skall justera det däröver upprättade protokollet,
3. styrelsens verksamhetsberättelse och revisionsberättelsen 

för det senaste räkenskapsåret jämte fråga om ansvarsfrihet 
för styrelsen,

Cancerföreningen i Stockholm stadgar
Antagna vid sammanträde den 23 maj 1919 och ändrade senast den 22 maj 2013.

4. val av ordförande i föreningens styrelse,
5. val av övriga ledamöter i styrelsen och suppleanter för dem,
6. val av revisorer och revisorssuppleanter,
frågor som väckts enligt § 7.

§ 15 Extra föreningssammanträde utlyses vid behov av fören
ingens styrelse. Styrelsen skall snarast möjligt kalla medlem
marna 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 för
eningssammanträde. 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 stad
garna skall förekomma, skall detta framgå av kallelsen.

§ 17 För den händelse föreningen upphör medan den ännu 
har tillgångar, skall tillgångarna disponeras på sätt som 
överens stämmer med föreningens ändamål. Medlem skall 
inte kunna göra anspråk på någon del av egendomen.

i vår projekt  
databas finns alla 
forskningsprojekt 
som har fått stöd 
från Radiumhem
mets forsknings
fonder från 2004 
och framåt.
www.rahfo.se
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PsYKosoCiAL onKoLogi, oMvåRdnAd oCH HäLsoeKonoMi  

Brandberg Yvonne Attitudes, psychological reactions, healthrelated quality of life, and knowledge about prostate cancer 
among men participating in the stHLM3 study 

300 000 

tUMÖReR i HoRMonPRodUCeRAnde oRgAn (endoKRinA tUMÖReR)  

Lundqvist Andreas immunotherapy against thyroid cancer; implementation of nk cell infusion in patients with anaplastic 
thyroid cancer – a phase i clinical trial  

250 000 

tUMÖReR i MAgtARMKAnALen (gAstRointestinALA tUMÖReR) 

edler david Prognostiska och prediktiva faktorer vid behandling av patienter med colorektalcancer  betydelsen av 
HER3, budding, lymfocytinfiltration

400 000 

Lagergren Jesper oesophageal adenocarcinoma: Aetiology, prevention and therapy 300 000 

Lagergren Pernilla towards improved survivorship among oesophageal cancer patients 200 000 

nilsson Magnus två randomiserade kliniska studier vid kurativt syftande behandling av matstrups och övre  
magmunscancer i ett nordiskt multicenternätverk 

200 000 

URoLogisKA tUMÖReR 

nilsson sten Målspecifik behandling av urogenitala tumörsjukdomar 900 000 

Panaretakis theocharis exosomebased strategies to discover novel Biomarkers for Metastatic Prostate Cancer 200 000 

Ullén Anders translationella studier av avancerad urinblåsecancer                                                    245 000 

UtveCKLing oCH oPtiMeRing Av stRåLBeHAndLing vid tUMÖRsJUKdoMAR 

Andreo Pedro dosetotissue and dosetowater in photon radiotherapy treatment planning 150 000 

Halle Martin stålningsinducerad vävnadsskada – molekylärbiologiska och kliniska studier av mikrovaskulär autolog 
rekonstruktion 

200 000 

Lewensohn Rolf translational studies of novel chemo and radiotherapeutic anticancer strategies for personalization of treatment 1 200  000 

ÖRon näsA HALstUMÖReR oCH LUngCAnCeR 

MunckWikland eva osteoradionekros  biomarkörer och QoL hos huvud hals cancer patienter med särskilt känslig normalvävnad 200 000 

Zhivotovsky Boris fria radikaler i regleringen av autophagy och apoptos: Betydelsen för sensibilisering av lungcancerceller 
till behandling 

500 000 

totalt beviljat belopp år 1 12 960 000

totalt beviljat belopp år 2 16 055 000

totalt beviljat belopp år 3 11 220 000

Reseanslag avseende cancerkongresser  1 597 900

drift och lönekostnader CancerCentrumKarolinska  2 450 000 

strukturstöd Kliniska Prövningsenheten     560 000

CCK:s seminarieverksamhet     125 000

Personalised Cancer Medicine Karolinska 3 500 000

forskartjänst 790 000

Cancerupplysningen 305 000

Radiumhemmet 75 000

BARntUMÖReR

Arsenian Henriksson Marie Characterization of MYCn regulated microRnAs in neuroblastoma development and as targets for 
tailored cancer therapy 

200 000 

Johnsen John inge development of tailorbased therapies for medulloblastoma 300 000 

BRÖstCAnCeR 

Hartman Johan Karakterisering av funktionella biomarkörer i bröstcancer 250 000 

CAnCeRRegistReRing oCH ePideMioLogi  

Adolfsson Jan Långtidseffekter av behandling för prostatacancer 100 000  

fÖRBättRAd diAgnostiK Av tUMÖRsJUKdoMAR 

Czene Kamila genetic and Mammographic determinants of Breast Cancer Prognosis  300 000 

dobra Katalin tidig diagnos och individualiserad behandling av malignt mesoteliom 300 000 

franzén Bo validation of platelet based biomarker candidates for early diagnosis of ovarian cancer 200 000 

gRUndLäggAnde egensKAPeR Hos eLAKARtAde tUMÖReR 

farnebo Marianne the involvement of noncoding RnA in dnA repair and cancer 400 000 

Lehtiö Janne indepth molecular in vivo response to cancer therapy by global proteomics new predictive markers and 
understanding of therapy resistance 

400 000 

sangfelt olle sCf ligases and substrates as novel cancer biomarkers and drug targets 200 000 

strömblad staffan Cancer Cell senescence as a target for improved Cancer diagnosis and therapy 300 000 

Xu dawei Cancerspecifik mutation och metylering av TERT-promotorn som markör för primär och recidiverande 
cancer genom ickeinvasiv analys 

300 000 

ährlundRichter Lars Preclinical drug response evaluation following chemo or targeted therapy;  Analysed in an autologous 
in vivo set up

400 000 

gRUndLäggAnde PRinCiPeR fÖR BeHAndLing Av tUMÖRsJUKdoMAR 

Björnstedt Mikael Redoxenzymer och selenföreningar vid diagnostik och behandling av terapiresistent tumörsjukdom 250 000 

Hatschek thomas PREDIX - Translationella neoadjuvanta studieprotokoll baserade på genexpressionsprofiler vid tidig bröstcancer 240 000 

Larsson olle nuclear igf1 receptor as a diagnostic, prognostic and therapeutic target in human cancer 600 000 

Wiman Klas further studies of the p53 tumor suppressor pathway with the aim of improved cancer prognosis and therapy 1 000 000 

gYneKoLogisKA tUMÖReR 

Carlson Joseph Prognostic Classification and Biology of Uterine Sarcomas 150 000 

HUdCAnCeR 

Lui Wengonn Role of microRnAs in Merkel cell carcinoma development 200 000 

LeUKeMi, LYMfoMsJUKdoMAR oCH MYeLoM 

Alici evren new aproaches to hematopoietic stem cell transplantation in multiple myeloma: Reduced intensity condi
tioning, novel drugs and specific cell therapy 

300 000 

Barbany gisela Identification of prognostic genetic markers in childhood acute lymphoblastic leukemia 150 000 

Hultcrantz Malin Morbiditet och mortalitet vid myeloproliferativa sjukdomar 75 000 

Kaipe Helen Placental stromal cell therapy for inflammatory disorders after allogeneic hematopoietic stem cell 
transplantation 

300 000 

Kristinsson sigurdur Yngvi Komorbiditet och sekundära maligniter hos patienter med multipelt myelom 200 000 

nordgren Ann Molekylära studier av prognostiska och etiologiska faktorer vid leukemi 200 000 

sander Birgitta Molecular pathogenesis of malignant lymphoma  dysregulated signalling pathways as potential novel 
therapuetic targets 

400 000 

nya anslag beviljade av
Cancerföreningen i Stockholm

Sammanställning
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Stiftelsen konung gustaf v:s Jubileumsfond

ordförande 
Cecilia schelin seidegård
landshövding 
utsedd av H m konungen

Ledamöter, utSedda av 
Huvudmännen

stig nyman f landstingsråd 
Ulf Lagerström direktör
olof sjöström generalkonsul 

Ulrik Ringborg professor
utsedd av styrelsen för Cancerföreningen 
i Stockholm

SuppLeanter, utSedda av 
Huvudmännen

Katarina Le Blanc professor
olle stenman justitieråd

Johan Hansson professor
utsedd av styrelsen för 
Cancerföreningen i Stockholm 

Kurt sjölander skattmästare 
(adjungerad ledamot) 
Håkan Mellstedt professor, sekreterare

Ledamöter i JuBiLeumSfondenS 
forSkningSnämnd 2014

Mattias Belting professor
v Peter Collins professor, ordförande
ingemar ernberg professor
Rolf Hultcrantz professor
sören Lehmann professor
Rolf Lewensohn professor
Per nilsson sjukhusfysiker
sten orrenius professor

vetenSkapLig Sekreterare

Anders Ullén docent

 
 
 
 
 
 

reviSorer, utSedda av 
Huvudmännen

elisabeth Raun auktoriserad revisor
Jens Karlsson auktoriserad revisor

reviSorSSuppLeanter

thomas Lönnström auktoriserad revisor
Larsolov stéen auktoriserad revisor

av H m konungen utSedda 
Huvudmän 2014 – 2019

ingemar eliasson ordenskansler
gösta gahrton professor
Lars gatenbeck medicine doktor
Ulla glas docent
Mats guldbrand civilekonom
Birgitta Gunneflo verkställande direktör

AnnCathrine Haglund f landshövding
Janinge Henter professor
Larserik Holm generaldirektör
Mora Kallner professor
Hans Karlander direktör
Carola Lemne verkställande direktör
Jan Lindman överintendent
Lars Joakim Lundquist landstingsråd
Marianne af Malmborg f generalsekreterare
Håkan Mellstedt professor
Johan Munck f justitieråd
Peter Möller livmedikus
inger nyström f justitieråd
sten orrenius professor
åke Pettersson senior adviser
Barbro sachs osher generalkonsul
eva swartz grimaldi verkställande direktör
Bengt telland överintendent
ChristineCharlotte treschow civilekonom

Kurt sjölander Johan Hansson stig nyman Cecilia schelin 
seidegård

Ulf Lagerström olof sjöström olle stenman Håkan Mellstedt Ulrik Ringborg Katarina Le Blanc  
(ej med på bild)
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förvaltningsberättelse från styrelsen för  
Stiftelsen konung gustaf v:s Jubileumsfond

stifteLsens ändAMåL
Konung Gustaf V:s Jubileumsfond, bildad 1929 efter en 
riks insamling 1928, har till ändamål att bekämpa cancersjuk
domarna inom Sverige genom att understödja uppförande 
och utrustning av vårdanstalter för cancersjuka samt befräm
jande av det vetenskapliga studiet av cancersjukdomarna.

fRäMJAnde Av ändAMåLet
Styrelsen har under räkenskapsåret beviljat forskningsanslag 
om 24 238 400 kr (9 299 300 kr) till bland annat följande 
forskningsområden: Förbättrad diagnostik, grundläggande 
principer för behandling av tumörsjukdomar och optimering 
av strålbehandling. 

Vidare har anslag beviljats till studier av cancer i många or
gansystem bland annat bröstcancer, gynekologiska tumörer, 
hematologiska maligniteter, hudtumörer, tumörer i hormon
producerande organ och magtarmkanalen samt urologiska 
tumörer. Under 2014 initierades också ett forskningsprojekt, 
PcM, till vilket stiftelsen kunde lämna ett första förslag för 
utredning och uppstart av verksamheten på 4,5 miljoner 
under tre år. PcM står för Personalised cancer Medicine och 
är en särskild satsning på individualiserad cancerdiagnostik 
och behandling.

gåvoR oCH testAMenten
Under året har stiftelsen mottagit gåvor och testamenten  
om 4 515 044 kr (2 809 076 kr) därutöver har anslag erhållits 
från externa stiftelser och fonder om 2 720 799 kr  
(1 533 221 kr).

KAPitALfÖRvALting 
Stiftelsen Konung Gustaf V:s Jubileumsfonds största tillgång 
är ett om fattande värdepappersinnehav. Syftet med detta 
kapital och förvaltningen av det är att säkerställa att stiftelsen 
kan fullfölja sina långsiktiga forskningsåtaganden. Dessutom 
skall buffertkapitalet överbrygga påfrestningar i verksamheten 
och ogynsamma värdeförändringar i föreningens förmögen
het. Stiftelsen Konung Gustaf V:s Jubileumsfond har ett av 
styrelsen beslutat placeringsreglemente. 

Enligt placeringsreglementet skall i ett normalläge värde
pappersportföljen bestå till 60 procent i aktie/aktierelaterade 
och till 40 procent räntebärande/alternativa och hedgefond
placeringar. Under förvaltningen kan den aktie/aktie  relaterade 
andelen variera mellan 30 och 70 procent. Placeringar får 
inte ske i företag med huvudsaklig verksamhet inom vapen, 
alkohol och tobaksindustrin. Stiftelsen Konung Gustaf V:s 
Jubileumsfonds placeringsreglemente återfinns i sin helhet  
på www.rahfo.se

Marknadsvärdet för placeringstillgångarna uppgick till  
495 502 949 kr (449 947 638 kr) vid årets utgång.  
Portföljutvecklingen för året uppgick till 13,01 procent.

ResULtAt oCH stäLLning
Av årets förvaltningsresultat 18 106 809 kr (14 289 681 kr) 
har 1 087 098 kr (994 738 kr) kapitaliserats, varefter  
17 019 711 kr (13 294 943 kr) återstår att disponera.  
Fritt eget kapital uppgår till 57 798 903 kr (62 871 948 kr). 
Under året har anslag om 2 145 644 kr (255 647 kr) åter
förts till disponibla medel.

stYReLsen
Styrelsen har t o m 30 juni 2014 bestått av Anncathrine 
Haglund, ordförande, Ingrid Andersson, Ulf lagerström, 
Ulrik Ringborg, Olof Sjöström, suppleanterna Gösta Gahrton, 
Inger nyström och Anders Brahme samt skattmästarna  
Bengt E Telland 20140101 t.o.m. 20140630 och Kurt 
Sjölander fr.o.m. 20140101. H M Konungen har utsett  
cecilia Schelin Seidegård till ny ordförande. Vid huvud
manna  mötet den 27 maj 2014 valdes Stig nyman till ny 
ledamot samt till nya suppleanter invaldes Johan Hansson, 
Katarina le Blanc  och Olle Stenman. Sekreterare har varit 
Håkan Mellstedt. 

Styrelsen har under året hållit fyra protokollförda samman
träden. Förutom nämnda ordinarie styrelsesammanträden, 
har styrelsen haft två gemensamma sammanträden med 
styrelsen för cancerföreningen i Stockholm angående kansli
frågor och diskussioner i syfte att stärka samverkan mellan de 
två väl fungerande forskningsnämnderna.

PLACeRingsRåd
Till stöd för hanteringen av Stiftelsen Konung Gustaf V:s 
Jubileumsfonds kapitalförvaltning har styrelsen under året 
utsett ett placeringsråd. Medlemmarna i placeringsrådet är 
skattmästaren Kurt Sjölander, generalkonsul Olof Sjöström 
samt medicine doktor lars Gatenbeck (även ledamot i can
cerföreningen i Stockholm). Placeringsrådets uppgift är att 
följa utveckling och avkastning av kapitalet samt säkerställa 
att förvaltningen följer placeringsreglementet som årligen 
revideras av styrelsen. Rådet har även till uppgift att komma 
med förslag om förändringar i placeringspolicy, se över 
förvaltningsformerna och valet av förvaltare. Placeringsrådet 
träffades vid fyra tillfällen under året. 

veRKsAMHeten
Stiftelsen Konung Gustaf V:s Jubileumsfond och cancer
föreningen i Stockholm marknadsförs under namnet 

fLeRåRsÖveRsiKt

År 2014 2013 2012 2011 2010

gåvor, testamenten 4 515 044 2 809 076 2 134 535 4 667 168 2 496 392

erhållna externa anslag 2 720 799 1 533 221 1 985 696 1 912 360 1 945 014

förvaltningsresultat 18 106 809 14 289 681 12 844 868 13 735 118 11 460 710

förmögenhet 495 502 949 449 947 638 393 121 004 367 364 038 399 676 269

disponibla medel 57 798 903 62 871 948 58 620 659 58 565 436 59 164 615

Beviljade medel 24 238 400 9 299 300 14 241 875 15 873 500 13 887 375

Beträffande stiftelsens resultat och ställning i övrigt hänvisas till bifogad resultat och balansräkning med tillhörande noter.

1 januari – 31 december 2014                     Orgnummer: 802005-0947

Radiumhemmets Forskningsfonder och har ett gemensamt 
kansli. Kansliet administrerar även lämnade anslag i form 
av löne och utgiftshantering. Stiftelsen Konung Gustaf V:s 
Jubileumsfond har utöver kansliets personal under året haft 22 
(17) anställda i forskningsprojekt. Arbetsutskottet, bestående 
av ordföranden och skattmästaren, har haft fem samman
träden med arbetsut skottet i cancerföreningen för gemensam 
beredning av ärenden i syfte att åstadkomma största möjliga 
samsyn och samordning. I förhoppning om fler gåvor och för 
att stärka varumärket Radiumhemmets Forskningsfonder har 
en insamlingskampanj pågått i samarbete med MMX Reklam
byrå och lokaltidningen Mitt i Stockholm.

foRsKningsnäMnden
I forskningsnämnden har under året ingått V Peter collins, 
ordförande, Mattias Belting, Ingemar Ernberg, Rolf Hult crantz, 
Sören lehmann, Rolf lewensohn, Per nilsson och Sten 
Orrenius. Vetenskaplig sekreterare har varit Anders Ullén.

viKtigA HändeLseR efteR  
RäKensKAPsåRets sLUt
Under år 2015 kommer en utredning att ske av de fonder  
som ingår i stiftelsekapitalet i syfte att definiera dessa som 
grund kapital, ändamålsbestämt kapital alternativt egna  
stiftelser. I det fall fonder identifieras som egna stiftelser  
kommer ansökan om registrering att ske hos länsstyrelsen.
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Belopp i kronor not 2014 2013

stiftelsens intäkter

Aktieutdelningar 6 920 321 5 173 024

Räntor, obligationer 6 062 638 6 657 249

Räntor, bank mm 317 534 351 651

Premier optioner 508 316 225 324

13 808 809 12 407 248

  

gåvor, testamenten 4 515 044 2 809 076

Bidrag från externa stiftelser och fonder 2 720 799 1 533 221

21 044 652 16 749 545

stiftelsens kostnader

förvaltningskostnader 398 532 317 110

Övriga kostnader 1 1 287 207 937 220

Personalkostnader 2 1 252 104 1 205 534

-2 937 843 -2 459 864

Förvaltningsresultat 18 106 809 14 289 681

Realisationsvinster 32 145 686 14 951 619

Realisationsförluster 1 068 909 4 679 498

31 076 777 10 272 121

ÅReTs ResulTAT 49 183 586 24 561 802

resultaträkning Balansräkning
Belopp i kronor not 2014-12-31 2013-12-31

TillgÅngAR

Anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar

Långfristiga värdepappersinnehav 3 447 513 966 414 020 940

summa anläggningstillgångar 447 513 966 414 020 940

omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Övriga fordringar 507 505 5 101 291

förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 4 1 726 226 1 777 267

2 233 731 6 878 558

Kassa och bank 5 599 711 3 828 354

summa omsättningstillgångar 7 833 442 10 706 912

suMMA TillgÅngAR 455 347 408 424 727 852

egeT kApiTAl ocH skuldeR

eget kapital 8

Bundet eget kapital 352 936 042 320 772 167

fritt eget kapital 57 798 903 62 871 948

summa eget kapital 410 734 945 383 644 115

lÅngFRisTigA skuldeR

Beviljade, ej utbetalda anslag 5 16 437 834 7 709 834

summa långfristiga skulder 16 437 834 7 709 834

kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 757 770 283 067

Beviljade, ej utbetalda anslag 23 501 969 25 700 594

Utestående optioner  131 292

Övriga skulder 2 409 798 5 955 751

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 6 1 505 092 1 303 199

summa kortfristiga skulder 28 174 629 33 373 903

suMMA egeT kApiTAl ocH skuldeR 455 347 408 424 727 852

ställda säkerheter 7  5 052 662
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Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningsla
gen (1995:1554) och BFnAR 2012:1 Årsredovisning och 
koncernredovisning (K3) och FRII’s styrande riktlinjer 
för årsredovisning. För att ge en mer rättvisande bild, är 
resultaträkningens uppställningsform anpassad till stiftelsens 
verksamhet där intäkterna utgörs av direktavkastning på 
finansiella tillgångar.

fÖRstAgångstiLLäMPLing Av  
BfnAR 2012:1 (K3).
Detta är första gången stiftelsen tillämpar BFnAR 2012:1 
Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Övergången 
till K3 har inte påverkat stiftelsens resultaträkning, balansräk
ning eller noter utöver utökade upplysningskrav. Inga effekter 
har således påverkat stiftelsens eget kapital vid tidpunkten för 
övergången eller för jämförelseåret. Övergången har inte heller 
inneburit att någon väsentlig redovisningsprincip har ändrats. 

I samband med övergången har nedan angivna lättnads
regler tillämpats: Förmånsbestämda pensionsplaner där en 
pensionspremie betalas redovisas som avgiftsbestämda planer 
i enlighet med förenklingsregeln i BFnAR 2012:1.

väRdeRing Av väRdePAPPeR
långfristiga värdepappersinnehav är upptagna till anskaff
ningsvärde minskat med eventuell nedskrivning. långfristiga 
värdepappersinnehav är kollektivt värderade då syftet med 
placeringarna är att uppnå riskspridning. Marknadsvärdet  
av direktinvesterade värdepapper, i utländsk valuta, har  
framräknats med den på utländsk börs noterade kursen  
och köpkursen per bokslutsdagen på respektive valuta.

AKtieoBLigAtioneR 
Aktieobligationer redovisas till anskaffningsvärde. Garanterad 
avkastning redovisas som intäkt. Vinst/förlust redovisas som 
realisationsresultat.

oBLigAtioneR
Obligationer, klassificerade som anläggningstillgång, redovi
sas till upplupet anskaffningsvärde d v s inklusive periodi
serad över/underkurs. Över/underkurs i förhållande till 
nominellt värde periodiseras jämnt över kvarvarande löptid.

RäntefondeR
I de fall räntefonder är en del av den långsiktiga värdepapper
sportföljen klassificeras innehavet som anläggningstillgång. 
är innehavet i stället en tillfällig kort placering klassificeras 
det som omsättningstillgång. Karaktären i form av genom
snittlig duration ska även vägas in vid bedömningen av 
klassificeringen. Räntefonder klassificeras som anläggnings
tillgång och redovisas till anskaffningsvärde. Vinst/förlust  
vid avyttring redovisas som realisationsresultat.

RänteoBLigAtioneR
Ränteobligationer redovisas till anskaffningsvärde. Garan
terad avkastning redovisas som ränteintäkt och eventuell ej 
garanterad avkastning som övrig finansiell intäkt. Vinst/för
lust vid avyttring redovisas som realisationsresultat.

KÖPoPtioneR
Stiftelsen utfärdar köpoptioner i syfte att öka utdelningsbar 
avkastning. Erhållen premie skuldförs tills optionen lösts. 
Vid förfall och återköp redovisas premien enligt FAR Red R7 
avseende redovisning av optioner. även vid lösen redovi
sas premien som utdelningsbar avkastning och läggs ej till 
försäljningapriset. 

onoteRAde AndeLAR
Onoterade innehav redovisas till anskaffningsvärde minskat 
med eventuell nedskrivning och värderas individuellt. I de 
fall marknadsvärdet understiger bokfört värde sker nedskriv
ning till det lägre värdet.

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 och fördelas på kortfristiga om 
förfallotidpunkten är inom 12 månader respektive långfristiga 
om förfallotiden är efter 12 månader.

gåvoR, testAMenten oCH AnsLAg
Gåvor och testamenten och anslag redovisas som intäkter 
över resultaträkningen.

eget KAPitAL
Eget kapital delas in i bundet och fritt eget kapital. Bundet 
eget kapital utgörs av stiftelsekapital (ursprungligt dona
tionskapital, del av senare donerat kapital samt ackumulerad 
kapitalisering) och ackumulerat realisationsresultat, som ej är 
tillgängligt för utdelning. Fritt eget kapital utgörs av balan
serade 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. Kapitalisering 
görs med 10% av årets resultatrealisationsresultatgåvor. Det 
belopp som skall kapitaliseras förs till bundet eget kapital. 
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.

redovisnings- och värderingsprinciper noter belopp i kronor

not 1 Övriga kostnader 2014 2013

Kanslikostnader 357 906 377 042

Marknadsföring, reklam och PR 929 301 560 178

1 287 207 937 220

not 2 Anställda och  
personalkostnader

Löner och andra ersätttningar

styrelsearvoden 173 000 185 500

nämndarvoden 208 231 223 493

Kanslichef 199 226 196 349

Övriga anställda 306 264 268 706

886 721 874 048
sociala kostnader 365 383 331 486

(varav pensionskostnader) (149 563) (134 148)

1 252 104 1 205 534

Antal anställda 1 st 1 st
varav kvinnor 100% 100%
varav män 0% 0%
  
Antal styrelseledamöter  6 st 6 st
varav kvinnor 17% 33%
varav män 83% 67%

Av pensionskostnaderna avser 111 572 kr (103 903 kr) Konung gustaf v:s 
Jubileumsfonds kanslichef. 

Personalkostnader för kansliet avser 30 % av den totala personalkostnaden 
för det gemensamma kansliet med Cancerföreningen i stockholm.

personalkostnader via forskningsanslag
Löner och andra ersättningar via anslag uppgår till 6 152 652 kr  
(4 844 663 kr), pensionskostnad 1 049 042 kr (802 514 kr) och 
sociala avgifter 1 883 449 kr (1 427 931 kr). Medelantalet anställda i 
forskningsanslag uppgår till 22 (17) personer.

Konung gustaf v:s Jubileumsfond administrerar beviljade 
forskningsanslag genom hantering av löner. Lönekostnader genom 
beviljade forskningsanslag redovisas i balansräkningen som minskning 
av beviljade ej utbetalda anslag. semesterlöneskuld redovisas i 
balansräkningen, förändring redovisas över beviljade ej utbetalda anslag.

not 3 långfristiga 
värdepappersinnehav forts.

2014-12-31 2013-12-31

Aktier, svenska

Bokfört värde 103 839 494 104 694 330

Marknadsvärde 126 962 256 122 938 365

Aktier onoterade, svenska

Bokfört värde 546 875 546 875

Marknadsvärde 546 875 546 875

Aktier, utländska

Bokfört värde 14 905 775 16 297 040

Marknadsvärde 20 404 704 17 589 445

Fondandelar aktier, svenska

Bokfört värde 31 896 836 6 674 712

Marknadsvärde 34 498 252 16 647 856

Fondandelar aktier, utländska

Bokfört värde 108 801 606 112 604 769

Marknadsvärde 154 302 348 142 194 982

obligationer, svenska

Bokfört värde 125 866 138 109 791 955

Marknadsvärde 128 850 490 113 536 610

obligationer, utländska

Bokfört värde 13 778 874 25 136 665

Marknadsvärde 17 124 602 26 702 875

Fondandelar obligationer, svenska

Bokfört värde 17 619 554 7 303 537

Marknadsvärde 18 840 528 7 884 553

Fondandelar obligationer, 
utländska

Bokfört värde 25 758 815 26 471 057

Marknadsvärde 26 251 916 27 782 902

Långfristiga fordringar 4 500 000 4 500 000

summa bokfört värde 447 513 967 414 020 940
summa marknadsvärde 532 281 971 480 324 463not 3 långfristiga 

värdepappersinnehav
2014-12-31 2013-12-31

ingående anskaffningsvärden 414 020 940 395 948 847

investeringar 165 678 233 141 178 976

försäljningar 132 110 618 123 125 092

årets periodisering av över/underkurs 74 588 18 209

utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden

447 513 967 414 020 940

utgående bokfört värde 447 513 967 414 020 940

not 4 Förutbetalda kostnader och upplupna 
intäkter

Upplupen ränta obligationer 1 726 226 1 777 267

1 726 226 1 777 267

not 5 långfristiga skulder

Reserverade medel för:

Professur Peter strang, förfall 20221231 2 765 834 3 165 834

Beviljade, ej utbetalda anslag, förfall 
inom 2 år 

8 617 000 3 622 000

Beviljade, ej utbetalda anslag, förfall 
inom 3 år 

5 055 000 922 000

16 437 834 7 709 834
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not 6 upplupna kostnader och 
förutbetalda intäkter

2014-12-31 2013-12-31

Löneskatt på pension 220 490 187 290

semesterlöneskuld 692 610 577 466

sociala avgifter 211 062 193 031

sociala avgifter på semesterlöneskuld 216 955 181 437

Revisionsarvode 95 000 95 000

Övrigt 68 975 68 975

1 505 092 1 303 199

not 7 ställda säkerheter 2014-12-31 2013-12-31

ställda säkerheter

Utestående optioner  5 052 662

 5 052 662

revisionsberättelse

not 8 eget kapital

stiftelsekapital* Ackumulerat  
realisationsresultat

     Balanserade  
        medel

*Inom stiftelsekapitalet finns det 19 fonder vilka har ett sammanlagt kapital uppgående 33 134 617 kr.

Belopp vid årets ingång 87 116 829 233 655 338 62 871 948

Beviljade anslag 24 238 400

återförda anslag 2 145 644

årets resultat 49 183 586

omföring till/från bundet kapital

årets kapitalisering 1 087 098 1 087 098

årets realisationsresultat 31 076 777 31 076 777

Belopp vid årets utgång 88 203 927 264 732 115 57 798 903

summa bundet /fritt eget kapital 352 936 042 57 798 903

Stockholm 2015-04-17

 Elisabeth Raun Jens Karlsson
 Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor

Stockholm 2015-04-17

Cecilia Schelin Seidegård
ordförande

Stig Nyman Ulf Lagerström

Ulrik Ringborg Olof Sjöström Kurt Sjölander
Adjungerad skattmästare

RAPPoRt oM åRsRedovisningen
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Stiftelsen 
Konung Gustaf V:s Jubileumsfond för år 2014. Stiftelsens 
årsredovisning ingår i den tryckta versionen av detta  
dokument på sidorna 3238.

stYReLsens AnsvAR fÖR åRsRedovisningen
Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en års  redo
visning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisnings
lagen 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.

RevisoRns 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 årsredo
visningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta 
revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovis
ningen. 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 ändamål
senligheten 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 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 2014 och av dess finansiella resultat för 
året enligt årsredovisningslagen. Vi tillstyrker därför resultat
räkningen och balansräkningen. 

RAPPoRt oM AndRA KRAv enLigt LAgAR 
oCH AndRA fÖRfAttningAR
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en 
revision av styrelsens förvaltning av Stiftelsen Konung Gustaf 
V:s Jubileumsfond för år 2014.

stYReLsens AnsvAR
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt 
stiftelselagen och stiftelseförordnandet.

RevisoRns AnsvAR
Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förvalt
ningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen 
enligt god revisionssed i Sverige.

Som underlag för vårt uttalande om förvaltningen 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, stiftelseförordnandet eller 
årsredovisningslagen. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga 
och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

UttALAnde
Enligt vår uppfattning har styrelseledamöterna inte handlat  
i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller årsredo
visningslagen. Vi tillstyrker att styrelsens ledamöter beviljas 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Till styrelsen i Stiftelsen Konung Gustaf  V:s Jubileumsfond, org.nr 802005-0947 
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§ 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 
70årsdag 

– 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 befräm
jande av det vetenskapliga studiet av kräftsjukdomarna.

§ 3 Jubileumsfonden står under förvaltning av ett antal hu
vudmän och av en styrelse, som har sitt säte i Stockholm.  

§ 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 närva
rande 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 gransk
ning 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 årsmö
tet, 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 
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 leda
möter 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 cancer
föreningen i Stockholm. 

Vid förfall för ordföranden tjänstgör i hans ställe den av 
styrelsens ledamöter som styrelsen utser. 

Styrelsen utser skattmästare och sekreterare samt anstäl
ler 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 beslu
ten. 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 förvalt
ningen av Jubileumsfonden och ansvarar inför huvudmännen 

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.

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 Jubi
leumsfonden 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 ären
den, 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.

§ 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 revisionsbe
rättelse. I berättelsen skall revisorerna till eller avstyrka, att 
resultat och 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. 

kommentarer
Enligt stiftelselagen (1994:1220), som trätt i kraft den 1 
januari 1996, har betonats styrelsens exklusiva rätt att be
stämma 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 Kammar kollegiet (stiftelselagen 6 kap § 1).

För att förbereda behandlingen av anslagsärenden i styrelsen 
och svara för samordningen av den gemensamma forsknings
verksamheten finns en forskningsnämnd.
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BRÖstCAnCeR 

Borg åke Breast cancer: development of new genetic and tumor biology biomarkers for health care implementation 150 000 

dRift Av KLinisK eXPeRiMenteLL foRsKning, ÖvRig APPARAtUR, tJänst oCH KonfeRensstÖd

Österborg Anders forskningskoordinator till enheten för onkologisk Bioterapi 500 000 

grandér dan institutionskonferens onkologiPatologi, Karolinska institutet          100 000 

fÖRBättRAd diAgnostiK Av tUMÖRsJUKdoMAR 

Planck Maria Blodbaserade analyser för förbättrad diagnostik och behandling av lungcancer 70 000 

staaf Johan Utveckling av next generation sequencing metodik för behandlingsprediktiv tumördiagnostik med primär 
applikation i lungcancer och melanom 

70 000 

gRUndLäggAnde PRinCiPeR fÖR BeHAndLing Av tUMÖRsJUKdoMAR 

grandér dan noncoding RnA in cancer and Mechanisms of action of anticancer drugs 800 000 

Kiessling Rolf Cellterapi av cancer  med t celler och dendritcells vaccin 900 000 

Linder stig Utveckling av en ny typ av proteasomhämmare för behandling av cancer 1 100 000 

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

70 000 

tennvall Jan Målriktad cancerbehandling med antikroppar, peptider eller hormoner förstärkta med radioaktiva  
isotoper. Patientnära & djurexperimentella studier 

70 000 

gYneKoLogisKA tUMÖReR 

dahlstrand Hanna tumörmikromiljöns påverkan på prognos och terapirespons vid serös ovarialcancer 250 000 

Hedenfalk ingrid tumour evolution and biomarkers for early detection and treatment response in ovarian cancer  
– lessons learned from breast cancer 

70 000 

HUdCAnCeR 

Hansson Johan Kliniska och molekylärgenetiska studier av malignt melanom 1 400 000 

Jönsson göran Molecular stratification of melanoma – prediction of survival outcome and benefit from molecular 
targeted therapy 

90 000 

LeUKeMi, LYMfoMsJUKdoMAR oCH MYeLoM  

Mellstedt Håkan RoR1 – a receptor tyrosine kinase for targeted therapy 500 000 

tUMÖReR i HoRMonPRodUCeRAnde oRgAn (endoKRinA tUMÖReR)  

Larsson Catharina Molekylär bakgrund till tumörutveckling i endokrina organ 400 000 

tUMÖReR i MAgtARMKAnALen (gAstRointestinALA tUMÖReR)  

eriksson sophie Utvärdering av alfastrålaren torium227 för behandling av tjocktarmscancer 36 000 

URoLogisKA tUMÖReR 

egevad Lars Genetisk profilering av prostatacancer för prediktion av prognos 350 000 

Li Chunde Molekylär kartläggning av metastaserad prostatacancer 250 000 

Ullén Anders translationella studier av avancerad urinblåsecancer                                         105 000 

UtveCKLing oCH oPtiMeRing Av stRåLBeHAndLing vid tUMÖRsJUKdoMAR 

dasu iuliana Personalised radiation therapy based on Pet functional imaging 500 000 

nya anslag beviljade av
Stiftelsen konung gustaf v:s Jubileumsfond

Sammanställning
totalt beviljat belopp år 1 7 781 000

totalt beviljat belopp år 2 7 695 000

totalt beviljat belopp år 3 5 055 000

Reseanslag avseende cancerkongresser 792 400

drift och lönekostnader för CancerCentrum Karolinska 1 050 000

strukturstöd för Kliniska Prövningsenheten    240 000

Personalised Cancer Medicine Karolinska 1 500 000

Kuratorstöd    100 000

Radiumhemmet 25 000

vi har 158 forskare med ett eller 
flera forskningsprojekt igång.
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Året som   passerat

Globeathon är en internationell manifestation för ökad kunskap och forskning om gynekologisk cancer. 
Fler än 60 länder gjorde gemensam sak och samlade profession, patientföreningar och andra stöd
organisationer för att synliggöra gynekologisk cancer. I Sverige genomfördes den andra mani
festationen i ordningen söndagen den 21 september 2014 i Kungsträdgården. 

Bland programpunkterna stod HPV och gynekologisk cancer; Hur det är att få cancer som 
ung? Sex, samlevnad och rehabilitering efter genomgången sjukdom samt Regionala cancercentrum 

– så här vill vi förbättra den gynekologiska cancervården.

ÅTeRkoMMAnde MAniFesTATion vARje ÅR i sepTeMBeR
Gyncancer är ett tabubelagt ämne som det inte pratas om, trots att så många drabbas. Tillsam
mans med professionen, canceröverlevare och intressenter kan vi genom Globeathon höras och 
förhoppningsvis göra skillnad.

Världens länder samlas i manifestation 

för mer info: www.globeathon.com och www.facebook.com/globeathonsweden

MATcHen

M
o

T cAnceR

Initiativet till ”Matchen mot cancer” 
kom till då Johan larsson som är 
assisterande tränare för Ackers Dam 
 lag i Åkersberga drabbades av cancer 
för andra gången under våren 2014. 

”Matchen mot cancer” arrangerar olika 
välgörenhetsevenemang till förmån 
för cancerforskningen. Det första 
evenemanget var en innebandymatch 
mellan ett kändislag och Ackers  
dam samt herrlag söndagen den  
7 september i Sporthallen i Åkers
berga. Behållningen gick oavkortat 
till cancerforsk
ningen via  
cancerför
eningen och 
Barncancer
fonden.

Jag bär  
tealarm- 
band
Anna Ingemarsdotter  
Wängdahl har startat en ideell förening 
som heter ”Jag bär teal, färgen för gy
nekologisk cancer i Sverige”. Anna fick 
beskedet livmoderhals cancer för ett 
par år sedan och har behandlats med 
strålning och cellgifter, vilket har varit 
och är fortfarande fysiskt och psykiskt 
påfrestande. Hon vill med denna för
ening samla in pengar till cancerforsk
ning, vilket görs bland annat genom 
att tillverka och sälja dessa armband 
där alla insamlade pengar oavkortat 
går till förmån för gyncancer i Sverige!

Radiumhemmets Forsknings
fonder är oerhört tacksamma för det 
initiativ och engagemang Anna har 
visat i sitt arbete med att stödja den 
patientnära cancerforskningen.

Armbanden går att 
köpa på facebook
sidan ”Jag bär teal”.

Denniz Pops minnesfond grundades 1998 till 
minne av musikproducenten Denniz Pop (Dag 
Volle). Denniz Pop skrev och producerade musik åt 
artister som Britney Spears och Ace of Base. Mitt 
i karriären, 1998, gick Denniz Pop bort i cancer. 

Minnesfondens huvudsakliga syfte är att ge ekonomiskt stöd till studieresor 
utomlands för personalen vid Radiumhemmet samt bidra med förbättringar 
av vårdmiljön. Fonden förvaltas av cancerföreningen i Stockholm och fem 
procent av kapitalet samt fondens avkastning delas ut årligen. 
denniz Pop Awards är ett välgörenhetsevenemang som startade 
2013. syftet är att stötta begåvade låtskrivare, producenter och 
artister med potential att nå en internationell musikkarriär samt 
att samla in pengar till denniz Pops minnesfond. 2014 samlade 
man in 100 000 kronor till fonden.

Musik mot cancer

5%
Administrations och insamlings
kostnader vid Radiumhemmets 
forskningsfonder 2014

Administrations-
kostnader

Avkastning och gåvor
AnsÖkningAR ocH  
FinAnsieRingsBeHov

2014 inkom totalt 104 ansökningar om 
forskningsstöd till klinisk cancerforskning. Av 
dessa beviljades 59 ansökningar. finansierings
behovet var 230 920 327 kr. Radiumhemmets 
forskningsfonder kunde bevilja 49 866 000 kr.

230,9 mkr

49,9 mkr

2014 inkom 220 ansökningar för deltagande 
i olika cancerkongresser och kurser.  
totalt söktes 3 861 447 kr. Radiumhemmets 
forskningsfonder kunde bevilja 2 390 300 kr.

BeviljatFinansieringsbehov 
inkomna ansökningar

3,9 mkr

2,4 mkr

Vid Jubileumsfon
dens huvudmanna
möte den 27 maj 
2014 på Kungliga 
slottet överlämnade 
Anncathrine Haglund 
ordförandeklubban till 
cecilia Schelin Seidegård.  
Jubileumsfondens medalj ut
delades till Anncathrine  
Haglund, Bengt Telland, 
Ingrid Andersson 
och Gösta Gahrton. 
även Håkan 
Mellstedt och Sten 
Orrenius har fått 
medalj under året.

f justitierådet  
inger nyström.

AnnCathrine 
Haglund lämnar 
över ordföran
deklubban till 
Cecilia schelin 

seidegård.

Professor  
gösta gahrton.

Klubböver lämnande 
på slottet

Utdelning av avkastning och 
gåvor från Radium hemmets 
forsknings fonder genomsnitt  
per år 2010 – 2014

Utdelat till
cancerforskningen

Administrations-
kostnader

Sparande

89%

5%
6%

http://www.globeathon.com/events/stockholsweden
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Ny vetenskaplig  
sekreterare 
Till vardags delar han sin tid mellan arbetet som 
överläkare på onkologiska kliniken vid Karolinska 
Universitetssjukhuset i Solna och sin forskning som 
är inriktad på urologiska cancerformer. Anders Ullén 
har en gedigen bakgrund inom den prekliniska och 
kliniska cancerforskningen. Att inneha uppdraget som 
vetenskaplig sekreterare ser han som en förmån.

– Fonderna har genom årens lopp bidragit till en 
rad olika projekt som i dag kommer cancerpatienter 
till nytta över hela världen. cancer är en komplex och 
många gånger tuff sjukdom som måste angripas från 
olika håll och ur flera perspektiv. För mig är uppdraget 
som vetenskaplig sekreterare i Radiumhemmets forsk
ningsfonder ytterligare en pusselbit i den strävan. 
Anders Ullén är utbildad vid Umeå universitet, docent 
vid Karolinska Institutet och arbetar som överläkare på 

onkologiska kliniken, Radiumhemmet vid Karolinska 
Universitetssjukhuset. Han har framförallt forskat 
kring urologiska cancerformer med tonvikt på avancerad 
prostata och urinblåsecancer.

Anders Ullén är ny vetenskaplig sekreterare för 
Radiumhemmets forskningsfonder.

cancerföreningen i Stockholm och Stiftelsen Konung 
Gustaf V:s Jubileumsfond har gemensamt kansli på  
Radiumhemmet. Kansliet ansvarar för fondernas redo
visning, ekonomisk rapportering till styrelser, huvudmän 
och medlemmar samt administrering av forsknings och 
reseanslag, minnesgåvor, donationer och testa menten. 
Dessutom sköter kansliet administrationen  
för personal som är anställda inom projekten.

Två stora fonder och 
ett litet effektivt kansli

vi som arbetar på kansliet är:

gunBritt einar, kanslichef 
telefon 08545 425 52, gunbritt.einar@rahfo.se

verena vesic, ekonomichef 
telefon 08545 425 54, verena.vesic@rahfo.se

Marija Pusic, administratör 
telefon 08545 425 56, marija.pusic@rahfo.se

Mariann eklund, ekonomiassistent 
telefon 08545 425 58, mariann.eklund@rahfo.se
från vänster i bild: Marija, verena, gunBritt och Mariann

Större gåvor och  
testamenten 2014

Testamenten
yvonne Beijers dödsbo, Stockholm
Gunilla lodins dödsbo, Södertälje 

Gåvor till minne av  

(10 000kr och över) 

Ingrid Avemark, Bromma
Ronald Berg, Danderyd
Kerstin Brodowsky, Stockholm 
Margareta cramér, Stockholm
Margareta Ekberg, lidingö 
Sören Eriksson, Avesta
christoffer Geijer, Stockholm
Kajsa Hedjerson, Djursholm
Johanna Hertogs, Tungelsta
Stefan Hydén, Vällingby
Hans Gunnar Johansson, Kalmar
Ove Jonsson, Hässelby
lars Mattilla, Upplands Väsby
larsOwe Pettersson, Solna
Maria Pramborg, lidingö 
lena Rathsman, Stockholm
Danguolé Rimeika, Stockholm
Marianne Ringblom, Stockholm
Malin Rydqvist, Tyresö 
Peter Schedin, Rimbo 
lena Smedsaas, Täby
Gunilla Stibeck, Stockholm 
christian Wåhlin, Stockholm 

Gåvor (10 000 kr och över)

Denniz Pop Awards, Stockholm
KarlOtto Bonnier, Stockholm 
Frida Ekman, Bromma 
Vivy lariss Svenby, Malmö
Adriana lender, Stockholm
Åkersberga Innebandyförening, Åkersberga

Testamenten
yvonne Beijers dödsbo, Stockholm 
Henry Brandts dödsbo, Trelleborg
Gunilla lodins dödsbo, Södertälje
Ulla Silwerbrands dödsbo, Spånga

Gåvor till minne av  

(10 000kr och över) 

Hans Boman, Burträsk
Siv Eriksson, Vällingby
liseMarie Fjelkestam, Täby
Henrik nergård, luleå
Gittan nordström, Stockholm

Gåvor (10 000 kr och över)

Föreningen för gynekologisk cancer, Stenhamra
Harald Bildt, linköping
Stig castenbäck AB, Stockholm
louise Dinkelspiel, Stockholm
Maud Junghahn, norrköping
Vivy lariss Svenby, Malmö

cAncERFÖREnInGEn JUBIlEUMSFOnDEn



RADIUMHEMMETS FORSKNINGSFONDER 

Karolinska Universitetssjukhuset Solna

Strålbehandlingen, plan 3

Box 25, 171 11 Solna

Telefon 08-545 425 50

info@rahfo.se

Stöd cancerforskningen
www.rahfo.se eller  
ring 020255 355

cancerföreningen i Stockholm pg 90 06 909 
Stiftelsen Konung Gustaf V:s Jubileumsfond pg 90 08 806
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