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Tillsammans hjälper vi fler att överleva.
Cancer är inte en sjukdom utan många. Det finns många varianter och samma 
cancerform kan se olika ut hos olika människor beroende på genetik, ålder och 
en rad andra bakgrundsfaktorer. Det är en av anledningarna till att forskningen 
under senare år allt mer riktat in sig på individualiserad cancerbehandling. 
Ett led i det arbetet är att Radiumhemmets forskningsfonder sedan 2014 avsätter 
fem miljoner kronor årligen för att utveckla forskningen kring PCM, Personalised 
Cancer Medicine, tillsammans med Karolinska Institutet (KI) och Karolinska 
Universitetssjukhuset. Det övergripande målet med detta initiativ är att skapa 
internationell konkurrenskraft i forskning om individualiserad cancerbehandling. 
För att klara det krävs samarbete både över klinik- och professionsgränser. 
Forskningen har kommit långt, en fantastisk medicinsk utveckling har gjort att 
överlevnaden i cancer har mer än fördubblats under de senaste 60 åren. En ut-
veckling som till stor del finansierats av privata medel. Det är med gemensamma 
krafter vi kan bekämpa cancer.

Tack för dina gåvor!
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Per Rydberg är doktor i miljökemi och började sin 
forskarkarriär vid Stockholms universitet. Där vidare-
utvecklade han en bra, men långsam, metod för att 
mäta skadliga kemikalier i människan. En teknik  
som bland annat använts vid undersökningar av 
arbetarna som utsattes för skadliga ämnen vid bygget 
av Hallandsåsen.  

Sedan några år tillbaka återfinns han på Karolin-
ska Institutet där hans metod används och är nyckeln 
till att mäta effekten av de cellgiftsläkemedel som 
används mot bröstcancer hos enskilda patienter. 

– Dagens dosplanering baseras på patientens 
kroppsyta. Två storleksmässigt lika patienter ges enligt 
behandlingsprotokollet exakt samma dos. Men det 
finns många faktorer som ålder, livsstil, bakomliggande 
genetik, lever- och njurfunktion mm. som påverkar 
hur stor del av den givna dosen som blir aktiv. Det 
skiljer jättemycket mellan individer, ibland med flera 
hundra procent mellan de som har de högsta och  
lägsta aktiva nivåerna i kroppen, berättar Per Rydberg.

I praktiken innebär det att patienter som behandlas 
enligt protokollet ändå löper stor risk att över- respek-
tive underbehandlas.

– Patienter som får för stor dos drabbas av fler 
och svårare biverkningar. Patienter som får för låg dos 
får otillräcklig effekt mot själva cancern, vilket ger en 
ökad risk för återfall. Vi kan idag hitta feldoserade 
patienter med hjälp av endast ett blodprov, men då  
ser vi nivån på endast ett av läkemedlen. Vi har nu 
möjlighet att med hjälp av två blodprov mäta flera 
läkemedel samtidigt. En individanpassad dosering  

har potential att rädda liv och minska biverkningar 
som orsakas av för hög dos.

LEVANDE BEVIS

Inom en tioårsperiod hoppas han att den nya dospla-
neringstekniken ska finnas tillgänglig och användas i 
cancervården. 

– En stark drivkraft är att jag som tolvåring fick 
beskedet att jag hade cancer.  Det var en stor chock.

Per hade drabbats av en tumör i näshålan som 
krävde omfattande operationer. Tumören var godartad 
men växte snabbt och var nära att ta hans liv. 

– Att få höra ”du har cancer”, det är inget jag öns-
kar en annan människa. Oavsett prognos rycks mattan 
bort och jag drivs fortfarande av att kunna göra något 
för dem som får det här beskedet. Jag tror att många 
fortfarande ser cancerdiagnosen som en dödsdom, 
men faktum är att de flesta blir botade. 

Per Rydberg är själv ett levande bevis på just detta.

EN MER INDIVIDANPASSAD 

dosering kan  
rädda liv
– Jag tror att många fortfarande för-
knippar cancerdiagnosen med döden,  
men faktum är att de flesta blir botade 
idag, säger Per Rydberg som riktat in sin 
forskning på att utveckla ”TailorDose”,  
en ny teknologi för skräddarsydd läke-
medelsdosering inom cancervården. 

Per Rydberg,  
doktor i miljökemi vid  
Karolinska Institutet.

– Det behövs forskargrupper som spänner över ett bredare fält. När olika kompetenser 
möts går forskningen från att bli bra till att bli riktigt bra, säger Elisabeth Epstein,  
docent och överläkare vid Karolinska universitetssjukhuset i Solna.

Elisabeth Epstein arbetar med ultraljudsdiagnostik för 
att kunna skräddarsy behandling för patienter med 
olika gynekologiska tumörer. 

– När det gäller livmodercancer vet vi att vi både 
överbehandlar och underbehandlar nära en tredjedel 
av patienterna. Det vi vill göra är att titta på multi-
modala strategier och ta fram en individualiserad 
riskprofilanalys för varje kvinna. 

Tidigare byggdes riskbedömningen enbart på den 
biopsi som togs när det konstaterades att patienten 
hade livmodercancer. 

– Det som har tillkommit på senare år är ultraljud 
vilket ger lite mer information om hur stor tumören 
är och hur den breder ut sig. Vi vill även lägga till en 
DNA-analys och på så vis få ännu mer information 
om tumören. Sammantaget kan vi på så sätt få en 
mycket tydligare bild över den enskilda kvinnans risk. 

Den samlade informationen ger säkrare underlag 
för läkarna att bestämma vilka som behöver en större 
operation där lymfkörtlar i buk och bäcken tas bort.

– Vi vill inte utsätta patienter för denna radikala 
behandling i onödan eftersom det är ett riskfyllt 
ingrepp där många patienter får besvär efteråt.  

Med hjälp av DNA-analys får vi veta mycket mer om 
tumören och kan på så vis hitta nya och mer riktade 
behandlingsstrategier.

KORSBEFRUKTNING

Projektet drivs i samarbete med Joseph Carlsson, 
docent och överläkare vid enheten för cytologi och 
patologi. 

– Vi kombinerar våra olika kompetenser för  
att komma fram till nya beslutsunderlag som kan  
hjälpa oss att ge rätt behandling till rätt patient.  
Tillsammans kan vi göra mycket, var för sig ser vi  
bara vår egen lilla tårtbit.  Forskargrupper som  
spänner över bredare fält är viktiga. Det är då forsk-
ningen går från att vara bra till att bli riktigt bra,  
säger Elisabeth Epstein.

Inom en femårsperiod tror hon att de vet vilka 
DNA-markörer som kan vara användbara för ändamålet. 

– Vår förhoppning är också att hitta nya läkemedel 
som är skräddarsydda för tumörens DNA-profil.  
Detta kommer att ta längre tid men att som första  
steg få till en mer förfinad analys bör inte ligga  
alltför långt bort. 

VI BEHÖVER FORSKARGRUPPER DÄR

olika kompetenser möts

Elisabeth Epstein,  
docent och överläkare 
vid Karolinska  
universitetssjukhuset.
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– Genom att kombinera forskning och klinik kan jag hämta frågeställningar från  
båda världar och försöka översätta dem från patient till laboratorium och vice versa. 
Just vid lungcancer är behovet av nya behandlingar väldigt stort, säger Simon Ekman 
överläkare och forskare vid Karolinska Institutet.

Simon Ekmans arbete är inriktat på lungcancer, både 
som forskare och onkolog. 

– Det är en svår diagnos att få och generellt en 
dålig överlevnad. Ett av mina forskningsspår 
är att försöka hitta prediktiva biomarkörer, 
alltså faktorer som kan förutse om en  
patient kommer att svara på en viss  
behandling eller inte. 

Både vid insättande av första behand-
ling, och över tid, utvecklas ofta resis-
tens mot läkemedel. – Jag försöker 
förstå vilka mekanismer som ger 
resistens, varför vissa drabbas och 
vad det är för slags resistens det 
handlar om. Om vi kan identi-
fiera resistensmekanismen kan vi 
också rikta behandlingar mot den. 

STORT BEHOV

Simon Ekman konstaterar att  
det idag finns behandlingar för 
avancerad lungcancer som kan  
ge ökad livslängd och förbättrad 
livskvalitet, men att det finns 
mycket kvar att göra.

– Vi vill utveckla detta vidare samtidigt som det 
övergripande målet, och vår förhoppning, är att kunna 
bota människor som drabbas av avancerad cancer.

En stark drivkraft i forsk-
ningen, enligt Simon Ekman 
är att han som kliniker träffar 
många patienter och ser det 
stora behov som finns av nya 
och förbättrade behandlingar.

– Ibland känner jag mig 
som doktor både maktlös och 
frustrerad när jag inte har de 
rätta verktygen för att kunna 

hjälpa en patient så mycket som 
jag skulle vilja. Samtidigt är det en 

spännande tid att vara forskare i. Utveck-
lingen går snabbt och när det kommer data 

om nya målriktade läkemedel, ofta med 
tillhörande biomarkörer, så vet man 
att det nuförtiden inte behöver dröja 
länge förrän vi kan använda den nya 
behandlingen i kliniken. Att kunna 
göra skillnad för människor som  
drabbas av cancer är en oerhört  

stark drivkraft. 

DET FINNS ETT STORT 

behov av nya  
behandlingar

Jag försöker förstå vilka mekanismer 
som ger resistens, varför vissa 
drabbas och vad det är för slags  
resistens det handlar om, säger  
Simon Ekman, överläkare och forskare 
vid Karolinska Institutet.

NYTT TEST FÖR PROSTATACANCER 

revolutionerar vården
– En stark drivkraft är att ny kunskap snabbt ska komma patienterna till nytta.  
Det säger Henrik Grönberg vars forskning kring ett nytt test för prostatacancer på  
bara fem år gått från planeringsstadium till klinik.

För att diagnostisera prostatacancer används idag  
ett så kallat PSA-prov, ett test som länge varit om-
debatterat eftersom PSA inte kan skilja mellan  
farlig och ofarlig cancer.

Henrik Grönberg, överläkare och professor vid 
Karolinska Institutet, har under de senaste åren arbetat 
med STHLM3, en studie som fokuserat på att utveckla 
ett helt nytt test där man via ett vanligt blodprov kan 
analysera en kombination av sex proteinmarkörer,  
över 200 genetiska markörer samt kliniska data som 
ålder, familjehistorik och tidigare vävnadsprov från 
prostatan. Studien gjordes mellan 2012 och 2014  
där det nya testet jämfördes med PSA-diagnostik 
genom att deltagare i studien, 59 000 män från Stock-
holm i åldrarna 50-69 testades med båda metoderna.  
Resultaten visar bland annat att det nya testet minskade 
antalet biopsier med ungefär en tredjedel jämfört med 
PSA.  Testet hittade även allvarlig cancer hos män med 
låga PSA-värden, cancer som idag inte upptäcks.

– Vårt test innebär att vi kan minska antalet biop-
sier och öka sannolikheten att hitta en farlig cancer. 
Testet minskar risken för underbehandling av män 
med farlig cancer. Och många män som har en  

lindrigare form av sjukdomen slipper onödig, plågsam 
och ofta kostsam behandling, säger Henrik Grönberg.

Förutom den stora patientnytta som det nya testet 
för med sig finns en annan intressant aspekt, de nya 
rönen har kommit patienterna till nytta på rekordtid 
i forskningssammanhang. Redan till hösten kommer 
testet att finnas tillgängligt på klinikerna i Stockholm. 

– Ibland forskar vi väldigt mycket men kunskapen 
når inte alltid ut till patienterna. Jag vill visa att det 
faktiskt går att snabbt omsätta ny kunskap, som det 
här testet, i praktisk nytta. 

PCM

Ett annat forskningsspår handlar om klinisk sekvense-
ring av cancer. 

– Här har vi fått stöd från PCM, Personalised 
Cancer Medicine. Detta projekt handlar om män med 
spridd prostatacancer. Vi ska med hjälp av ett blod-
prov ta ut plasman, där alla proteiner finns. I plasman 
finns även små DNA-bitar, s.k. fritt cirkulerande 
DNA, från tumören. Det är dessa vi vill komma åt.

Henrik Grönberg och hans forskargrupp har ut-
vecklat en teknik för att kunna sekvensera tumörbitarna. 

– Det innebär att vi i stället för att ta en biopsi på 
en tumör kan nöja oss med ett vanligt blodprov för att 
få ut all information vi behöver. Detta öppnar helt nya 
möjligheter för att bestämma vilken typ av tumör det 
handlar om, vilken typ av behandling som passar bäst 
och till att följa sjukdomens förlopp. Henrik Grönberg 
hoppas att redan till hösten kunna starta studier där 
den här typen av analyser används för prostatacancer-
patienter. 

– Detta är ett helt nytt sätt att arbeta med indivi-
dualiserad behandling, i slutänden handlar det om att 
ge rätt behandling till rätt patient. Vid prostatacancer 
finns det idag sju, åtta olika behandlingar att välja  
mellan. Genom denna analys får vi bättre underlag 
för att kunna avgöra vilken behandling som gör mest 
nytta för varje enskild patient. 

Henrik Grönberg,  
överläkare och 
professor vid  
Karolinska Institutet.
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Här är tanken att försöka hitta individuella åter-
fallsmarkörer och utveckla ett nytt koncept där vi 
använder ny kunskap för att utveckla, för varje patient, 
personliga markörer i syfte att bättre kunna förutsäga 
och behandla återfall. 

RINGSIDEROBLASTANEMI  
– EN UNDERGRUPP AV MDS

Ett annat av Eva Hellström-Lindbergs pågående 
forskningsprojekt handlar om en undergrupp av MDS, 
refraktär anemi med ringsideroblaster. En sjukdom 
som karakteriseras av svår blodbrist och att för mycket 
järn samlas i cellens mitokondrier.

– Cellerna mognar inte ut till röda blodkroppar 
utan dör redan i benmärgen. Vi vet i dag att detta 
beror på en speciell mutation som heter SF3B1. 

Hon förklarar att just denna gen påverkar splits-
ning, en process där onödiga delar, så kallat ”skräp-
DNA”, klipps bort av kroppens eget maskineri. 

– Detta är en kunskap som vi kan använda som 
verktyg för att hitta nya behandlingsmodeller och 
förstå orsakerna bakom anemin.

Om tio år hoppas Eva Hellström-Lindberg att 
den återfallsfrekvens som idag ligger på 40 – 50 procent 
för MDS-patienter har sänkts till 10 – 20 procent.

– Mitt mål är att vi då ska kunna bota åtta av tio 
MDS-patienter.

MÅLET ÄR EN 

återfallsmarkör för varje patient
Eva Hellström-Lindberg, överläkare och professor vid Karolinska Institutet, har ägnat 
hela sitt forskningsliv åt myeolodysplastiskt syndrom, en sjukdom som leder till att 
benmärgen inte förmår att producera tillräckligt många friska blodceller. 

Det finns två saker som 
är utmärkande för MDS. 
Det ena är att patienterna 
har allvarlig blodbrist 
och behöver regelbundna 
blodtransfusioner. Detta 
hjälper många, men inte 
alla. Det andra är att i 
synnerhet patienter med 
högrisksjukdom har kort 
förväntad överlevnad på 
grund av dåliga blod-
värden och utveckling 
till akut leukemi. Den 
möjliga bot som finns är 
stamcellstransplantation 
och fram till för tio år 
sedan var det i stort sett 
bara patienter under 60 år 
som kom i fråga för den 
behandlingen.

– Medelåldern på en 
MDS-patient är 75 år, så 
förr var det bara en liten 
del av MDS-patienter 
som kom i fråga för 
transplantation. I dag kan 
vi transplantera patienter 
upp till 70 – 75 års ålder, 
vilket innebär att vi kan 
rädda betydligt fler, säger 
Eva Hellström-Lindberg.

GENSEKVENSERING

En av de centrala frågorna i forskningen kring MDS är 
varför stamcellerna börjar fungera på ett felaktigt sätt. 
Teknikutvecklingen inom gensekvensering innebär 
nya möjligheter att finna svar. För cirka sju år sedan 
kunde forskarna, från att bara ha kunnat kartlägga en 
gen i taget, övergå till att sekvensera hela paneler med 

hundratals gener på 
en och samma gång. 

– Den utveck-
lingen har lett till att 
vi på kort tid kunnat 
bygga upp en enorm 
kunskapsmängd.  
Vi har lärt oss vilka 
gener som samverkar, 
vilka som är farliga, 
eller talar för bättre 
prognos, samt hur  
de relaterar till svar  
på behandling, 
förklarar Eva Hell-
ström-Lindberg.

BRETT ANSLAG

De senaste årens arbete 
har präglats av ett 
brett anslag i syfte att 
försöka förstå biologi 
och genetik bakom 
MDS.

– Det har bland 
annat fört med sig  
att vi sedan årsskiftet 
använder gensekvense-
ring som rutinmetod 
i kliniken. Vi screenar 
alla MDS-patienter 
för de vanligaste  
mutationerna och får 
på så vis en bild av 

hur den individuella risken ser ut. Att hitta genmönster 
är dock inte detsamma som att hitta sjukdomsorsaker.

Den nya kunskap som gensekvenseringen fört 
med sig innebär också att forskarna på allvar kan 
börja arbeta med att minska risken för återfall efter 
transplantation. 

– Medelåldern på en MDS-patient är 75 år, så förr var det bara en  
liten del av MDS-patienter som kom i fråga för transplantation.  
I dag kan vi transplantera patienter upp till 70–75 års ålder, vilket 
innebär att vi kan rädda betydligt fler, säger Eva Hellström-Lindberg.

Eva Hellström-Lindberg, överläkare och professor vid  
Karolinska Institutet.
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MATTIAS CARLSTEN

Forskare och ST-läkare vid Karolinska Universitetssjukhuset 

VAD ÄR DIN FORSKNING INRIKTAD PÅ?
Min forskning är inriktad på hur man kan använda 
kroppens egna immunförsvar för att bota cancer. Jag 
fokuserar på naturliga mördarceller, NK-celler, som 
kan känna och eliminera tumörceller i kroppen. I mitt 
projekt tittar jag på hur man genetiskt kan modifiera 
NK-cellerna för att förstärka egenskaper de redan har 
eller ge dem nya egenskaper så att de lättare kan hitta 
tumörer i kroppen och döda dem. 

VAD ÄR MÅLET MED DIN FORSKNING? 
Det övergripande målet med min forskning är att 
utveckla nya, effektivare och mer skonsamma metoder 
för behandling av cancer som förhoppningsvis botar 
svårt sjuka cancerpatienter. I dag behöver de flesta ligga 
på sjukhus under sina cellgiftsbehandlingar, många 
åter vänder bara några dagar efter avslutad behandling 
eftersom dagens cancerbehandling i många fall gör 
patienterna oerhört infektionskänsliga och lättblödande. 
Genom att hitta nya behandlingsalternativ, som baserar 
sig på kroppens egna immunförsvar kan användandet av 
cellgifter och strålning minska, och därmed även biverk-
ningar som är associerade med dessa behandlingsformer. 

VAD DRIVER DIG?
På kliniken träffar jag många patienter, där går arbetet 
ut på att hjälpa dessa patienter i stunden. Genom 
att ta med problemställningar och erfarenheter från 
min kliniska vardag tillbaks till laboratoriet försöker 
jag komma upp med mer långsiktiga lösningar som 
förhoppningsvis, på sikt, kan hjälpa än fler patienter. 
Då jag har en fot i den kliniska vardagen och en fot 
i forskningen, drivs jag av tanken att på sikt kunna 
återföra mina idéer och resultat från laboratoriet till 
min kliniska vardag. 

GEORGIOS RASSIDAKIS

Överläkare och forskare vid Karolinska Institutet och  
Karolinska Universitetssjukhuset.

VAD ÄR DIN FORSKNING INRIKTAD PÅ?
Min forskargrupp har under de senaste 15 åren 
fokuserat på sjukdomsmekanismerna bakom lymfom 
och på att försöka hitta nya genbaserade diagnostiska 
och prognostiska markörer för sjukdomen. Vi arbetar 
främst med en aggressiv form av T-cellslymfom, kallat 
anaplastiskt storcelligt lymfom eller ALCL. Just nu 
fokuserar vi på signalmekanismer i cancercellen som 
vi tror kan påverka behandlingssvar och behandlings-
resistens. De senaste årens framsteg inom immun-
terapiområdet har lett till att vi också tittar på den 
mekanism som vi tror kontrollerar det egna immun-
försvarets respons mot ALCL. Även i vårt mer kliniskt 
inriktade forskningsspår handlar det om att hitta nya 
diagnostiska och prognostiska markörer i olika former 
av T-cellslymfom. Här samarbetar vi med forskar-
grupper runt om i Sverige i syfte att kunna samla in 
den mängd material som krävs för att bygga en stor 
databas och, i nästa steg, dra relevanta slutsatser av 
våra fynd.

VAD ÄR MÅLET MED DIN FORSKNING?
Att hitta nya molekylära mekanismer som ska öka vår 
kunskap och ge oss bättre förståelse för vad som orsakar 
lymfom. Målet är att vår forskning i slutänden ska 
leda till nya och mer effektiva behandlingsmöjligheter 
för de patienter som drabbas av sjukdomen.

VAD DRIVER DIG?
Jag drivs av min tro på att lymfom är en sjukdom som 
går att bota. Vi måste bara ta reda på hur. Forskningen 
har kommit långt, i dag vet vi att cancer inte är en 
sjukdom, utan många. Även om olika cancerformer 
kan uppvisa vissa likheter är det många bakomliggande 
faktorer som avgör hur sjukdomen ter sig hos varje 
enskild person. Jag tror att immunterapi kommer att 
vara en viktig del av framtidens cancerbehandling 
eftersom vi här fokuserar på kroppens eget försvar  
mot sjukdomen och inte på cancercellens specifika 
egen skaper. Därför är min drivkraft, kort och gott,  
att kunna bota cancer!

MIRIAM MINTS

Docent och överläkare vid Institutionen för kvinnors och  
barns hälsa vid Karolinska Institutet.

VAD ÄR DIN FORSKNING INRIKTAD PÅ? 
Min forskning är inriktad på livmoderslemhinnan 
där vi arbetar utifrån tre olika inriktningar: genetik, 
livsstilsfaktorer samt proteinmarkörer. Det senare 
spåret utgår från det faktum att grundbehandlingen vid 
liv modercancer är att ta bort livmoder och äggstockar. 
Men det finns olika typer av livmodercancer och det 
behövs bättre prognostiska verktyg för att avgöra vilka 
kvinnor som behöver mer eller mindre radikal terapi. 
Därför söker vi efter molekylära markörer i syfte att 
bättre kunna avgöra vilken behandling som är rätt för 
vilken patient. 

VAD ÄR MÅLET MED DIN FORSKNING? 
Jag vill individanpassa behandlingen. Jag vill också visa 
att det är skillnad på cancer och cancer. Det är samma 
diagnos men det ligger olika molekylära mekanismer 
bakom livmodercancer vilket innebär att sjukdomen 
måste behandlas mer individuellt. Forskningen inom 
bröstcancer har kommit betydligt längre, där finns det 
olika behandlingar för olika kvinnor och i dag botas 
de flesta som drabbas av cancer i bröstet. Min önskan 
är att få se samma utveckling inom livmodercancer, 
förhoppningsvis kan jag och mina forskargrupper bidra 
med en eller flera pusselbitar till den utvecklingen. 

VAD DRIVER DIG?
Jag är nyfiken och vill komma vidare i arbetet med att 
söka efter orsaker till vad som orsakar tumörer i liv-
modern. Det hela bottnar i att jag vill göra det bättre 
för patienterna och individanpassa behandlingen så att 
fler slipper att under- eller överbehandlas.

ANDREAS LENNARTSON

Civilingenjör och forskare vid Karolinska Institutet.

VAD ÄR DIN FORSKNING INRIKTAD PÅ?
Min forskning är inriktad på epigenetik i allmänhet 
och på akut myeloisk leukemi, AML, i synnerhet. AML 
orsakas oftast av att stamcellerna stannar i sin mognad 
vilket gör att de drabbade får en ackumulering av omogna 
celler som inte fungerar. Ofta är det fel på själva 
DNA-sekvensen men även själva packningen får brister. 
I varje cell finns cirka två meter DNA, för att det ska få 
plats i cellkärnan krävs en väldigt effektiv packningsor-
ganisation. När själva DNA:t är felaktigt måste hela cel-
len dö för att mutationen ska försvinna. Men en felaktig 
packningsmekanism går att justera utan att cellen måste 
dö. Packningen påverkas nämligen av olika enzymer. 
Upptäcker vi att den felaktiga packningen beror på 
ett enzym där det redan finns läkemedel som påverkar 
detta, kan vi också åtgärda den felaktiga packningen. 

VAD ÄR MÅLET MED DIN FORSKNING? 
Vi vet att DNA-packningen är fel i nästan alla cancrar 
men inte vad som är orsak och verkan. Första steget  
är att ta reda på vilka enzymer som reglerar normal  
utveckling. Då kan vi i nästa steg förstå vad som  
orsakar fel i packningen och i förlängningen utveckla 
helt nya behandlingsmetoder för leukemi. 

VAD DRIVER DIG?
Inom vissa subgrupper av leukemi har det varit en  
utveckling från att nästan alla dog till att, när man 
fann sjukdomsmekanismen, kunna bota nästan alla. 
För att nå dit behövs samarbete över professions-
gränserna. Jag är själv civilingenjör i bioteknik och 
arbetar sida vid sida med kliniker. Tillsammans kan  
vi uträtta mycket mer än om alla skulle forska var och 
en för sig. Jag tror verkligen på att epigenetiska  
mediciner kommer att kunna påverka fältet och göra 
det bättre för många patienter, oavsett cancertyp. 

frågor  
till 

forskare

frågor  
till 

forskare
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– Att göra genetiska analyser är kostsamt. Men om behandlingen visar sig fungera  
har du det billigaste läkemedel du kan tänka dig för att rädda liv. Det säger  
Anna Martling, forskningsledare för en studie som undersöker om acetylsalicylsyra  
kan bota cancer. 

Anna Martling, överläkare och professor i kirurgi 
vid Karolinska Institutet, forskar kring tjock- och 
ändtarmscancer. 

– Vi fokuserar på prognostiska faktorer, nya 
be handlingar och livskvalitet. Syftet är dels att 
förhindra att cancer uppkommer, dels att behandla på 
ett bättre sätt så att fler överlever och det till en bättre 
livskvalitet. 

Forskningen kring tjock- och ändtarmscancer har 
tagit stora steg under de senaste 20 åren. I dag finns 
effektiva behandlingar som gör att fler drabbade 
överlever sin sjukdom. 

– Vi har nått väldigt långt när det gäller att 
förhindra lokala återfall. Den stora utmaningen är 
fjärrspridning av metastaser i kroppen. För att angripa 
problemet är det viktigt att kunna hitta tumörer tidigt 
och förhindra fjärrspridning efter operation. Därför är 
en stor del av forskningen inom det här fältet inriktad 
på att hitta nya biomarkörer som kan förutsäga 
prognos och behandlingssvar.

UNIK STUDIE

Anna Martling leder den spännande studien, ALASCCA, 
som handlar om acetylsalicylsyra. Det är den första 
randomiserade studien inom tjock- och ändtarms-
cancer där biomarkörer används för att studera värdet 
av att ge en lågdos acetylsalicylsyra (ASA) till patienter 
med kolorektalcancer. 

– Vi vet från andra typer av studier att acetyl-
salicylsyra minskar antalet polyper i tarmen. Vi vet 
också att ASA minskar både in- och återinsjuknandet  
i cancer och att patienter med en viss mutation i 
tumören är de som har mest nytta av behandlingen.  
I vår nystartade studie inkluderar vi alla patienter som 
opereras för tjock- och ändtarmscancer i Sverige och 
screenar dem för den här mutationen. Därefter lottas 
patienterna i studien till att antingen få en lågdos ASA 

eller placebo. Studien är dubbelblind, vilket innebär 
att varken vi eller patienterna vet vem som får vad. 

Det är en omfattande studie där totalt 4 000 
patienter ska screenas för mutationen, varav 800 ska 
ingå i läkemedelsdelen.

– Patienterna ska stå på den här behandlingen i tre 
års tid, daglig dos. Det vi är intresserade av vid studiens 
slut är hur många som under de gångna åren visat sig 
ha haft en sjukdomsfri överlevnad. 

STOR FÖRBÄTTRING

Om hypotesen stämmer kommer studien att visa en 
kraftigt förbättrad överlevnad hos dem som efter ope-
ration får en låg dos acetylsalicylsyra om dagen. 

– Det är bara cirka 30 procent av alla patienter 
med denna cancer som har mutationen, vilket innebär 
att behandlingen inte kommer att gälla för alla, men 
dock för en tredjedel. Sedan finns det alltid risker med 
behandlingen, i det här fallet kan ASA öka risken för 
blödningar bl. a i mag- och tarmkanalen. Men styrkan 
är att vi här kanske har en markör som visar vilka 
patienter som kommer att svara positivt på behand-
ling. Då går det att på en mindre grupp hämta ut 
vinsterna på ett annat sätt än om ASA skulle ges till en 
massa patienter som inte får någon vinst utan enbart 
biverkningar. 

VÄRKTABLETT SOM  

kan rädda liv

BILLIGT

En annan fördel med ASA är att det är ett extremt 
billigt läkemedel jämfört med andra typer av tilläggs-
behandlingar inom cancervården. 

– Acetylsalicylsyra är välbeprövat och har funnits i 
över 100 år. I dagens forskning handlar det inte bara 
om att utveckla nya mediciner, utan även om att 
använda befintliga på rätt sätt. Att göra de genetiska 
analyserna som ingår i vår studie är dyra, men å andra 
sidan, om behandlingen visar sig stämma, har vi den 
billigaste livräddande behandling du kan tänka dig. 
Ett års tablettförbrukning kostar 268 kronor, konstaterar 
Anna Martling.

Anna Martling,  
överläkare och 

professor i kirurgi 
vid Karolinska 

Institutet,
Anna Martling leder den spännande studien,  
ALASCCA, som handlar om acetylsalicylsyra. 



1514 Radiumhemmets forskningsfonder • www.rahfo.se Radiumhemmets forskningsfonder • www.rahfo.se

Å R S R E D O V I S N I N G  2 0 1 5Å R S R E D O V I S N I N G  2 0 1 5

MODERN CANCERFORSKNING 

kräver ny och avancerad  
infrastruktur
– Syftet med PCM-programmet är att skapa bästa möjliga förut-
sättningar för internationellt konkurrenskraftig forskning inom 
individualiserad cancerbehandling. Samarbetet med våra fyra 
pilotprojekt är ett viktigt led i det arbetet, säger Claes Karlsson, 
programdirektör.

PCM-programmet vid Karolinska Institutet startade 
hösten 2014, tack vare medel från Radiumhemmets 
Forskningsfonder. PCM står för ”Personalised Cancer 
Medicine”, ett begrepp som blivit alltmer relevant i 
takt med att utvecklingen inom tumörbiologin gått 
kraftigt framåt. Idag kan forskare med teknikens hjälp 
studera tumöravvikelser på individnivå vilket öppnar 
möjligheter för mer precis prognos och behandling.
Det övergripande målet med detta initiativ är att skapa 
internationell konkurrenskraft i forskning om indivi-
dualiserad cancerbehandling. För att klara det krävs 
samarbete över många gränser. 

– Den nya forskningen kräver en helt annan 
infrastruktur än traditionell forskning. Att identi-
fiera specifika avvikelser och behandla utifrån deras 
betydelse för tumörers överlevnad, kräver avancerad 
diagnostik, specificerad behandling och inte minst 
modern teknisk utrustning där utvecklingen är snabb 
och därför kapitalintensiv. Ur ett patientperspektiv är 
det dessutom mycket viktigt att handläggningstiderna 
är korta. Det går inte att härbärgera allt detta inom en 
traditionell forskargrupp eller institution, för att klara 
uppgiften måste det till samarbete lokalt, nationellt 
och internationellt, säger Claes Karlsson.

FYRA PROJEKT

En viktig milstolpe för programmet var identifieringen 
av fyra pilotprojekt. Dessa har efter noggrann bedöm-
ning valts ut av internationellt ledande cancerforskare. 

Totalt har 6,6 miljoner 
delats ut till forskning om 
individualiserad cancer-
behandling. Samtliga 
projekt studerar betydelsen 
av specifika avvikelser i  
enskilda individers tumör-
vävnad. Avvikelser som sedan 
kan leda till individuella 
behandlingsrekommenda-
tioner. 

–  PCM-programmet 
delfinansierar projekten, där 
en viktig del är att bygga 
kunskap som sedan kan bilda 
skola och utgöra modell 
för andra forskare inom 
området individuali serad 
cancerbehandling, säger 
Claes Karlsson. 

Matthias Löhr, över-
läkare och professor vid 
Karolinska Institutet är 
forskningsledare för ett av 
de utvalda projekten. 

– Det är mycket inspire-
rande att projekten bedömts 
av internationella experter 
från stora europeiska centra. 

Det är ett viktigt erkän-
nande och ger oss extra 
kraft att arbeta vidare 
med PCM-forskning 
här i Stockholm. 

Han poängterar 
att alla är överens om 
att framtidens cancer-
behandling kommer 
att vara mycket mer 

individualiserad än i dag. Men vägen dit är  
komplicerad och kräver nya samarbetsprojekt, såsom 
PCM-programmet.

– Alla saknar en viss erfarenhet av detta forsk-
ningsfält, därför är det så viktigt att skapa en lärande 
organisation där man lär av varandra. Vi som arbetar 
inom pilotprojekten får lära oss den hårda vägen och 
förhoppningsvis kan vi hitta generaliserbara erfaren-
heter och se till att sprida den kunskapen genom vårt 
nätverk, säger Matthias Löhr. 

• Radiumhemmets forskningsfonder avsatte 2014 fem miljoner kronor/år 
under tre år för att utveckla forskningen kring PCM tillsammans med 
Karolinska Institutet (KI) och Karolinska Universitetssjukhuset. 

• Projektledare är professorerna Rolf Lewensohn och Ingemar Ernberg,  
den senare är även ordförande för KI:s Cancernätverk.

• PCM-programmet har delat ut forskningsanslag till  
fyra forskargrupper vid KI. Forskningsledare för  
projekten är: Jonas Bergh, Henrik Grönberg, Rolf  
Lewensohn och Matthias Löhr, samtliga professorer vid KI. 

• PCM-programmet har även i uppdrag att delta i  
samarbetet inom Cancer Core Europe.  
En grupp bestående av sex ledande  
cancercentra i Europa vars målsättning är att  
harmonisera den europeiska translationella  
cancerforskningen.

Claes Karlsson, forskare  
och programdirektör  
för PCM-programmet vid  
Karolinska Institutet.

Matthias Löhr, överläkare  
och professor vid  
Karolinska Institutet.
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Ordförande 
Ulf Lagerström direktör

Vice ordförande 
Bertil Hamberger professor

LEDAMÖTER

Tina Dalianis professor
Lars Gatenbeck medicine doktor
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Ulrik Ringborg professor, sekreterare
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SUPPLEANTER

Jonas Bergh professor
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Förvaltningsberättelse från styrelsen för  
Cancerföreningen i Stockholm
1 januari – 31 december 2015                                    Orgnummer: 815200-2583

FÖRENINGENS ÄNDAMÅL
Cancerföreningen i Stockholm, bildad 1910, har till ända-
mål 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. Föreningen har sitt säte i Stockholm.

FRÄMJANDE AV ÄNDAMÅLET
Styrelsen har under räkenskapsåret beviljat anslag om  
34 049 332 kr (49 637 900 kr) till bland annat följande 
forskningsområden: Förbättrad diagnostik, grundläggande 
principer för behandling av tumörsjukdomar, drift av klinisk 
experimentell forskning samt optimering av strålbehandling. 
Vidare har anslag beviljats till studier av cancer i många 
organsystem bland annat bröstcancer, gynekologiska tumörer, 
hematologiska maligniteter, tumörer i mag-tarmkanalen 
samt urologiska tumörer. 

GÅVOR OCH TESTAMENTEN
Under året har föreningen mottagit gåvor från allmänheten  
1 485 296 kr (2 091 688 kr) och testamenten 354 912 kr 
(611 778 kr) därutöver har anslag erhållits från externa 
stiftelser och fonder 3 426 304 kr (2 404 251 kr).

KAPITALFÖRVALTNING
Cancerföreningen i Stockholms största tillgång är ett om-
fattande värdepappersinnehav.

Syftet med detta kapital och förvaltningen av det är att säker-
ställa att föreningen kan fullfölja sina långsiktiga forsknings-
åtaganden. Dessutom skall buffertkapitalet överbrygga 
påfrestningar i verksamheten och ogynnsamma värdeför-
ändringar 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 
hedgefondplaceringar. Under förvaltningen kan den aktie/
aktierelaterade 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  
1 041 323 902 kr (1 022 179 756 kr) vid årets utgång.  
Portföljutvecklingen för året uppgick till 3,39 procent 
(12,06) procent.

RESULTAT OCH STÄLLNING
Av årets förvaltningsresultat 45 081 925 kr (38 579 617 kr) 
har 4 017 033 kr (3 347 190 kr) kapitaliserats, varefter  
41 064 892 kr (35 232 427 kr) återstår att disponera.  
Eget kapital uppgår till  865 367 343 kr (827 539 102 kr). 
Under året har anslag om 2 116 979 kr (866 473 kr) åter-
förts till balanserade medel.

STYRELSEN
Styrelsen har under året bestått av Ulf Lagerström; ord-
förande, Bertil Hamberger; vice ordförande, Tina Dalianis,  
Lars Gatenbeck, Johan Munck, Sten Nilsson, Ulrik  
Ringborg; sekreterare, Birgitta Sander och Kurt Sjölander; 
skattmästare samt suppleanterna Jonas Bergh, Yvonne  
Brandberg och Håkan Mellstedt. Under året har styrelsen 
hållit tre protokollförda sammanträden. Förutom nämnda 
ordinarie styrelsesammanträden, har styrelsen haft tre 
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
Medlemmarna i placeringsrådet är skattmästaren Kurt  
Sjölander, Lars Gatenbeck samt Olof Sjöström (även ledamot 
i Stiftelsen Konung Gustaf V:s Jubileumsfond). Placerings-
rådets uppgift är att följa utveckling och avkastning av 
kapitalet samt säkerställa att förvaltningen följer placerings-
reglementet som årligen revideras av styrelsen. Rådet har 
även till uppgift att komma med förslag om förändringar i 
placeringspolicy, se över förvaltnings formerna och valet av 
förvaltare. Placeringsrådet träffades  
vid fem tillfällen under året.

VETENSKAPLIGA NÄMNDEN
I vetenskapliga nämnden har under året ingått V Peter 
Collins, ordförande, Mattias Belting, Åke Borg, Ingemar 
Ernberg, Rolf Hultcrantz, Rolf Larsson, Sören Lehmann, 
Matthias Löhr, Anna Martling, Per Nilsson och Anders  
Widmark. Vetenskaplig sekreterare har varit Anders Ullén.

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 39 (46) 

anställda i forskningsprojekt. Arbetsutskottet, bestående av 
ordföranden, vice ordföranden och skattmästaren, har haft 
fyra sammanträden med arbetsutskottet i Konung Gustaf V:s 
Jubileumsfond för gemensam beredning av ärenden i syfte att 
åstadkomma största möjliga samsyn och samordning. Under 
året har en utredning påbörjats över de fonder som ligger i 
stiftelsekapitalet i syfte att definiera dessa som grundkapital, 
ändamålsbestämt kapital alternativt egna stiftelser. Utred-
ningen blir klar under 2016. Cancerföreningen i Stockholm 
har 218 (249) medlemmar.

HÄNDELSER UNDER ÅRET
Tillsammans med Stiftelsen Konung Gustaf V:s Jubileums-
fond har styrelsen yttrat sig över landstingets förslag att 
splittra den icke kirurgiska onkologiska vården inom SLL. 
Styrelserna har framhållit att förslaget strider mot tidigare  
ingångna avtal med landstinget och också kommer att 
innebära att ingen av de nya klinikerna kommer att vara full-
värdiga när det gäller högkvalitativ, evidensbaserad diagnostik 
och behandling. Landstinget fattade dock beslut i november 
att genomföra den föreslagna förändringen.

FLERÅRSÖVERSIKT

År 2015 2014 2013 2012 2011

Gåvor, testamenten 1 840 208 2 703 466 2 502 536 3 702 888 10 703 444

Erhållna externa anslag 3 426 304 2 404 251 1 254 128 1 817 294 1 093 325

Förvaltningsresultat 45 081 925 38 579 617 37 158 510 31 759 119 32 577 653

Förmögenhet 971 836 560 964 904 640 899 957 146 772 215 039 737 337 258

Eget kapital 865 367 343 827 539 102 795 425 380 772 215 039 737 337 258

Beviljade medel 34 049 332 49 637 900 26 872 345 32 270 450 36 808 200

Beträffande föreningens resultat och ställning i övrigt hänvisas till bifogad resultat- och balansräkning med tillhörande noter.    
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Belopp i kronor Not 2015 2014

Föreningens intäkter

Aktieutdelningar 28 916 877 20 621 672

Räntor, obligationer 14 477 760 15 428 692

Räntor, bank mm 3 558 44 223

Premier optioner 1 000 316 2 005 009

Övriga intäkter 10 000 369

44 408 511 38 099 965

Gåvor, testamenten 1 840 208 2 703 466

Anslag från externa stiftelser och fonder 3 426 304 2 404 251

49 675 023 43 207 682

Föreningens kostnader

Förvaltningskostnader -449 638 -471 247

Övriga kostnader 1 -1 520 310 -1 632 325

Personalkostnader 2 -2 560 262 -2 461 605

Avskrivningar 3 -62 888 -62 888

-4 593 098 -4 628 065

Förvaltningsresultat 45 081 925 38 579 617

Realisationsvinster 26 402 618 44 287 504

Realisationsförluster -548 710 -962 712

25 853 908 43 324 792

ÅRETS RESULTAT 70 935 833 81 904 409

Resultaträkning Balansräkning
Belopp i kronor Not 2015-12-31 2014-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier 3 16 443 79 331

Finansiella anläggningstillgångar

Långfristiga värdepappersinnehav 4 934 854 685 884 814 218

Summa anläggningstillgångar 934 871 128 884 893 549

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Övriga fordringar 5 1 114 041 1 948 224

Upplupna intäkter 6 2 493 276 3 128 554

3 607 317 5 076 778

Kassa och bank 13 266 388 25 308 278

Summa omsättningstillgångar 16 873 705 30 385 056

SUMMA TILLGÅNGAR 951 744 833 915 278 605

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 10

Donationskapital 353 488 709 350 075 319

Ändamålsbestämda medel 742 659 -

Ackumulerat realisationsresultat 493 281 063 467 427 155

Balanserade medel 17 854 912 10 036 628

Summa eget kapital 865 367 343 827 539 102

LÅNGFRISTIGA SKULDER

Beviljade, ej utbetalda anslag 7 28 960 000 31 175 000

Summa långfristiga skulder 28 960 000 31 175 000

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 678 600 632 353

Beviljade, ej utbetalda anslag 52 908 788 51 651 869

Övriga skulder 711 568 1 054 162

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 8 3 118 534 3 226 119

Summa kortfristiga skulder 57 417 490 56 564 503

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 951 744 833 915 278 605

Ställda säkerheter inga inga

Ansvarsförbindelser 9 2 000 000 2 000 000
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Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisnings-
lagen (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. Tillämpade principer är oförändrade 
från föregående år.

VÄRDERING AV VÄRDEPAPPER
Långfristiga värdepappersinnehav är upptagna till anskaff-
ningsvärde. Långfristiga värdepappersinnehav är kollektivt 
värderade då syftet med placeringarna är att uppnå risksprid-
ning. Värdet av utländska värdepapper, i utländsk valuta, har 
framräknats med den på utländsk börs noterade kursen och 
köpkursen per bokslutsdagen för respektive valuta. Kortfristiga 
placeringar värderas kollektivt enligt lägsta värdets princip då 
syftet med placeringarna 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 anläggningstill-
gång. Är innehavet i stället en tillfällig kort placeringklassi-
ficeras det som omsättningstillgång. Karaktären i form av 
genomsnittlig duration ska även vägas in vid bedömningen 
av klassificeringen. Räntefonder klassificeras som anlägg-
ningstillgång 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 avslutats. 
Även vid lösen redovisas premien som övrig finansiell intäkt 
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 långfristiga 
om förfallotiden är efter 12 månader.

GÅVOR, TESTAMENTEN OCH ANSLAG
 Gåvor, 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 resultat-realisationsresultat-gåvor. 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.

PENSIONSPREMIER
Förmånsbestämda pensionsplaner där en pensionspremie 
betalas redovisas som avgiftsbestämda planer i enlighet med 
förenklingsregeln i BFNAR 2012:1.

KANSLIKOSTNADER
Enligt överenskommelse skall de kostnader som avser 
driften för kansliet delas med Stiftelsen Konung Gustaf V:s 
Jubileumsfond. Kostnader skall delas 70/30 och marknads-
föringskostnader delas 50/50.

Redovisnings- och värderingsprinciper Noter belopp i kronor

Not 1 Övriga kostnader 2015 2014

Kanslikostnader 732 186 690 224

Marknadsföring, reklam och PR 788 124 942 101

1 520 310 1 632 325

Not 2 Anställda och  
personalkostnader

Löner och andra ersätttningar

Styrelsearvoden 256 500 247 500

Nämndarvoden 146 938 139 130

Kanslichef 465 351 464 862

Övriga anställda 730 847 728 266

1 599 636 1 579 758
Sociala kostnader 960 625 881 847

(varav pensionskostnader) (382 034) (333 454)

2 560 261 2 461 605

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 260 248 kr (260 334 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 15 660 234 kr 
(15 555 342 kr), pensionskostnad 2 995 482 kr (3 221 419 kr) och 
sociala avgifter 4 627 018 kr (4 521 864 kr). Medelantalet anställda i 
forskningsanslag uppgår till 39 (46) personer.

Cancerföreningen i Stockholm administrerar beviljade 
forskningsanslag bl a genom hantering av löner. Lönekostnader genom 
beviljade forskningsanslag redovisas i balansräkningen som minskning 
av beviljade ej utbetalda anslag. Semesterlöneskuld redovisas i balans-
räkningen, förändring redovisas över beviljade ej utbetalda anslag.

Not 3 Inventarier 2015-12-31 2014-12-31

Ingående anskaffningsvärden 2 068 990 2 968 872

Utrangeringar - -899 882

Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden

2 068 990 2 068 990

Ingående avskrivningar -1 989 659 -2 826 653

Utrangeringar - 899 882

Årets avskrivningar -62 888 -62 888

Utgående ackumulerade 
avskrivningar

-2 052 547 -1 989 659

Utgående bokfört värde 16 443 79 331
Avskrivningar görs med 20% per år.

Not 4 Långfristiga 
värdepappersinnehav

2015-12-31 2014-12-31

Ingående anskaffningsvärden 884 814 218 849 371 808

Investeringar 203 733 348 251 162 483

Försäljningar -153 425 356 -215 567 107

Årets periodisering av över-/underkurs -267 525 -152 966

Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden

934 854 685 884 814 218

Utgående bokfört värde 934 854 685 884 814 218

Aktier, svenska

Bokfört värde 313 287 532 260 191 469

Marknadsvärde 361 648 020 329 192 628

Aktier, utländska

Bokfört värde 17 076 482 20 761 250

Marknadsvärde 25 278 521 23 744 868

Fondandelar aktier, svenska

Bokfört värde 32 512 620 32 792 317

Marknadsvärde 35 323 695 39 823 312

Fondandelar aktier, utländska

Bokfört värde 156 240 935 136 086 116

Marknadsvärde 204 114 850 181 753 112

Obligationer, svenska

Bokfört värde 274 736 362 291 953 164

Marknadsvärde 275 498 030 298 497 340

Obligationer, utländska

Bokfört värde 15 141 863 41 665 520

Marknadsvärde 18 452 460 48 747 460

Fondandelar obligationer, 
svenska

Bokfört värde 32 405 172 32 405 172

Marknadsvärde 31 370 081 32 504 259

Fondandelar obligationer, 
utländska

Bokfört värde 86 937 925 62 443 416

Marknadsvärde 89 638 245 67 916 777

Onoterade andelar

Bokfört värde 6 515 794 6 515 794

Summa bokfört värde 934 854 685 884 814 218
Summa marknadsvärde 1 041 323 902 1 022 179 756
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Not 5 Övriga fordringar  
(kortfristiga)

2015-12-31 2014-12-31

Avräkning skattekonto 331 918 353 609

Skattefordran 624 778 624 778

Övriga fordringar 157 345 969 837

1 114 041 1 948 224

Not 6 Upplupna intäkter

Upplupen ränta obligationer 2 493 276 3 128 554

2 493 276 3 128 554

Not 7 Långfristiga skulder

Beviljade, ej utbetalda anslag, förfall 
inom 2 år 

21 290 000 19 955 000

Beviljade, ej utbetalda anslag, förfall 
inom 3 år 

7 670 000 11 220 000

28 960 000 31 175 000

Not 8 Upplupna kostnader och 
förutbetalda intäkter

2015-12-31 2014-12-31

Semesterlöneskuld 1 484 405 1 562 795

Löneskatt på pension 372 172 423 987

Sociala avgifter 475 773 430 457

Sociala avgifter på semesterlöneskuld 466 400 456 506

Revisionsarvode 200 000 200 000

Övrigt 119 784 152 374

3 118 534 3 226 119

Not 9 Ansvarsförbindelser

Investeringsåtaganden 2 000 000 2 000 000

2 000 000 2 000 000

2 000 000 2 000 000

Revisionsberättelse

Not 10 Eget kapital Donationskapital* Ändamåls- 
bestämda medel

Ackumulerat  
realisationsresultat

Balanserade  
medel

*Inom donationskapitalet finns det 65 fonder vilka har ett sammanlagt kapital uppgående 71 939 101 kr.

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

Beviljade anslag -34 049 332

Återförda anslag 2 116 979

Årets resultat 70 935 833

Årets kapitalisering 4 010 185 6 848 -4 017 033

Årets realisationsresultat 25 853 908 -25 853 908

Denniz Pop's minnesfond -596 795 596 795

Tillfört kapital 170 200 -170 200

Använt kapital -31 184

Avsättningar:

Kuratorsfonden -200 000

Överläkarfonden -542 011

Forsgrénska fonden -402 044

Belopp vid årets utgång 353 488 709 742 659 493 281 063 17 854 912

Summa eget kapital 865 367 343

Stockholm 2016-04-25

RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Cancer-
föreningen i Stockholm för år 2015. 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 2015 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 2015.

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 

 Jens Karlsson Thomas Lönnström
 Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor
  Revisorssuppleant som inträtt i revisors ställe

Stockholm 2016-04-20

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 Till medlem i föreningen kan styrelsen välja person som 
önskar främja föreningens syften. En medlem som bryter 
mot stadgarna eller som uppenbarligen skadar föreningen 
eller motverkar dess intressen och ändamål kan av styrelsen 
uteslutas ur föreningen.

§ 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 samman-

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

Cancerföreningen i Stockholm stadgar
Antagna vid sammanträde den 23 maj 1919 och ändrades 26 maj 2015.

för det senaste räkenskapsåret jämte fråga om ansvarsfrihet 
för styrelsen,

4. val av ordförande i föreningens styrelse,
5. val av övriga ledamöter i styrelsen och suppleanter för dem,
6. val av revisorer och revisorssuppleanter,
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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TUMÖRER I MAG-TARMKANALEN (GASTROINTESTINALA TUMÖRER) 

Hultcrantz Rolf Analys av faeces, mikrobiota, hemoglobin och DNA markörer för att detektera koloncancer. 300 000 

Martling Anna Individualiserad multidisciplinär utredning, behandling och rehabilitering av kolorektalcancer. 600 000 

UROLOGISKA TUMÖRER 

de Verdier Petra Prediktion av progression, överlevnad och svar på behandling vid urinblåsecancer. 250 000 

Grönberg Henrik Genomics of prostate cancer: Large-scale validation and clinical implementation. 300 000 

Zetterberg Anders Behandlingsstyrande högprecisionsdiagnostik av prostatacancer. Encellsgenomik i kombination med 
optimal biopsiteknik. 

350 000 

UTVECKLING OCH OPTIMERING AV STRÅLBEHANDLING VID TUMÖRSJUKDOMAR 

Lewensohn Rolf The Radiation Medicine Centre: A Coordinated Cancer Program on Radiotherapy at Karolinska Institutet. 300 000 

ÖRON- NÄSA- HALSTUMÖRER OCH LUNGCANCER 

Ernberg Ingemar Tumor specific DNA methylated genes as biomarkers for early detection, drug response and prognosis in non-
small cell lung cancer (NSCLC).

300 000 

Totalt beviljat belopp år 1 10 970 000 

Totalt beviljat belopp år 2 10 070 000

Totalt beviljat belopp år 3 7 670 000

Reseanslag avseende cancerkongresser 1 800 000

Drift- och lönekostnader Cancer Centrum Karolinska  2 450 000 

Cancerrådgivningen 484 000

CCK:s seminarieverksamhet 125 000

Årsavgift Cancer Core Europe 265 332

Cancerkongress Eva och George Klein 90 år 140 000

Patientbefrämjande insatser Radiumhemmet 75 000

34 049 332

BRÖSTCANCER 

Larsson Ola Continued identification of breast cancer subtypes defined by translational control of gene expression. 200 000 

DRIFT AV KLINISK EXPERIMENTELL FORSKNING SAMT ÖVRIG APPARATUR OCH TJÄNST 

Kiessling Rolf Ansökan om GMP cellterapi lab vid CCK. 700 000  

Nistér Monica Cancer cells; stem cells without control; Lön till forskningssekreterare för Experimentell och Molekylär 
Patologi.

400 000  

Östman Arne Medel för forskningssekreterare för CCK-grupper. 470  000  

FÖRBÄTTRAD DIAGNOSTIK AV TUMÖRSJUKDOMAR 

Gabrielsson Susanne The use of exosomes as therapeutic vehicles for cancer and their potential as disease biomarkers. 300 000 

GRUNDLÄGGANDE EGENSKAPER HOS ELAKARTADE TUMÖRER 

Björkström Niklas Regulation of natural killer cells during inflammation-driven tumor development of the human liver. 300 000 

Dalianis Tina Studier på onkogena humana papillomvirus och andra biomarkörer vid huvudhals cancer. 700 000 

Nistér Monica A scientific basis for the PCM program on adult high-grade gliomas; with focus on stem cell regulatory 
mechanisms and tumor cell heterogeneity.

500 000 

Ramqvist Torbjörn Factors related to protein expression and clinical outcome in human papilloma virus positive/negative 
oropharyngeal squamous cell carcinoma.

200 000 

Ringdén Olle Allogen stamcellstransplantation vid cancer samt immunmodulering med placentaderiverade decidua 
stromaceller.

300 000 

GRUNDLÄGGANDE PRINCIPER FÖR BEHANDLING AV TUMÖRSJUKDOMAR 

Brodin Bertha Personalized Cancer Medicine for Sarcoma. Drug screening and resistance testing on ex-vivo grown 
sarcoma patient tumor cells. 

300 000 

Carlsten Mattias Genetic Reprogramming of Natural Killer Cells to Improve the Efficacy of Monoclonal Antibody Therapy in 
Patients with Follicular Lymphoma.

300 000 

Jakobsson Per-Johan Immunomodulating functions of prostaglandin E2 in the tumor microenvironment, a novel target for 
therapeutic intervention.

250 000

Pokrovskaja Katja Hsp90 inhibitors in cancer therapy. 200 000 

Tegnér Jesper Molecular analysis of the immunosuppressive tumor microenvironment with special reference to melanoma. 200 000 

Österborg Anders Utveckling av målsökande behandling (”targeted therapy”)(antikroppar, vacciner, små molekyler) vid tumörsjd 
– Ett kliniskt tillämpat patientnära projekt.

900 000 

GYNEKOLOGISKA TUMÖRER 

Mints Miriam En studie om livmodercancer: tidig diagnostik och individualiserad behandling. 300 000 

LEUKEMI, LYMFOMSJUKDOMAR OCH MYELOM 

Hellström Lindberg Eva Molecular mechanisms and targeted treatment in myelodysplastic syndromes. 700 000 

Hååg Petra Novel targeted treatments in hematological tumors. 200 000 

Lehmann Sören Epigenetiska biomarkörer och behandlingstargets vid akut myeloisk leukemi. 200 000 

Lennartsson Andreas Epigenetic regulation of multipotency in leukemic stem cells with focus on enhancer function. 250 000 

Qian Hong Unveiling the role of bone marrow stromal cells in myeloid malignancies – a path to develop new treat-
ment strategies targeting leukemic cell niche.

200 000 

Uhlin Michael Gamma/Delta T cells as a novel cancer therapy and their development after allogeneic hematopoietic 
stem cell transplantation.

300 000 

Ungerstedt Johanna Betydelsen av epigenetiska förändringar för patogenes och behandling av myelodysplastiskt syndrom (MDS). 200 000 

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 2015

Mattias Belting professor
V Peter Collins professor, ordförande
Ingemar Ernberg professor
Rolf Hultcrantz professor
Sören Lehmann professor
Rolf Lewensohn professor
Per Nilsson sjukhusfysiker
Anders Widmark professor

VETENSKAPLIG SEKRETERARE

Anders Ullén docent

 
 
 
 
 
 

REVISORER, UTSEDDA AV 
HUVUDMÄNNEN

Elisabeth Raun auktoriserad revisor
Jens Karlsson auktoriserad revisor

REVISORSSUPPLEANTER

Thomas Lönnström auktoriserad revisor
Charlotta Hivén 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

Ann-Cathrine Haglund f landshövding
Jan-Inge Henter professor
Lars-Erik Holm f 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
Christine-Charlotte Treschow civilekonom

Kurt Sjölander Johan Hansson Stig Nyman Cecilia Schelin 
Seidegård

Ulf Lagerström Olof Sjöström Olle Stenman Håkan Mellstedt Ulrik RingborgKatarina Le Blanc 

RESENÄMND 

Jan-Erik Frödin docent
Anders Ullén docent, vetenskaplig 
sekreterare
Elisabeth Åvall-Lundqvist professor
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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. 
Stiftelsen har sitt säte i Stockholm.

FRÄMJANDE AV ÄNDAMÅLET
Styrelsen har under räkenskapsåret beviljat forskningsanslag 
om 16 782 000 kr (24 238 400 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 organsystem bland annat bröstcancer, gyne-
kologiska tumörer, hematologiska maligniteter, hudtumörer, 
tumörer i öron-näsa-hals samt urologiska tumörer. 

GÅVOR OCH TESTAMENTEN
Under året har stiftelsen mottagit gåvor från allmänheten 
529 993 kr (838 329 kr), testamenten om 618 305 kr  
(3 676 715 kr) därutöver har anslag erhållits från externa 
stiftelser och fonder om 3 659 114 kr (2 720 799 kr). 

KAPITALFÖRVALTING 
Stiftelsen Konung Gustaf V:s Jubileumsfonds största tillgång 
är ett omfattande 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 verksam-
heten och ogynnsamma värdeförändringar i stiftelsens 
förmögenhet. 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 hedge-
fondplaceringar. Under förvaltningen kan den aktie/
aktierelaterade 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  
547 754 490 kr (532 281 971 kr) vid årets utgång.  
Portföljutvecklingen för året uppgick till 6,82 procent  
(13,01 procent).

RESULTAT OCH STÄLLNING
Av årets förvaltningsresultat 20 687 336 kr (18 106 809 kr) 
har 1 587 992 kr (1 087 098 kr) kapitaliserats, varefter  
19 099 344 kr (17 019 711 kr) återstår att disponera.  
Fritt eget kapital uppgår till 60 404 563 kr (57 798 903 kr). 
Under året har anslag om 288 316 kr (2 145 644 kr) åter-
förts till disponibla medel.

STYRELSEN
Styrelsen har under året bestått av Cecilia Schelin Seidegård, 
ordförande, Ulf Lagerström, Stig Nyman, Ulrik Ringborg, 
Olof Sjöström, suppleanterna Katarina Le Blanck, Johan 
Hansson, Olle Stenman samt skattmästaren Kurt Sjölander. 
Sekreterare har varit Håkan Mellstedt.

Styrelsen har under året hållit tre protokollförda samman-
träden. Förutom nämnda ordinarie styrelsesammanträden, 
har styrelsen haft tre 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
Medlemmarna i placeringsrådet är skattmästaren Kurt  
Sjölander, Olof Sjöström samt Lars Gatenbeck (även ledamot 
i Cancerföreningen 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. Placerings-
rådet träffades vid fem tillfällen under året. 

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 Anders Widmark. Vetenskaplig sekreterare har varit 
Anders Ullén.

VERKSAMHETEN
Stiftelsen Konung Gustaf V:s Jubileumsfond och Cancer-
föreningen i Stockholm marknadsförs under namnet 
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  
17 (22) anställda i forkningsprojekt. Arbetsutskottet, 
bestående av ordföranden och skattmästaren, har haft fyra 

FLERÅRSÖVERSIKT

År 2015 2014 2013 2012 2011

Gåvor, testamenten 1 148 298 4 515 044 2 809 076 2 134 535 4 667 168

Erhållna externa anslag 3 659 114 2 720 799 1 533 221 1 985 696 1 912 360

Förvaltningsresultat 20 687 336 18 106 809 14 289 681 12 844 868 13 735 118

Förmögenhet 514 673 556 495 502 949 449 947 638 393 121 004 367 364 038

Disponibla medel 60 404 563 57 798 903 62 871 948 58 620 659 58 565 436

Beviljade medel 16 782 000 24 238 400 9 299 300 14 241 875 15 873 500

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

1 januari – 31 december 2015                     Orgnummer: 802005-0947

samman träden med arbetsutskottet i Cancerföreningen för 
gemensam beredning av ärenden i syfte att åstadkomma 
största möjliga samsyn och samordning. Under året har en 
utredning på börjats över de fonder som ligger i stiftelse-
kapitalet i syfte att definiera dessa som grundkapital, ända-
målsbestämt kapital alternativt egna stiftelser. Utredningen 
blir klar under 2016.

HÄNDELSER UNDER ÅRET 
Tillsammans med Cancerföreningen i Stockholm har 
styrelsen yttrat sig över landstingets förslag att splittra den 
icke kirurgiska onkologiska vården inom SLL. Styrelserna 
har framhållit att förslaget strider mot tidigare ingångna avtal 
med landstinget och också kommer att innebära att ingen av 
de nya klinikerna kommer att vara fullvärdiga när det gäller 
högkvalitativ, evidensbaserad diagnostik och behandling. 
Landstinget fattade dock beslut i november att genomföra 
den föreslagna förändringen.
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Belopp i kronor Not 2015 2014

Stiftelsens intäkter

Aktieutdelningar 11 939 809 6 920 321

Räntor, obligationer 5 560 927 6 062 638

Räntor, bank mm 569 316 317 534

Premier optioner 602 956 508 316

18 673 008 13 808 809

  

Gåvor, testamenten 1 148 298 4 515 044

Anslag  från externa stiftelser och fonder 3 659 114 2 720 799

23 480 420 21 044 652

Stiftelsens kostnader

Förvaltningskostnader -343 783 -398 532

Övriga kostnader 1 -1 130 155 -1 287 207

Personalkostnader 2 -1 319 146 -1 252 104

-2 793 084 -2 937 843

Förvaltningsresultat 20 687 336 18 106 809

Realisationsvinster 17 744 818 32 145 686

Realisationsförluster -304 644 -1 068 909

17 440 174 31 076 777

ÅRETS RESULTAT 38 127 510 49 183 586

Resultaträkning Balansräkning
Belopp i kronor Not 2015-12-31 2014-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar

Långfristiga värdepappersinnehav 3 465 431 365 447 513 966

Summa anläggningstillgångar 465 431 365 447 513 966

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Övriga fordringar 5 293 507 505

Upplupna intäkter 4 1 159 330 1 726 226

1 164 623 2 233 731

Kassa och bank 12 954 677 5 599 711

Summa omsättningstillgångar 14 119 300 7 833 442

SUMMA TILLGÅNGAR 479 550 665 455 347 408

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 7

Bundet eget kapital 371 945 869 352 936 042

Fritt eget kapital 60 404 563 57 798 903

Summa eget kapital 432 350 432 410 734 945

LÅNGFRISTIGA SKULDER

Beviljade, ej utbetalda anslag 5 15 370 834 16 437 834

Summa långfristiga skulder 15 370 834 16 437 834

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 497 320 757 770

Beviljade, ej utbetalda anslag 29 074 817 23 501 969

Övriga skulder 928 977 2 409 798

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 6 1 328 285 1 505 092

Summa kortfristiga skulder 31 829 399 28 174 629

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 479 550 665 455 347 408

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Inga Inga
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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. Tillämpade principer är oförändrade 
från föregående år.

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 avslutats. 
Vid förfall och kvittning redovisas premien som övrig 
finansiell intäkt. Även vid lösen redovisas premien som övrig 
finansiell intäkt och läggs ej till försäljningspriset.

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 pröv-
ning beräknas bli betalt.

ANSLAG
Beviljade anslag redovisas direkt mot fritt eget kapital. Ansla-
gen 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, 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 resultat-realisationsresultat-gåvor. 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.

PENSIONSPREMIER
Förmånsbestämda pensionsplaner där en pensionspremie 
betalas redovisas som avgiftsbestämda planer i enlighet med 
förenklingsregeln i BFNAR 2012:1.

KANSLIKOSTNADER
Enligt överenskommelse skall de kostnader som avser driften 
för kansliet delas med Cancerföreningen i Stockholm. 
Kostnader skall delas 30/70 och marknadsföringskostnader 
delas 50/50.

Redovisnings- och värderingsprinciper Noter belopp i kronor

Not 1 Övriga kostnader 2015 2014

Kanslikostnader 355 068 357 906

Marknadsföring, reklam och PR 775 087 929 301

1 130 155 1 287 207

Not 2 Anställda och  
personalkostnader

Löner och andra ersätttningar

Styrelsearvoden 194 500 173 000

Nämndarvoden 203 578 208 231

Kanslichef 199 226 199 226

Övriga anställda 310 581 306 264

907 885 886 721
Sociala kostnader 411 261 365 383

(varav pensionskostnader) (163 729) (149 563)

1 319 146 1 252 104

Antal anställda 1 st 1 st
Varav kvinnor 100% 100%
Varav män 0% 0%
  
Antal styrelseledamöter  6 st 6 st
Varav kvinnor 17% 17%
Varav män 83% 83%

Av pensionskostnaderna avser 111 535 kr (111 572 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 4 730 380  kr (6 152 
652 kr), pensionskostnad 740 098 kr (1 049 042 kr) och sociala avgifter 
1 431 147 kr (1 883 449 kr). Medelantalet anställda i forskningsanslag 
uppgår till 17 (22) personer.

Konung Gustaf V:s Jubileumsfond administrerar beviljade forsknings-
anslag 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.

2015-12-31 2014-12-31

Aktier, svenska

Bokfört värde 136 712 443 103 839 494

Marknadsvärde 153 110 860 126 962 256

Aktier onoterade, svenska

Bokfört värde 546 875 546 875

Marknadsvärde 546 875 546 875

Aktier, utländska

Bokfört värde 13 056 492 14 905 775

Marknadsvärde 22 430 156 20 404 704

Fondandelar aktier, svenska

Bokfört värde 26 519 731 31 896 836

Marknadsvärde 30 162 271 34 498 252

Fondandelar aktier, utländska

Bokfört värde 114 262 513 108 801 606

Marknadsvärde 164 423 817 154 302 348

Obligationer, svenska

Bokfört värde 103 268 534 125 866 138

Marknadsvärde 103 367 170 128 850 490

Obligationer, utländska

Bokfört värde 5 000 000 13 778 874

Marknadsvärde 7 555 750 17 124 602

Fondandelar obligationer, svenska

Bokfört värde 17 619 554 17 619 554

Marknadsvärde 18 699 676 18 840 528

Fondandelar obligationer, 
utländska

Bokfört värde 48 445 224 25 758 815

Marknadsvärde 47 457 915 26 251 916

Långfristiga fordringar - 4 500 000

Summa bokfört värde 465 431 366 447 513 967
Summa marknadsvärde 547 754 490 532 281 971

Not 3 Långfristiga 
värdepappersinnehav

2015-12-31 2014-12-31

Ingående anskaffningsvärden 447 513 967 414 020 940

Investeringar 119 253 445 165 678 233

Försäljningar -96 713 572 -132 110 618

Återbetalning långfristig fordran -4 500 000 -

Årets periodisering av över-/underkurs -122 474 -74 588

Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden

465 431 366 447 513 967

Utgående bokfört värde 465 431 366 447 513 967

Not 4 Upplupna intäkter

Upplupen ränta obligationer 1 159 330 1 726 226

1 159 330 1 726 226

Not 5 Långfristiga skulder

Reserverade medel för:

Professur Peter Strang, förfall 2022-12-31 2 265 834 2 765 834

Beviljade, ej utbetalda anslag, förfall 
inom 2 år 

10 705 000 8 617 000

Beviljade, ej utbetalda anslag, förfall 
inom 3 år 

2 400 000 5 055 000

15 370 834 16 437 834
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Not 6 Upplupna kostnader och 
förutbetalda intäkter

2015-12-31 2014-12-31

Löneskatt på pension 226 974 220 490

Semesterlöneskuld 568 740 692 610

Sociala avgifter 154 551 211 062

Sociala avgifter på semesterlöneskuld 178 698 216 955

Revisionsarvode 95 000 95 000

Övrigt 104 322 68 975

1 328 285 1 505 092

Revisionsberättelse

Not 7 Eget kapital

Stiftelsekapital* Ändamåls-
bestämda medel

Ackumulerat  
realisationsresultat

     Balanserade  
        medel

* Inom stiftelsekapitalet finns det 17 fonder vilka har ett sammanlagt kapital uppgående 32 383 345 kr.

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

Beviljade anslag -16 782 000

Återförda anslag 288 316

Årets resultat 38 127 510

Omföring till/från bundet kapital

Årets kapitalisering 1 587 992 -1 587 992

Årets realisationsresultat 17 440 174 -17 440 174

Bergfeldts fond -1 305 643 1 305 643

Använt kapital -18 339

Belopp vid årets utgång 88 467 937 1 305 643 282 172 289 60 404 563

Summa bundet /fritt eget kapital 371 945 869 60 404 563

RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Stiftelsen 
Konung Gustaf V:s Jubileumsfond för år 2015. Stiftelsens 
årsredovisning ingår i den tryckta versionen av detta  
dokument på sidorna 32-38.

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 2015 och av dess finansiella resultat för 
året enligt årsredovisningslagen. 

RAPPORT OM ANDRA KRAV ENLIGT LAGAR 
OCH ANDRA FÖRFATTNINGAR
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en 
revision av styrelsens förvaltning av Stiftelsen Konung Gustaf 
V:s Jubileumsfond för år 2015.

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. 

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

Stockholm 2016-04-21

 Jens Karlsson Thomas Lönnström
 Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor
  Revisorssuppleant som inträtt i revisors ställe

Stockholm 2016-04-20

Cecilia Schelin Seidegård
ordförande

Stig Nyman Ulf Lagerström

Ulrik Ringborg Olof Sjöström Kurt Sjölander
Adjungerad skattmästare
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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 
70-årsdag 

– de medel som Cancerföreningen i Stockholm överlämnar 
till Jubileumsfonden samt

– de medel som ytterligare kan inflyta.

§ 2 Jubileumsfondens ändamål är bekämpande av kräftsjuk-
domarna inom Sverige genom att understödja uppförande 
och utrustning av vårdanstalter för kräftsjuka samt 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 

Bajalica Lagercrantz Svetlana Utveckling av teknikplattform i klinisk miljö för genomisk karakterisering av bröstcancer i behandlingssty-
rande syfte. 

200 000 

Fernö Mårten Biomarkörer för strålresistens och lokalrecidiv vid bröstcancer. 78 000 

Foukakis Theodoros Translational studies for the development of predictive biomarkers in breast cancer. 300 000 

Gemzell Danielsson Kristina The effect of a progesterone receptor modulator on breast tissue in women with BRCA-1 and -2 muta-
tions - a placebo controlled RCT. 

250 000 

Niméus Emma Proteogenomic signatures for improved prognosis in recurring breast cancer. 78 000 

DRIFT AV KLINISK EXPERIMENTELL FORSKNING SAMT ÖVRIG APPARATUR OCH TJÄNST 

Hansson Johan Forskningskoordinator för Tumörgrupp Melanom-Hudtumörer. 350 000 

FÖRBÄTTRAD DIAGNOSTIK, PROGNOSTISERING OCH BEHANDLINGSUPPFÖLJNING AV TUMÖRSJUKDOMAR 

Planck Maria Molekylärbiologisk karakterisering av lungcancer - etiologi, prognos och terapi. 95 000 

Rassidakis Georgios Identification of novel, genome-based, prognostic factors in peripheral t-cell lymphoma: a project from 
the swedish t-cell lymphoma working group.

300 000 

Rolny Charlotte Tumor associated macrophages: prognostic, predicative and mechanistic tools. 200 000 

Rydberg Per TailorDose - a novel diagnostic tool to dose adjust pharmaceuticals / active components during  
chemotherapy.

250 000 

Rydén Lisa Towards precision medicin in breast cancer by serial analysis of circulating tumor cells related to syste-
mic therapy response.

78 000 

Staaf Johan Utveckling av diagnostik för fusionsgener i lungcancer och melanom. 78 000 

GRUNDLÄGGANDE PRINCIPER FÖR BEHANDLING AV TUMÖRSJUKDOMAR 

Linder Stig Utveckling av en ny typ av proteasomhämmare för behandling av cancer. 800 000 

Masucci Giuseppe Kliniska betydelsen av de prediktiva variabler i metastatiska solida tumörer i samband med utvecklingen 
av immunterapeutiska principer.

300 000 

Tennvall Jan Målriktad cancerbehandling med antikroppar, peptider eller hormoner förstärkta med  
radioaktiva isotoper. 

78 000 

GYNEKOLOGISKA TUMÖRER 

Andersson Sonia Nyöppnade möjligheter för utveckling och implementering av biomarkörer i virusrelaterad gynekologisk 
cancer.

300 000 

Epstein Elisabeth Personalized Medicine in Endometrial cancer - A translational project. 300 000 

Hedenfalk Ingrid Ovarian Cancer - Tumour Evolution and Biomarkers for Early Detection and Treatment Response. 70 000 

HUDCANCER 

Girnita Leonard Closing the gap between research and practice in targeted therapy in melanoma-further studies. 350 000 

Jönsson Göran The molecular landscape of melanoma: elucidating the functional role of key players and identifying novel 
therapeutic targets.

70 000 

Maddalo Gianluca Evaluation of drug therapies used in clinical trials and improvement of personalized therapies for the 
treatment of BRAF mutant melanoma.

200 000 

LEUKEMI, LYMFOMSJUKDOMAR OCH MYELOM  

Stenke Leif Modulering av leukotrien- och DNA-reparationssignalering - ny väg till individualiserad terapi med kurativ 
intention vid kronisk myeloisk leukemi.

250 000 

PSYKOSOCIAL ONKOLOGI, OMVÅRDNAD OCH HÄLSOEKONOMI 

Brandberg Yvonne Långtidsuppföljning av kvinnor med ärftlig bröstcancer som genomgått riskreducerande mastektomi - 
onkologiska, kirurgiska och patientrapporterade aspekter.

300 000 

Nya anslag beviljade av
Stiftelsen Konung Gustaf V:s Jubileumsfond

Sammanställning
Totalt beviljat belopp år 1 6 485 000

Totalt beviljat belopp år 2 5 650 000

Totalt beviljat belopp år 3 2 400 000

Reseanslag avseende cancerkongresser 700 000

Drift- och lönekostnader för CancerCentrum Karolinska 1 050 000

Institutionskonferens Onkologi-Patologi 100 000

Driftstöd EurocanPlatform 100 000

Årsavgift Cancer Core Europe 112 000

Cancerkongress Eva och George Klein 90 år 60 000

Kuratorstöd 100 000

Patientbefrämjande insatser Radiumhemmet 25 000

16 782 000

UROLOGISKA TUMÖRER 

Cohn Cedermark Gabriella SWENOTECA ABC-studien. 150 000 

Egevad Lars Internationell standardisering av uropatologi. 150 000 

UTVECKLING OCH OPTIMERING AV STRÅLBEHANDLING VID TUMÖRSJUKDOMAR 

Belkic Dzevad Optimized Magnetic Resonance Spectroscopy for Personalized Cancer Medicine. 250 000 

ÖRON- NÄSA- HALSTUMÖRER OCH LUNGCANCER 

De Petris Luigi Development of immunotherapy strategies in lung cancer. 300 000 

Ekblad Lars Lokalrecidiv vid huvud- och halscancer. 60 000 

Ekman Simon Personalized miRNA Lung Cancer Program. 300 000 
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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 administra-
tionen för personal som är anställda inom projekten.

Två stora fonder och ett litet effektivt kansli

Vi som arbetar på kansliet är:

Gun-Britt Einar, kanslichef 
Telefon 08-545 425 52,  
gun-britt.einar@rahfo.se

Verena Vesic, ekonomichef 
Telefon 08-545 425 54,  
verena.vesic@rahfo.se

Marija Pusic, administratör 
Telefon 08-545 425 56,  
marija.pusic@rahfo.se

Mariann Eklund, ekonomiassistent 
Telefon 08-545 425 58,  
mariann.eklund@rahfo.se

Föreläsningarna  
ges på kvällstid och  

är gratis. 

BeviljatFinansieringsbehov 
inkomna ansökningar

RESEANSLAG
2015 inkom 248 ansökningar till rese-
nämnden om resor till olika cancer-
kongresser och kurser, totalt söktes  
4 358 573 kr. Radiumhemmets Forsk- 
ningsfonder kunde bevilja 2 500 000 kr. 2,5 mkr

4,4 mkr

Cancerrådgivningen
Stödsamtal och information för dig som berörs av cancer.  
Du är välkommen som patient, närstående eller om du bara  
har funderingar.

På Cancerrådgivningen får du prata med specialistsjuk-
sköterskor som har bred kunskap och lång erfarenhet av att möta 
människor i olika livssituationer i samband med cancer. Alla har 
utbildning i samtalsstöd. Cancerrådgivningen drivs inom Regionalt 
cancercentrum (RCC) med Radiumhemmets Forskningsfonder 
som delfinansiär. Du som ringer eller skriver kan vara anonym. 

Vill du veta mer om cancer?
Under året har Radiumhemmets Forskningsfonder tillsammans med Karolinska 
Universitetssjukhuset arrangerat den mycket uppskattade och återkommande 
föreläsningsserien ”Vill du veta mer om cancer?”. I år utökad med en före- 
läsning kring bröstcancer.

Allt från hur cancer uppkommer och behandlas till hur man som 
patient hanterar sjukdom och behandling. Psykosociala aspekter,  
aktivitetens betydelse samt kostfrågor är ämnen som tas upp.  
Forskare, läkare, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, dietister förmedlar 
sina kunskaper och erfarenheter. Vill du ta del av föreläsningen om 
bröstcancer ligger inspelningen på vår hemsida www.rahfo.se

För personligt besök och information finns cancer- 
rådgivningen i Radiumhemmets entré, Karolinska  
Universitetssjukhuset Solna. Där träffas leg. onkologi-
sjuksköterskan Helena Cramér, anställd av fonderna. 

Öppettider: Måndag – fredag 08.30 – 16.00, lunchstängt 12.00 – 13.00. Telefon: 08 – 123 138 00. E-post: cancerradgivningen@sll.se

Professor Jonas 
Bergh och docent 
Svetlana Bajalica 
Lagercrantz före-
läser om cancer.

Äldst bland fonderna
Cancerföreningen i Stockholm och Stiftelsen Konung Gustaf V:s Jubileumsfond är syster-
organisationer och äldst av de fonder och föreningar som stöder cancerforskningen i Sverige.

Cancerföreningen i Stockholm initierades av 
kirurgprofessorn John Berg år 1910. Han insåg tidigt 
betydelsen av strålterapi vid behandling av cancer och 
startade tillsammans med Gösta Forssell ett röntgen-
institut. För att bekosta verksamheten tog Berg och 
Forssell initiativ till en penninginsamling. För att 
sköta insamlingen och förvaltningen av de insamlade 
pengarna bildades Svenska Cancerföreningen, senare 
ombildad till Cancerföreningen i Stockholm.
Konung Gustaf V:s Jubileumsfond bildades 1928 av 
medel som samlats in som gåva till konung Gustaf V:s 
70-årsdag. Medlen användes dels till att bygga fyra sk 
jubileumskliniker för cancerpatienter i Lund, Göte-

borg, Umeå och det nuvarande Radiumhemmet, dels 
som grundplåt i en fond för cancerforskning.

Fonderna har, i enlighet med sina stadgar, samma 
syfte – att stödja den patientnära cancerforskningen i 
Sverige. Cancerföreningen och Jubileumsfonden har 
tillsammans ett kapital på ca 1,5 miljarder kronor. 
Nya medel till fonderna kommer dels via avkastning 
på kapitalet, dels via gåvor, donationer och testamen-
ten från allmänheten. De sistnämnda är av stor bety-
delse eftersom över 90 % av svensk cancerforskning 
bekostas av medel från allmänheten via fonder och 
föreningar. Fonderna beviljar årligen runt 55 miljoner 
kronor till ett brett urval av cancerforskningsprojekt.

Midsommarkaffe 
med patienter i 
trädgården 1917. 
Radiumhemmets 
bildarkiv.

Fonderna beviljar år-
ligen runt 55 miljoner 
kronor till ett brett 
urval av cancerforsk-
ningsprojekt.

Från sjukvård till forskning
Det nuvarande Radiumhemmet stod färdigt 1938 
som ett av de första husen på Karolinska sjukhusets 
område. Byggandet av Radiumhemmet möjliggjordes 
genom betydande finansiering från Cancerföreningen 
och Jubileumsfonden. Fram till 1938 hade fondernas 
viktigaste uppgift varit att bekosta driften av Radium-
hemmets verksamhet.

I och med färdigställandet av det nya Radium-
hemmet slöts ett avtal mellan Cancerföreningen och 
Jubileumsfonden å ena sidan och staten å den andra, där 

staten åtog sig att driva vårdverksamheten enligt de rikt-
linjer som fanns sedan tidigare. Fonderna skulle behålla 
forskningsverksamheten som de hade arbetat hårt med.

I samband med kommunaliseringen av Karolin-
ska sjukhuset 1982 tog Stockholms läns landsting över 
driften av Radiumhemmet, och därmed även avtalet 
från 1941. Från att ha lagt grunden för svensk cancer-
sjukvård har Cancerföreningen och Jubileumsfonden 
sålunda vuxit fram som två av de viktigaste finansiärerna 
av svensk cancerforskning.

FORSKNINGSANSLAG
2015 inkom totalt 97 ansökningar till 
forskningsnämnden om forsknings-
stöd till klinisk cancerforskning.  
Av dessa beviljades 60 ansökningar. 
Finansieringsbehovet var  
231 902 942 kr. Fonderna kunde 
bevilja 43 245 000 kr.

231,9 mkr

43,3 mkr

Utdelning av avkast-
ning och gåvor från 
Radium hemmets 
Forsknings fonder 
genomsnitt per  
år 2011 – 2015.

Utdelat till
cancerforskningen

Administrations-
kostnader

Kapitalisering

4%

90%

6% 4%

Administrations- 
och insamlings-
kostnader vid 
Radiumhemmets  
Forskningsfonder 
2015.

Administrations-
kostnader

Avkastning 
och gåvor
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Större gåvor och testamenten 2015

Testamenten
Agneta Gyllings dödsbo, Ekerö 
Gunvor Larssons dödsbo, Boden 

Gåvor (10 000 kr och över) 

Bostads AB, Kungsbacka 
Karl-Otto Bonnier, Stockholm
Harald Bildt, Linköping 
Cook Medical, Irland
Denniz Pop Awards, Stockholm
Per Hagberg, Stockholm
Birger Jansson, Åkersberga
Lars Kessler, Bromma
Vivy Laris Svenby, Malmö
Ulrik Svensson, Saltsjöbaden
Roger Säll, Johanneshov
Wäsby Golf AB, Upplands Väsby

Bröllopsgåvor (10 000 kr och över)

Testamenten
Agneta Gyllings dödsbo, Ekerö
Gunvor Larssons dödsbo, Boden
Göta Sjöströms dödsbo, Lidingö

Gåvor (10 000 kr och över) 

Stig Castenbäck AB, Stockholm
Maud Junghahn, Norrköping
Stina Reland, Stockholm
Harald Sandberg, Bromma
Stiftelsen Wiktoria och Ester Svensson, Nässjö

Minnesgåvor (10 000 kr och över)

Jimmie Ahrgren, Blidö
Christina Averstedt, Skärholmen
Britt Eriksson, Stockholm
Britt-Marie Lövquist, Täby
Staffan Nisbeth, Bromma
Birgit Olson, Karlstad
Pär Wallström, Åkersberga

  CANCERFÖRENINGEN

  JUBILEUMSFONDEN

Katarzyna Kucharska och Brian Scripps, Stockholm
Frida och Kristoffer Nordfeldt, Bromma

Minnesgåvor (10 000 kr och över)

Maria Bernö, Täby
Kerstin Carlstedt, Täby
Lennart Eriksson, Sundbyberg 
Patrick Fröding, Saltsjöbaden
Magnus Härenstam, Stockholm
Camilla Lévin, Stockholm
Leif Liljeholm, Solna
Lasse Lindqvist, Lidingö
Birger Rohlin, Stockholm
Ingun Rutenius, Bromma
Monica Schlyter, Stockholm
Per Strinning, Stockholm
Arne Sörstedt, Stockholm
Erik Tandberg, Stockholm
Robert Tengberg, Stockholm
Karin Trygg, Danderyd
Monica Walberg, Lund



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 020-255 355

Cancerföreningen i Stockholm pg 90 06 90-9 
Stiftelsen Konung Gustaf V:s Jubileumsfond pg 90 08 80-6


