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Sextionio miljoner  
till forskningen
Varmt tack för alla gåvor som kommit in till Radiumhemmets Forskningsfonder 
under det gångna året! Tillsammans utgör de ett viktigt ekonomiskt tillskott som 
möjliggör ytterligare forskning kring bekämpandet av cancer.

Under 2018 hade Radiumhemmets Forskningsfonder möjlighet att dela ut totalt  
69 miljoner kronor i stöd till cancerforskning. Anslag tilldelades flera projekt med 
fokus på cancer i specifika organsystem, till exempel bröstcancer, lungcancer,  
gynekologisk cancer, malignt melanom, prostatacancer, kolorektalcancer, sarkom 
och leukemi. Stöd gick även till projekt som syftar till mer generellt förbättrad  
diagnostik och behandling samt ökad kunskap om tumörers egenskaper. 

Gemensamt för forskningsprojekten är att de alla inkluderar nyfikna och envisa  
forskare som drivs av att nå forskningsresultat som inom en snar framtid kan  
komma patienter till nytta – så kallad patientnära forskning. 

Det är med stolthet som vi på de följande sidorna presenterar några av de  
forskningsprojekt och forskare som fick stöd under året.

Välkommen att följa vår kamp mot cancer!
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Alla måste  
ges samma  
möjligheter 
– Det har tagit tid att övertyga omvärlden 
att fertilitet är en viktig fråga för cancer-
patienter. Men alla måste få samma möjlig-
heter till att skaffa barn, även om man haft 
cancer, säger Kenny Rodriguez-Wallberg, 
specialist i reproduktionsmedicin och docent 
vid Karolinska Institutet.

Forskargruppen som vill  
skicka T-celler på träningsläger
– Under senare år har vi sett en stor genomanalysvåg inom cancerforskningen.  
Nästa stora våg kommer att vara på proteinnivå, säger Janne Lehtiö, professor  
vid institutionen för onkologi-patologi vid Karolinska Institutet.

Huvudspåret i Janne Lehtiös forskning är att använda 
proteinnivåinformation för att individualisera cancer
behandling. 

– Vi försöker också finna svaret på hur vi kan 
använda proteominformation för att utveckla analys
verktyg och nya molekylära markörer i syfte att välja 
ut den mest effektiva behandlingen för varje enskild 
cancerpatient.

Immunterapi har rönt stora framgångar under 
senare år viket gjort området till ett mycket viktigt 
område för cancerbehandling.

– Cancer orsakas av en ackumulering av genom
förändringar som ger upphov till förändrade proteiner 
som finns i tumörer. Dessa proteiner kan aktivera 
immunsvaret och sedan med hjälp av immunterapi 
stärka immunförsvaret för att angripa cancerceller. För 
att kunna designa effektiva former av immunterapier 
krävs att dessa tumörspecifika proteiner identifieras. 
Och det är här som vår forskning kommer in i bilden.

TRÄNA T-CELLER

Janne Lehtiös forskargrupp arbetar nu med att försöka 
omsätta de nya kunskaperna om proteiner i praktisk 
handling.

– Ett framtidsscenario är att det görs en protein
nivåanalys av varje individuell tumör för att på så vis 
hitta de tumörspecifika proteinerna. Dessa skulle sedan, 
utanför kroppen, kunna träna patientens egna Tceller 
till att känna igen tumören för att sedan återföras 

och slå ut cancercellerna. En annan möjlighet är att vi 
genom proteinanalyser kan hitta tumörförändringar som 
är relaterade till en viss, ofta förekommande genomisk 
förändring. Då kanske vi kan göra en generell drog för 
cancerpatienter som har just den här genmutationen. 

UTVECKLA VACCIN

För framtiden hoppas forskargruppen att deras  
metoder kan användas till att generera individuella, 
terapeutiska cancervacciner.

– Tanken är att få fram vaccin som baseras på den 
information vi får när vi hittar förändrade proteiner i 
tumörer. Vaccinet skulle kunna användas efter att pa
tienten genomgått sin första behandling men där det 
fortfarande råder risk för återfall. I det läget kan det 
vara värt att ha ett individualiserat vaccin som hindrar 
tumören från att komma tillbaks. 

Janne Lehtiö är övertygad om att proteomiken 
kommer att ha stor inverkan på framtidens cancer
behandling. Själv började han arbeta inom forsknings
fältet för 15 år sedan med att utveckla metoder och 
göra systembiologiska analyser på proteinnivå.

– Nu har vi med systematiskt arbete kommit 
mycket längre fram och allt närmare patienten. Jag 
ser fram emot att fortsätta på det inslagna spåret där 
målet är att våra forskningsresultat ska användas i 
klinisk vård till att förbättra cancerpatienternas situa
tion. Analysmetoderna kan ge så mycket mer, både till 
patienter och behandlande läkare.

Janne Lehtiö, 
professor vid 
institutionen för 
onkologi-patologi 
vid Karolinska 
Institutet.

Kenny Rodriguez-Wallberg, specialist i reproduktionsmedicin 
och docent vid Karolinska Institutet.

Cancerbehandlingar kan påverka fertiliteten. En 
fråga som blivit allt mer aktuell i takt med att allt fler 
patienter som drabbats av cancer, som barn eller i tidig 
vuxenålder, överlever.

– Min forskning är inriktad på att hitta förbätt
ringar som vi kan implementera i vården för att 
hjälpa unga patienter med cancer att få möjlighet till 
framtida familjebildning, berättar Kenny Rodriguez 
Wallberg.

Ett led i det arbetet är en studie där man samlat 
in data från mer än 800 cancerpatienter i Stockholm 
som genomgått fertiltitetsfrämjande åtgärder under sin 
behandling. 

– Vi har följt upp dem och sett att många kommer 
tillbaka och verkligen vill bli gravida, vilket vi kan 
hjälpa en del att lyckas med. Vi har också arbetat för 
att få till ett nationellt program med rekommenda
tioner i syfte att ingen, vare sig patienter, läkare eller 
anhöriga ska kunna missa att det finns sätt att skydda 
fertiliteten inför en cancerbehandling.

UTVECKLAR MODELL

Just nu arbetar Kenny och hennes forskargrupp med 
att utveckla en modell för att förutse ovarialsvikt och 
infertilitet efter cancerbehandling genom att undersöka 
förändringar i pålitliga markörer av äggreserven.

– Om vi kan utveckla en prediktionsmodell för 
ovarialsvikt kommer det i många fall inte att behövas 
akuta, omfattande och kostsamma fertilitetsingrepp. 
Något som för med sig både mindre risker för patienter 
och minskade vårdkostnader samt att individ
anpassade cancerbehandlingar kan utvecklas och för
bättras. Ingen cancerpatient ska behöva gå miste om 
sina möjligheter till att skaffa barn i framtiden, fastslår 
Kenny RodriguezWallberg.
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förstå vad i tumörens omgivning som driver på KLL 
och Hodgkins lymfom och vad som händer under 
behandling med den nya generationens precisionsläke
medel. Siktet är inställt på att överföra forskningsresul
taten från ”bench to bedside” men även det omvända, 
ett bra exempel på translationell forskning, menar 
Anders Österborg.

Ett tredje område handlar om att bedriva akademiska, 
kliniska behandlingsstudier i egen regi, oberoende av 
läkemedels industrin. 

– Projekten som leds av docent Jeanette Lundin 
är inriktade på att hitta nya sätt att optimera använd
ningen av de nya målsökande precisionsläkemedlen 
mot KLL. Vi arbetar bland annat med en så kallad 
OnOff studie avseende tyrosinkinashämmaren ibruti
nib, som normalt sätt ges varje dag fram tills progress, 
vilket kan innebära flera års behandling. 

Anders Österborg förklarar att den långa behand
lingstiden, förutom höga läkemedelskostnader, även kan 
föra med sig att tumörcellerna muterar så att läkemedlet 
så småningom inte längre fungerar. 

– Målet med studien är att minska mutationstrycket 
genom att inte behandla konstant utan sätta ut behand
lingen (off) när patienten har svarat på behandlingen. 
När sjukdomen tar ny fart behandlar vi igen (on) tills 
vi får ett nytt bra svar och sätter sedan igen ut medici
nen. Sedan fortsätter vi på detta sätt tills patienten inte 
längre svarar på medicinen. Tanken är att vi på så vis ska 
kunna förhindra eller fördröja resistensutveckling.

”REAL-REAL WORLD”-STUDIER  
AV NYA BEHANDLINGAR
Detta är gruppens fjärde huvudspår i forskningen. 

– Många bedriver idag så kallade realworld 
studier, där man beskriver hur nya läkemedel fungerar 
hos större patientgrupper i rutinsjukvård dvs som 
behandlas utanför läkemedelsindustrins kliniska pröv
ningar, men kvaliteten på data i realworld rapporterna 
kan variera påtagligt. Vi var först ut med detta inom 
KLL och upplevde ett behov att förbättra träffsäker
heten och precisionen inom realworld området, för att 
så bra som möjligt kunna beskriva hur effektiva och 
säkra de nya läkemedlen egentligen är när de används 
på oselekterade patienter, förklarar Anders Österborg.

Vår projektledare docent Lotta Hansson har lett 
utvecklingen av en metod som syftar till att ta fram 

”så sanna som möjligt” resultat i rutinsjukvård av nya 
mediciner vid KLL.  

– Vi börjar med att via register identifiera samtliga 
patienter, från en bestämd tidsperiod och inom en 
väldefinierad geografisk region, för att sedan göra 
djupanalyser av journaldata. Eftersom vi hittar samt
liga patienter och dyker på djupet har vi kallat vår 
metod för ”realreal world” och får svart på vitt vad 
man verkligen når i form av effekt och biverkningar 
av de nya högkostnadsläkemedlen.  Att få fram säkra 
data gynnar både patienter, huvudmän och samhället 
i stort. 

Att sia om framtiden är inte lätt men om tio år är 
Anders Österborg övertygad om att forskningen inom 
KLL och lymfom tagit ytterligare stora steg framåt.

– Här är målet inte alltid att bota patienter utan 
minst lika viktigt är att nå långtidskontroll så att  
cancern blir en äkta kronisk sjukdom, som man lever 
med men inte dör av.

– Att få vara med på den här resan där patienter, som vi 
för 25 år kunde erbjuda mycket begränsade behand
lingsmöjligheter, nu kan fortsätta leva sina liv med 
en god livskvalitet är fantastiskt. Patientnyttan är den 
stora drivkraften i mitt arbete, säger Anders Österborg, 
professor och överläkare vid lymfomenheten inom 
Tema cancer, Karolinska Universitetssjukhuset Solna. 

Tillsammans med professor Håkan Mellstedt 
leder han en forskargrupp vars övergripande mål är 
att utveckla cytostatikafri precisionsbehandling mot 
i första hand kronisk lymfatisk leukemi (KLL) och 
lymfom. Forskningen är uppdelad i fyra huvudspår 
där ett spännande område, med seniora forskaren Mo
hammad HojjatFarsangi som projektledare, är inriktat 
på att finna nya målstrukturer för behandling.

– Gruppen har lagt mycket möda på att studera 
ett tyrosinkinas som heter ROR1. Resultaten av om
fattande biologisk forskning visar nästan inget utryck 

på normala celler och att ROR1 har en rad egenska
per som gör den till en lovande målstruktur att rikta 
behandling mot. Vi har i samarbete med ett mindre 
bolag (Kancera, Solna Science Park) utvecklat och 
testat molekylära hämmare av ROR1 i våra prekliniska 
modeller, där målet är att så småningom komma till en 
fas 1 klinisk studie som förhoppningsvis blir den första 
i sitt slag. 

MIKROMILJÖ OCH NYA  
PRECISIONS LÄKEMEDEL 

Ett annat forskningsspår har fokus på att studera 
mikromiljön runt tumören.

– I detta projekt, där med dr Marzia Palma är 
projektledare, tittar vi på immunreglering och försöker 

Patientnyttan – den stora drivkraften
Forskningen inom åldersleukemi (KLL) har formligen exploderat under senare år.  
Nya små molekyler har visat sig vara effektiva läkemedel och ger hopp om att kunna 
omvandla dessa sjukdomar till kroniska tillstånd, fullt möjliga att leva med.

Anders  
Österborg, 

professor och 
överläkare vid 

Karolinska  
Universitetssjuk-

huset Solna. 

Patientnyttan är den stora 
drivkraften i mitt arbete, säger 
Anders Österborg.
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VAD ÄR DIN FORSKNING  
INRIKTAD PÅ?

Vi studerar cancercellernas signalerings
vägar. Vårt främsta mål är att förstå mekanismen 
bakom sjukdomen och i förlängningen utveckla nya 
behandlingsstrategier mot cancer. Det andra målet 
är att hitta nya biomarkörer i syfte att kunna följa 
behandlingssvar eller förutsäga sjukdomens prognos 
och utveckling. 

HUR LÅNGT HAR NI KOMMIT?

Vi har validerat den eftersökta mekanismen 
i experimentella modeller. Nu försöker vi 

samla in mer data kring läkemedel som kan slå mot 
mekanismen. När det gäller biomarköridentifikation 
har vi utvecklat en strategi för att hitta patienter med 
ögonmelanom som löper risk att utveckla metastaser.

NÄR KAN PATIENTER HA  
NYTTA AV ER FORSKNING?

Första steget är kliniska prövningar som vi 
hoppas komma igång med inom två, tre år. Å andra 
sidan har vi fördelen av att använda ett redan god
känt läkemedel vilket gör att vi kanske kan gå framåt 
lite snabbare än vanligt. Vårt övergripande mål är att 
förbättra behandlingen för patienter med spridd sjuk
dom. Vi kommer troligen inte att kunna säga att vi 
kan bota cancer men åtminstone fördröja utvecklingen 
en hel del. Läkemedel av dessa slag som redan är i bruk 
inom andra cancerformer ökar livslängden för drabbade 
patienter med flera år, vi hoppas på det bästa.

VAD ÄR DET SOM DRIVER DIG?

Jag är läkare i grunden och har arbetat med 
cancerforskning och behandling i hela mitt 

yrkesliv. Den främsta drivkraften är passionen för att 
hjälpa människor och bidra till ett bättre liv för alla 
som drabbas av cancer, att göra skillnad. 

Hallå där, Leonard Girnita, docent i 
patologi och forskningsledare vid  
institutionen för onkologi-patologi,  
Karolinska Institutet.

Det finns inga genomsnittliga patienter
– Den genomsnittliga patienten existerar inte, vi behandlar individer. Det säger Iuliana 
Toma-Dasu, professor i medicinsk strålningsfysik vid Stockholms universitet och anknuten 
till Karolinska Institutet, var forskning är inriktad på biologiskt optimerad radioterapi.

Biologiskt optimerad radio
terapi förkortas BioArt på 
engelska. A:et står visserligen 
för ”Adaptive” men faktum 
är att dagens radioterapi är 
en multidisciplinär vetenskap, 

nära nog en konst. Konsten i det här fallet består av att 
kombinera kunskap inom klinisk onkologi, radiolo
gisk biologi, radiologisk fysik, generell imaging samt 
funktionell imaging till en helhet. 

 – Mitt forskningsfält ligger mitt i skärnings
punkten mellan alla dessa vetenskapliga discipliner, 
förklarar Iuliana TomaDasu.

Ett aktuellt forsknings
projekt som involverar 
samtliga ovan nämnda 
områden är inriktat på 
avancerad användning av 
multimarkörer vid posi
tron emissions tomografi 
(PET). Målet är att få fram 
en mer individualiserad 
strålterapi för patienter med 
huvud och halscancer samt 
lungcancerpatienter.

– Vårt mål är att kunna 
dela in patienter i olika 
grupper: de som svarar bra 
på behandling och de som 
svarar dåligt och kunna 
förutsäga behandlingssvar 
redan vecka två i strålnings
behandlingsperioden. Det 
skulle innebära att patienter 
som inte har någon nytta 
av strålterapin tidigt får 
en annan behandling som 
förhoppningsvis fungerar 
bättre samtidigt som behandlande läkare får grönt ljus 
och kan fortsätta strålbehandlingen för de patienter 
som svarar bra. 

LOVANDE STUDIE

Forskargruppen har redan utvecklat en metod för  
att dela upp patienterna i bra och dåliga respondenter 
på terapin.

– Metoden har prövats på cirka 30 patienter och 
visat goda resultat som har publicerats. I nästa steg ska 
vi titta djupare in i metoden och utvärdera den på en 
större, oberoende grupp patienter.

Iuliana TomaDasus förhoppning är att det inte 
ska dröja allt för länge innan den nya metoden kan 
komma patienter i rutinsjukvården till nytta.

– Det är svårt att säga exakt när eftersom det också 
handlar om att kliniker ska 
anamma metoden, men klinik
användning bör inte ligga alltför 
långt in i framtiden. Metoden 
ska nu utvärderas på patienter 
från ett antal stora kliniska 
cancercentra runt om i Europa. 
Om den håller vad den lovar 
kommer dess nytta att direkt 
kunna nå patienter utanför 
både Karolinska Universitets
sjukhusets och Sveriges gränser.  

TILLÄMPAR  
FYSIKENS LAGAR

En viktig drivkraft för Iuliana 
TomaDasu, som för många 
andra forskare, är en inbyggd 
nyfikenhet på hur saker och 
ting fungerar.

– Det var nyfikenheten 
som fick mig att börja studera 
fysik. En bit in i studierna 
kom insikten om att det finns 
fysiska lagar som inte går att 
rubba men jag kan åtmins

tone tillämpa dem på det sätt jag vill. Detta är min 
drivkraft, jag har en kunskap som jag vill applicera i 
människans tjänst, till nytta för cancerpatienter.

Iuliana Toma-Dasu, 
professor i medi-

cinsk strålningsfysik 
vid Stockholms 
universitet och 

anknuten till  
Karolinska Institutet.
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Exosomer är små membranklädda bubblor som släpps 
ut från olika vävnader i kroppen. Det har visat sig att 
bubblorna för med sig livsviktig information på sin 
resa genom kroppen vilket väckt intresse för att med 
deras hjälp förklara, diagnostisera och kanske även 
bota cancer.

Susanne Gabrielsson fastnade för exosomer redan 
tidigt i karriären.

– Jag gjorde min postdoc på Marie Curieinsti
tutet i Paris i slutet av 1990talet. Där hade de precis 
upptäckt att immunceller skickar ut exosomer och 
specialiserat sig på att använda dem för cancerterapi.

Sedan dess har exosomerna löpt som en röd tråd 
genom hennes forskning.

– När jag kom hem till Sverige började jag med ett 
projekt kring exosomer och allergier men insåg snart 
att det fortfarande fanns för många basala frågor som 
krävde svar. Därför fick vi backa några steg och börja 
med att titta mer grundläggande på vilka av exosomer
nas molekyler som är viktiga i syfte att åstadkomma 
ett immunsvar. 

OPTIMERA IMMUNFÖRSVARET

I ett aktuellt forskningsprojekt försöker Susanne  
Gabrielsson och hennes forskargrupp stimulera  
immunförsvaret med hjälp av exosomer.  

– Vi tittar på exosomer både från cancerpatienter 
och patienter med lungsjukdomar för att försöka 

förstå hur naturen gör för att boosta ett immunförsvar. 
Den kunskapen vill vi i nästa steg använda för att 
optimera ett immunsvar mot cancer.

I början användes naturliga exosomer i laboratorie
försöken. Numera finns både teknik och skäl till att 
bestycka dem med nya molekyler som stimulerar olika 
delar av immunförsvaret. Därför laddas exosomerna 
både med cancerspecifika proteiner och med immunsti
mulatoriska ämnen innan de släpps lös på tumörcellerna.

–  I vårt förra projekt kom vi fram till att vi inte 
behöver använda kroppsegna exosomer. Det var 
en viktig milstolpe eftersom dessa redan kan ha ett 
avstängt immunförsvar. Dessutom ska cancerpatienter 
inte tappas på mer blod än nödvändigt. Ett stort plus 
är också att givarexosomer inte orsakar några avstöt
ningsreaktioner.

VACCINATION

I framtiden hoppas Susanne Gabrielsson på att exo
somer kan produceras i provrör från cellinjer.

– Tanken är att exosomerna ska laddas med mu
tationer i förväg och sedan frysas ner i väntan på att 
en patient, med till exempel spritt melanom, behöver 
boosta igång immunförsvaret som ett försvar mot 
cancern och komplement till andra mediciner. 

Eftersom tanken är att aktivt inducera ett im
munsvar kan behandlingen liknas vid en terapeutisk 
vaccination.

– Vid kemoterapi måste varenda cancercell slås ut, 
annars kommer cancern fortsätta att växa och sprida 
sig. Men om du får igång ett aktivt immunsvar i  
kroppen kommer immunförsvaret att förinta alla  
cancerceller som dyker upp, vilket förhoppningsvis  
ska göra det svårare att få återfall i sjukdomen.

VAD DRIVER DIG I DITT ARBETE?

– Den stora drivkraften är förstås att kunna bota 
patienter. Men det finns så många fallgropar och 
besvikelser längs vägen att det också krävs en genuin 
nyfikenhet på hur kroppen fungerar samt en stark 
passion för att hitta mekanismen som kan hjälpa oss 
att överlista cancercellerna.

Vill överlista  
cancerceller  
med hjälp av  
exosomer
– Jag vill överlista cancercellerna som är 
oerhört smarta, men immunförsvaret är 
också väldigt listigt. Det säger Susanne 
Gabrielsson, professor vid Karolinska 
Institutet som tar exosomerna till hjälp  
för att boosta immunförsvaret och hitta 
nya behandlingsformer mot cancer.

Susanne Gabrielsson, 
professor vid Karolinska 
Institutet.

– Tanken är att exosomerna ska laddas med  
mutationer i förväg och sedan frysas ner i väntan 

på att en patient, med till exempel spritt melanom, 
behöver boosta igång immunförsvaret som ett 

försvar mot cancern och komplement till andra 
mediciner, berättar Susanne Gabrielsson.
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Niklas Björkström och hans forskargrupp studerar 
människans immunförsvar utifrån en rad olika aspekter. 
Det handlar dels om hur det vanliga immunförsvaret 
ser ut och utvecklas, dels om vad som händer vid 
cancer, inflammationer och infektioner. Ett ganska nytt 
och spännande forskningsspår är inriktat på levercancer.

– Vi vet att immunsystemet är viktigt för att kon
tinuerligt övervaka kroppen i syfte att identifiera och 
med hjälp av NKceller eliminera förstadier till cancer. 
Det vi inte vet är hur dessa celler fungerar och varför 
de inte gör sitt jobb när cancer utvecklas.

Levercancer är en cancerform med dålig prognos 
och femårsöverlevnad. Det som idag kan bota patienter 
är kirurgi, vilket bygger på att patienterna hittas i tid, 
innan cancern har etablerat sig i levern.

– Detta är en utmaning och trots övervaknings
program av personer som tillhör olika riskgrupper 
hittas dessa patienter ofta för sent, berättar Niklas 
Björkström. 

NYTT HOPP

Men de genombrott som har skett inom immun
forskningen under senare år och som belönades med 
Nobelpris i höstas, har gett nytt hopp till de drabbade.

– Tidigare trodde man att det var kört när en 
tumör etablerat sig i levern, att cancern då hade vunnit 
mot immunsystemet. Men nu har forskare med hjälp 

av så kallade checkpointinhibitorer kunnat visa att 
immunförsvaret har en inneboende kapacitet att kom
ma igång igen, under förutsättning att man trycker på 
rätt knappar. Den upptäckten har lett till helt fantas
tiska behandlingsresultat inom vissa cancerformer som 
tidigare setts som obotbara.

Forskargruppen hoppas nu att med hjälp den  
senaste teknologin få fram ny kunskap om hur NK 
celler utvecklas och fungerar i levern. 

– Förhoppningen är att vår forskning ska bidra 
till en bättre förståelse för varför NKcellerna inte 
fungerar som de ska i samband med att levercancer 
utvecklas. En kunskap som förhoppningsvis kan ligga 
till grund för nya behandlingsstrategier för patienter 
med levercancer. 

Niklas Björkström påpekar att det händer mycket 
inom fältet.

– Jag är ganska positiv inför framtiden och tror 
att dessa patienter kommer att se en märkbar föränd
ring vad gäller behandlingsmöjligheter, kanske redan 
inom fem år. Utmaningen för sjukvården blir att olika 
patienter ska ha olika kombinationer av behandling. 
För att få in de nya terapierna i den vardagliga vården 
måste vi kunna profilera patienter och ha ett kun
skapsunderlag som hjälper behandlande läkare att välja 
rätt behandling till rätt patient. Och det är här vår 
forskning kommer in i bilden.

Leverns immunceller satta under lupp
– Vi kommer troligen inte att lösa cancerns gåta, men om vår forskning kan ge nya  
infallsvinklar till hur man ser på levertumörer och handlägger patienter är det ändå 
något som har effekt i slutänden, säger Niklas Björkström, docent och läkare vid  
Institutionen för medicin Huddinge, Karolinska Institutet.

Niklas Björkström, 
docent och läkare 
vid Institutionen för 
medicin Huddinge, 
Karolinska Institutet.

Caroline Nordenvall har riktat 
in sin forskning på tarmcancer, 
en idag ganska vanlig sjukdom. 
Tio procent av alla patienter 
har avancerad cancer redan 
vid diagnos men de flesta kan 
botas med hjälp av komplex 
kirurgi då tumören tas bort 

tillsammans med de strukturer som tumören växt in i.
– Att operera de här patienterna kan vara väldigt 

komplicerat. Vi på Karolinska Universitetssjukhuset 
har haft ett inofficiellt uppdrag att ta hand om stora, 
avancerade operationer av det här slaget. Och det är 
inte bara själva kirurgin som är svår, det krävs även 
narkos, operations, IVA och avdelningspersonal 
samt onkologer och radiologer som kan hantera dessa 
patienter. Hela vårdkedjan måste finnas för operatio
nen ska lyckas fullt ut. 

Hennes forskargrupp vid kirurgkliniken har i 
tidigare studier visat att prognosen för patienter med 
avancerad sjukdom är lika bra som för patienter med 
ickeavancerad tjocktarmscancer – under förutsättning 
att all tumörvävnad kan avlägsnas vid operation. 

INLÄGG I DEBATTEN

Frågan som forskargruppen fokuserar på i nästa studie 
är om alla patienter i Sverige med avancerad tjock
tarmscancer erbjuds behandling och chans till bot. 

– Med hjälp av nationella register kommer vi att 
studera hur patienter med lokalt avancerad tjock
tarmscancer behandlas och hur sjukhusvolym påverkar 
utredning, handläggning och patientens chans att bo
tas från sin tumör. Resultaten kommer sedan att vara 
ett stöd i debatten om centralisering av dessa operatio
ner och ha stor inverkan på hur patienter med lokalt 
avancerad tjocktarmscancer behandlas framöver. 

Ett övergripande mål är att studien ska leda till en 
mer jämlik vård.

– Det ska inte spela någon roll var i landet en 
patient bor. Jag hoppas också att vår forskning ska leda 

till att vi bättre kan förstå vad det är för påverkbara 
faktorer i vården som spelar roll för ett lyckat behand
lingsresultat. Siktet är inställt på att skapa en bättre 
vård för patienterna, fastslår Caroline Nordenvall.

Alla måste erbjudas  
samma chans till bot
– Jag hoppas att våra studier ska leda till en mer jämlik vård, det ska inte spela någon roll 
var i landet man bor, alla ska erbjudas samma chans. Det säger Caroline Nordenvall,  
forskare vid Karolinska Institutet och kolorektalkirurg vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Caroline 
Nordenvall, 
forskare vid  

Karolinska 
Institutet och 

kolorektal kirurg 
vid Karolinska 
Universitets-

sjukhuset.
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Förvaltningsberättelse från styrelsen för  
Cancerföreningen i Stockholm
1 januari – 31 december 2018     Organisationsnummer: 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  
43 237 tkr (41 688 tkr). Stöd ges till flera projekt som syftar 
till förbättrad diagnostik och behandling samt ökad kunskap 
om tumörers egenskaper. Vidare har anslag beviljats till studier 
av cancer i många organsystem, bland annat bröst cancer, 
lungcancer, gynekologisk cancer, malignt melanom, prostata
cancer, kolorektalcancer, sarkom och leukemi. Föreningen ger 
även infrastrukturstöd till cancer forskningen vid Bioclinicum, 
till Centrum för kliniska cancerstudier samt till GMP 
laboratoriet vid Cancer Centrum Karolinska.                              

GÅVOR OCH TESTAMENTEN
Under året har föreningen mottagit gåvor från allmänheten 
om 1 856 tkr (1 568 tkr) och testamenten om 2 520 tkr  
(3 175 tkr). Därutöver har anslag erhållits från externa stiftelser 
och fonder om 1 595 tkr (1 604 tkr). 

KAPITALFÖRVALTNING
Cancerföreningen i Stockholms största tillgång är ett  
omfattande värdepappersinnehav.

Syftet med detta kapital är att säkerställa att föreningen kan 
fullfölja sina långsiktiga forskningsåtaganden. Dessutom 
skall buffertkapitalet överbrygga påfrestningar i verksam
heten och ogynnsamma värdeförändringar i föreningens för
mögenhet. Cancerföreningen i Stockholm har ett av styrelsen 
beslutat placeringsreglemente.

Enligt placeringsreglementet skall i ett normalläge värde
pappersportföljen bestå av 60 procent aktier/aktierelaterade 
placeringar, samt 40 procent räntebärande och alternativa 
placeringar. Under förvaltningen kan den aktie/aktierelaterade 
andelen variera mellan 20 och 80 procent. Placeringar får 
inte ske i företag med huvudsaklig verksamhet inom fossila 
bränslen, vapen, alkohol och tobaksindustrin. Cancer
föreningen i Stockholms placeringsreglemente återfinns i  
sin helhet på www.rahfo.se.

Marknadsvärdet för placeringstillgångarna uppgick till  
1 119 094 tkr (1 145 418 tkr) vid årets utgång. Portföljut
vecklingen för året uppgick till 3,05 procent (10,02 procent).

STYRELSEN
Styrelsen har under året bestått av direktör Ulf Lagerström, 
ordförande; professor Bertil Hamberger, vice ordförande; 
professor Yvonne Brandberg; professor Tina Dalianis; 
medicine doktor Lars Gatenbeck; justitieråd Johan Munck; 
professor Ulrik Ringborg, sekreterare; professor Birgitta 
Sander och direktör Kurt Sjölander, skattmästare samt 
suppleanterna docent Svetlana Bajalica Lagercrantz; professor 
Jonas Bergh och professor Håkan Mellstedt.  

Styrelsen har under året hållit tre protokollförda samman
träden. Förutom nämnda ordinarie styrelse sammanträden 
har styrelsen haft två gemensamma sammanträden med 
styrelsen för Stiftelsen Konung Gustaf V:s Jubileumsfond 
angående forsknings och kanslifrågor.

PLACERINGSRÅD
Medlemmarna i placeringsrådet är skattmästaren Kurt 
Sjölander, Lars Gatenbeck samt generalkonsul Olof Sjöström 
(även styrelseledamot i Stiftelsen Konung Gustaf V:s Jubi
leumsfond). Placeringsrådets uppgift är att följa och komma 
med råd om 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 fyra tillfällen under året. 

VETENSKAPLIGA NÄMNDEN
I vetenskapliga nämnden har under året ingått professor  
V Peter Collins, ordförande; professor Åke Borg, professor 
Rolf Hultcrantz, docent Birgitta Johansson, professor Rolf 
Larsson, professor Matthias Löhr, professor Sten Nilsson,  
professor Ingela Turesson, professor Elisabeth Åvall Lundqvist 
och professor Anders Österborg. Vetenskaplig sekreterare har 
varit docent Anders Ullén.

VERKSAMHETEN
Cancerföreningen i Stockholm och Stiftelsen Konung Gustaf 
V:s Jubileumsfond marknadsförs under namnet Radium
hemmets Forskningsfonder och har ett gemensamt kansli. 
Kansliet administrerar även beviljade forskningsanslag i form 
av löne och utgiftshantering. Cancerföreningen i Stockholm 
har utöver kansliets personal under året haft 32 (40) an
ställda i forskningsprojekt. Ett för de båda organisationerna 
gemensamt Arbetsutskott, bestående av för Cancerföreningens 
räkning ordföranden, vice ordföranden och skattmästaren, 
har haft sex sammanträden för gemensam beredning av 
ärenden i syfte att åstadkomma största möjliga samsyn och 
samordning. Kanslichefen GunBritt Einar avgick den sista 
september med pension. Efterträdaren är Maria Dollhopf 
och tjänstetiteln har ändrats till generalsekreterare. 

Cancerföreningen i Stockholm har 212 (219) medlemmar. 
Till medlem i föreningen kan styrelsen välja person som 
önskar främja föreningens syften.

2015 påbörjades en utredning över de fonder som ligger i 
stiftelsekapitalet i syfte att definiera dessa som grundkapital, 
ändamålsbestämt kapital alternativt egna stiftelser. Under 
våren 2019 har en första kontakt tagits från Länsstyrelsen 
och utredningen är påbörjad.

Under året har föreningen utarbetat regler för hur oredlighet 
inom forskning ska hanteras.

Arbetet med att ta fram en ny pensionspolicy för anställda 
har påbörjats.

Personalized Cancer Medicine (PCM), som under flera år 
fått stora anslag av föreningen, har utvecklats väl – många 
forskare har engagerats och det europeiska samarbetet inom 
Cancer Core Europe (CCE) har utökats. 

Cancerföreningen i Stockholm och Stiftelsen Konung Gustaf 
V:s Jubileumsfond, som lämnade stora donationer vid bildan
det av stiftelsen Cancer Centrum Karolinska (CCK), har fått 
representanter i CCK:s styrelse.

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

*Donationskapital Ändamåls-
bestämda medel

Ackumulerat
realisations- 

resultat

Balanserade
medel

Belopp vid årets ingång 360 842 878 524 130 16 846

Årets resultat 46 470

Årets kapitalisering 4 111 8 -4 119

Årets realisationsresultat 41 900 -41 901

Ändamålsbestämda medel

Använt kapital -243 243

Belopp vid årets utgång 364 953 643 566 031 17 539

Summa eget kapital 949 166

FÖRÄNDRING EGET KAPITAL
(tkr)

FLERÅRSÖVERSIKT
(tkr)

År 2018 2017 2016 2015 2014

Gåvor, testamenten 4 376 4 743 3 910 1 840 2 703

Erhållna externa anslag 1 595 1 604 1 680 3 426 2 404

Förvaltningsresultat 47 199 41 912 43 948 45 082 38 580

Årets resultat 46 470 23 247 14 081 39 004 33 133

Förmögenhet 1 022 055 1 098 319 1 021 882 971 836 964 905

Eget kapital 949 166 902 696 879 448 865 367 827 539

Lämnade anslag 42 630 41 264 38 116 31 932 48 771

*Inom donationskapitalet finns det 65 fonder vilka har ett sammanlagt kapital uppgående till 74 272 tkr.
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Belopp i tkr Not 2018 2017

Föreningens intäkter

Gåvor, testamenten 4 376 4 743

Anslag från externa stiftelser och fonder 1 595 1 604

Summa intäkter 5 971 6 347

Föreningens kostnader

Lämnade anslag -42 630 -41 264

Förvaltningskostnader -521 -507

Övriga kostnader 1 -2 029 -1 395

Personalkostnader 2 -2 986 -2 893

Summa kostnader -48 166 -46 059

Verksamhetsresultat -42 195 -39 712

Finasiella poster

Aktieutdelningar 37 032 31 615

Räntor, obligationer 8 329 7 593

Premier optioner 1 382 1 152

Övriga poster 21 -

Realisationsvinster 43 273 34 198

Realisationsförluster -1 372 -11 599

Summa finansiella poster 88 665 62 959

ÅRETS RESULTAT 46 470 23 247

Resultaträkning Balansräkning
Belopp i tkr Not 2018-12-31 2017-12-31

TILLGÅNGAR

Finansiella anläggningstillgångar

Långfristiga värdepappersinnehav 3 1 046 204 949 795

Summa finansiella anläggningstillgångar 1 046 204 949 795

Summa anläggningstillgångar 1 046 204 949 795

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Övriga fordringar 4 1 523 1 311

Upplupna intäkter 1 548 818

Summa kortfristiga fordringar 3 071 2 129

Kassa och bank 6 752 54 505

Summa omsättningstillgångar 9 823 56 634

SUMMA TILLGÅNGAR 1 056 027 1 006 429

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Fritt eget kapital

Donationskapital 364 953 360 842

Ändamålsbestämda medel 643 878

Ackumulerat realisationsresultat 566 031 524 130

Balanserade medel 17 539 16 846

Summa fritt eget kapital 949 166 902 696

Långfristiga skulder

Lämnade anslag 30 130 31 360

Summa långfristiga skulder 30 130 31 360

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 2 428 1 109

Lämnade anslag 5 70 647 57 673

Övriga skulder 940 10 835

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2 716 2 756

Summa kortfristiga skulder 76 731 72 373

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 056 027 1 006 429
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Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen 
(1995:1554) och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och 
koncernredovisning (K3) och FRII’s styrande riktlinjer för 
årsredovisning.      

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.        

RÄNTEOBLIGATIONER        
Ränteobligationer redovisas till anskaffningsvärde. Garan
terad avkastning redovisas som ränteintäkt och eventuell 
ej garanterad avkastning som övrig finansiell intäkt. Vinst/
förlust 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  
prövning beräknas bli betalt.          

SKULDER     
Beviljade anslag redovisas from 2019 över resultaträkningen 
samt skuldföres i balansräkningen vid beslutstillfället fördelat 
på kortfristiga om förfallotidpunkten är inom 12 månader 
respektive långfristiga skulder om förfallotiden är efter 12 
månader. Jämförelseåret har justerats.  Leverantörsskulder 
och andra rörelseskulder med kort löptid redovisas till nomi
nellt värde.

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 resultatrealisationsresultatgåvor. Det belopp som skall 
kapitaliseras förs till donationskapital. Resterande del av årets 
resultat redovisas mot balanserade medel.      

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

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

FÖRVALTNINGSRESULTAT     
Förvaltningsresultat definieras som utdelningar och räntor 
samt gåvor med avdrag för förvaltningskostnader, övriga 
kostnader och personalkostnader.  

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 tkr

Not 1 Övriga kostnader 2018 2017

Kanslikostnader 1 213 520

Marknadsföring, reklam och PR 816 875

2 029 1 395

Not 2 Anställda och  
personalkostnader

Löner och andra ersätttningar

Styrelsearvoden 276 287

Nämndarvoden 216 160

Kanslichef 518 471

Övriga anställda 886 826

1 896 1 744

Sociala kostnader 1 090 1 149

(varav pensionskostnader) (422) (485)

2 986 2 893

Antal anställda 3 st 3 st

Antal styrelseledamöter  9 st 9 st
Varav kvinnor 34% 34%
Varav män 66% 66%

Av pensionskostnaderna avser 297 tkr (365 tkr)  
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 14 155 tkr  
(15 415 tkr), pensionskostnad 2 343 tkr (2 569 tkr) och sociala avgifter  
4 195 tkr (4 633 tkr). Medelantalet anställda i forskningsanslag uppgår  
till 32 (40) 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 Långfristiga  
värdepappersinnehav  

2018-12-31 2017-12-31

Ingående anskaffningsvärden 949 795 917 178

Investeringar 400 038 288 312

Försäljningar -303 310 -255 627

Årets periodisering av över-/underkurs -319 -68

Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden

1 046 204 949 795

Utgående bokfört värde 1 046 204 949 795

Not 3 Långfristiga  
värdepappersinnehav forts. 

2018-12-31 2017-12-31

Aktier
Bokfört värde 393 587 412 600

Marknadsvärde 437 110 506 475

Aktiefonder

Bokfört värde 262 969 244 365

Marknadsvärde 303 597 330 666

Obligationer

Bokfört värde 247 737 182 764

Marknadsvärde 244 552 196 335

Räntefonder

Bokfört värde 141 130 109 284

Marknadsvärde 133 835 111 942

Onoterade andelar

Bokfört värde 782 782

Summa bokfört värde 1 046 205 949 795

Summa marknadsvärde 1 119 094 1 145 418

Not 4 Övriga fordringar  
(kortfristiga)

Avräkning skattekonto 618 649

Skattefordran 625 625

Övriga fordringar 280 37

1 523 1 311

Not 5 Långfristiga skulder

Lämnade anslag, utbetalas inom två år 21 755 19 000

Lämnade anslag, utbetalas inom tre år 8 375 12 360

30 130 31 360

Not Ställda säkerheter och eventualförpliktelser

Ställda säkerheter Inga Inga

Eventualförpliktelser

Investeringsåtaganden 2 810 2 810

2 810 2 810

Not Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Som en konsekvens av att strålbehandlingen vid Karolinska sjukhuset 
flyttar till nya lokaler i NKS kommer sjukhuset under våren 2019 att helt 
avveckla sin verksamhet i hus P8. Fonderna, som var en finansiär då hus 
P8 byggdes, har sedan huset färdigställdes sitt kansli på tredje våningen. 
Sjukhusets återförande av lokalerna kan medföra att även kansliet 
måste flytta till andra lokaler, något som eventuell kan innebära framtida 
hyreskostnader.
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Revisionsberättelse

Ernst & Young AB

grund för våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka en 
väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än 
för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom 
oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalsk
ning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller 
åsidosättande av intern kontroll.

• Skaffar vi oss en förståelse av den del av föreningens interna 
kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma 
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till om
ständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i 
den interna kontrollen.

• Utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som 
används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redo
visningen och tillhörande upplysningar. 

• Drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder 
antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovis
ningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade 
revisionsbevisen, om det finns någon väsentlig osäkerhets
faktor som avser sådana händelser eller förhållanden som 
kan leda till betydande tvivel om föreningens förmåga att 
fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en 
väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa 
uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om 
den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysning
ar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. 
Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas 
fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida 
händelser eller förhållanden göra att en förening inte längre 
kan fortsätta verksamheten.

• Utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen 
och innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, 
och om årsredovisningen återger de underliggande transak
tionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande 
bild. Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens 
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för 
den. Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser 
under revisionen, däribland de betydande brister i den interna 
kontrollen som vi identifierat. Vi måste informera styrelsen 
om bland annat revisionens planerade omfattning och inrikt
ning samt tidpunkten för den. Vi måste också informera om 
betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de bety
dande brister i den interna kontrollen som vi identifierat.

RAPPORT OM ANDRA KRAV ENLIGT LAGAR 
OCH ANDRA FÖRFATTNINGAR

Uttalande

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört 
en revision av styrelsens förvaltning av Cancerföreningen 
i Stockholm för år 2018. Vi tillstyrker att föreningssam
manträdet beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för 
räkenskapsåret.

Grund för uttalande

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt 
ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns an
svar. Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god 
revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska 
ansvar enligt dessa krav. Vi anser att de revisionsbevis vi har 
inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för 
vårt uttalande.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen.

Revisorns ansvar

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed 
vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis 
för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om 
någon styrelseledamot i något väsentligt avseende företagit 
någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse 
som kan föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen. 
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen 
garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i 
Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummel
ser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen.
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige 
använder vi professionellt omdöme och har en professionellt 
skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av 
förvaltningen grundar sig främst på revisionen av räkenska
perna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs 
baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt i 
risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar gransk
ningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är 
väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser 
skulle ha särskild betydelse för föreningens situation. Vi går 
igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna 
åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt 
uttalande om ansvarsfrihet.

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

 Jens Karlsson Thomas Lönnström
 Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor

RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN
Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för årsredo
visningen för Cancerföreningen i Stockholm för år 2018. 
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 2018 och av dess finansiella resultat för 
året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är 
förenlig med årsredovisningens övriga delar.  

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on 
Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar 
enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns 
ansvar. Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt 
god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkes
etiska ansvar enligt dessa krav. Vi anser att de revisionsbevis 
vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund 
för våra uttalanden.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen 
upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsre
dovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna 
kontroll som den bedömer är nödvändig för att upprätta en 
årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktig
heter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på misstag.
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för 

bedömningen av föreningens förmåga att fortsätta verksam
heten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden 
som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att 
använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt 
drift tillämpas dock inte om beslut har fattats om att avveckla 
verksamheten.

Revisorns ansvar

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om att 
årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga 
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på 
misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller 
våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, 
men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA 
och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka 
en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan 
uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses 
vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan 
förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar 
med grund i årsredovisningen. Som del av en revision enligt 
ISA använder vi professionellt omdöme och har en professio
nellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:  

• Identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktig
heter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentlighe
ter eller på misstag, utformar och utför granskningsåtgärder 
bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis 
som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en 

Revisionsberättelsen avser den formella årsredovisningshandlingen på sidorna 16 – 22 i detta dokument och är en kopia av den revisionsberättelse som avlämnades i april 2019.

Ulf Lagerström
ordförande

Tina Dalianis Lars Gatenbeck

Birgitta Sander Bertil Hamberger Yvonne Brandberg

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 Stockholms 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,
7. 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.
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Nya anslag beviljade av
Cancerföreningen i Stockholm

Övriga strukturstöd   

Strukturstöd Centrum för kliniska cancerstudier 700   

GMP cellterapi laboratorium 1 750   

Patientbefrämjande insatser Radiumhemmet 275   

Infrastrukturstöd cancerforskning Bioclinicum 2 450   

Seminarieanslag Tema Cancer 125   

Forskningstjänster start 2020 5 250   

PCM-programmet 53   

Seminarium Radiumhemmet 50   

Överläkarfonden 556   

Forsgrenska fonden 412   

Reseanslag cancerkongresser 1 403   

Denniz Pops Minnesfond 43   

Summa beviljade medel 43 237

tkrtkr

BRÖSTCANCER 

Fornander Tommy Randomiserade studier av lokal och systemisk behandling av primär bröstcancer 900

Johansson Henrik Validation of protein markers to stratify and guide breast cancer therapy II 600

Larsson Ola Continued identification of breast cancer subtypes defined by post-transcriptional regulation of 
gene expression

600

GYNEKOLOGISKA TUMÖRER 

Dillner Joakim Development of a personalized cervical screening algorithm 2 100   

Mattsson Jonas Mesothelin directed CAR T cells for the treatment of advanced ovarian cancer and of impact of the 
tumor microenvironment

200   

Zhivotovsky Boris Kaspas-2 – en ny molekylärgenetisk prognostisk faktor som styr effektiviteten av behandlingen av 
äggstockscancer

550   

HUDCANCER

Eriksson Hanna Explorative and clinical studies of tumor heterogeneity and circulating biomarkers of therapy 
response in metastatic cutaneous melanoma

900 

IMMUNOONKOLOGI

Björkström Niklas Tissue-resident natural killer cells in human liver cancer 200   

Gabrielsson Susanne Optimizing the immunogenicity of exosomes for immunotherapy 1 950   

Lehtiö Janne Proteogenomics for next generation cancer immunotherapies 2 100   

Lundqvist Andreas Immunotherapy based on the activation of natural killer cells in patients with advanced solid cancer 900   

Ringdén Olof T.H. (Olle) Allogen stamcellstransplantation vid cancer samt immunmodulering med placentaderiverade 
decidua stromaceller

900   

LEUKEMI, LYMFOMSJUKDOMAR OCH MYELOM 

Hellström Lindberg Eva Molecular mechanisms and targeted treatment in myelodysplastic syndromes taken to the next level 2 700   

Höglund Petter Transfusion management in hematological malignancy: Predictors of transfusion outcome and 
immune responses to erythrocyte and platelet transfusions

900   

Pan-Hammarström Qiang Characterization of the genome of diffuse large B cell lymphoma – towards the development of 
personalized therapy for patients with B cell lymphomas

900   

Uhlin Michael Immune reconstitution and therapy after haematopoietic stem cell transplantation 900   

Ungerstedt Johanna Epigenetic and genetic profiling of the myelodysplastic syndromes (MDS), with focus on the subtype 
chronic myelomonocytic leukemia, CMML

600   

TUMÖRER I MAG-TARMKANALEN (GASTROINTESTINALA TUMÖRER)  

Enge Martin Patient-specific gene regulation maps in pancreatic cancer - a strategy for systems level personali-
zed medicine

900   

Martling Anna Individualiserad multidisciplinär utredning, behandling och rehabilitering av kolorektal cancer 
patienter -  randomiserade, observationella och epidemiologiska studier 

2 400   

UROLOGISKA TUMÖRER 

Adolfsson Jan Långtidseffekter av behandling för prostatacancer 570   

ÖRON- NÄSA- HALSTUMÖRER OCH LUNGCANCER 

Dalianis Tina Studier på onkogena humana papillomvirus och andra biomarkörer vid huvudhalscancer 900   

Kärre Klas Studier av effektormekanismer och biomarkörer i patienter som behandlas för icke små-cellig 
lungcancer med check-point-inhibitorer

1 500   

ÖVRIGA TUMÖRSJUKDOMAR 

Brodin Bertha Precision Medicine-Sarcoma: PM-SARC 300   

Nistér Monica The scientific basis for a PCM program on adult high-grade gliomas; focus on stem cell regulation, 
tumor cell heterogeneity and mitochondrial dynamics

1 500   

GRUNDLÄGGANDE PRINCIPER FÖR BEHANDLING AV TUMÖRSJUKDOMAR 

Mellstedt Håkan ROR1 – A receptor tyrosine kinase for targeted therapy in malignancies 1 200   

Patarroyo Manuel Metastasis-promoting tumor cell laminins as novel therapeutic targets 200   

Pokrovskaja Katja STAT3 in cancer and therapy resistance 400   

Rodriguez-Wallberg Kenny Investigation of predictors of inter-individual organ toxicity induced by chemotherapy in women 600   

DRIFT AV KLINISK EXPERIMENTELL FORSKNING SAMT ÖVRIG APPARATUR OCH TJÄNST 

Girnita Leonard Lön till forskningssekreterare för Experimentell och klinisk molekylär patologi 900   

Hansson Johan Forskningskoordinator för Tumörgrupp melanom-hudtumörer 900   
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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 
riksinsamling 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 25 869 tkr (32 978 tkr). Stöd ges till flera projekt som 
syftar till förbättrad diagnostik och behandling samt ökad 
kunskap om tumörers egenskaper. Vidare har anslag beviljats 
till studier av cancer i många organsystem, bland annat 
bröstcancer, lungcancer, gynekologisk cancer, malignt me
lanom, prostatacancer, kolorektalcancer, sarkom och leukemi. 
Stiftelsen ger även infrastrukturstöd till cancerforskningen 
vid Bioclinicurn, till Centrum för kliniska cancerstudier samt 
till GMPlaboratoriet vid Cancer Centrum Karolinska.   

GÅVOR OCH TESTAMENTEN
Under året har stiftelsen mottagit gåvor från allmänheten  
om 306 tkr (296 tkr) och testamenten om 5 529 tkr  
(2 666 tkr). Därutöver har anslag erhållits från externa  
stiftelser och fonder om 2 363 tkr (2 222 tkr).   

KAPITALFÖRVALTING 
Stiftelsen Konung Gustaf V:s Jubileurnsfonds största tillgång 
är ett omfattande värdepappersinnehav. 

Syftet med detta kapital 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 av 60 procent aktier/aktierelaterade 
placeringar, samt 40 procent räntebärande och alternativa 
placeringar. Under förvaltningen kan den aktie/aktierelaterade 
andelen variera mellan 20 och 80 procent. Placeringar får 
inte ske i företag med huvudsaklig verksamhet inom fossila 
bränslen, vapen, alkohol och tobaksindustrin. Stiftelsen 
Konung Gustaf V:s Jubileumsfonds placeringsreglemente 
återfinns i sin helhet på www.rahfo.se. 

Marknadsvärdet för placeringstillgångarna uppgick till 619 
878 tkr (651 019 tkr) vid årets utgång. Portföljutvecklingen 
för året uppgick till 2,60 procent (10,55 procent). 

STYRELSEN
Styrelsen har under året bestått av landshövding Cecilia 
Schelin Seidegård, ordförande; direktör Ulf Lagerström;  
f d landstingsråd Stig Nyman; professor Ulrik Ringborg; 
generalkonsul Olof Sjöström; suppleanterna professor  
Katarina Le Blanc; professor Johan Hansson samt justitieråd 
Olle Stenman. Skattmästare har varit direktör Kurt Sjölander 
och sekreterare professor Håkan Mellstedt. 

FLERÅRSÖVERSIKT
(tkr)

År 2018 2017 2016 2015 2014

Gåvor, testamenten 5 835 2 962 10 681 1 148 4 515

Erhållna externa anslag 2 363 2 222 2 260 3 659 2 721

Förvaltningsresultat 29 153 23 913 31 103 20 687 18 107

Kapitalisering 2 096 1 886 1 817 1 588 1 088

Förmögenhet 558 357 595 050 559 621 514 674 495 503

Disponibla medel 64 109 62 683 73 421 60 405 57 799

Beviljade medel 25 869 32 978 18 027 16 782 24 238

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

1 januari – 31 december 2018                     Organisationsnummer: 802005-0947

Styrelsen har under året hållit tre protokollförda sammanträden. 
Förutom nämnda ordinarie styrelsesammanträden har styrelsen 
haft två gemensamma sammanträden med styrelsen för Cancer
föreningen i Stockholm angående forsknings och kanslifrågor. 

PLACERINGSRÅD
Medlemmarna i placeringsrådet är skattmästaren Kurt Sjö
lander, Olof Sjöström samt medicine doktor, Lars Gatenbeck 
(även styrelseledamot i Cancerföreningen i Stockholm). 
Placeringsrådets uppgift är att följa och komma med råd 
om utveckling och avkastning av kapitalet samt säkerställa 
att förvaltningen följer placeringsreglementet som årligen 
revideras av styrelsen. Rådet har även till uppgift att komma 
med förslag om förändringar i placeringspolicy, se över 
förvaltningsformerna och valet av förvaltare. Placeringsrådet 
träffades vid fyra tillfällen under året. 

FORSKNINGSNÄMNDEN
I forskningsnämnden har under året ingått professor V Peter 
Collins, ordförande; professor Mattias Belting, professor Rolf 
Hultcrantz, professor Anna Martling, professor Sten Nilsson 
och professor Anders Österborg. Vetenskaplig sekreterare har 
varit docent Anders Ullén. 

VERKSAMHETEN
Stiftelsen Konung Gustaf V:s Jubileumsfond och 
Cancerföreningen i Stockholm marknadsförs under namnet 
Radiumhemmets Forskningsfonder och har ett gemensamt 
kansli. Kansliet administrerar även beviljade forskningsanslag 
i form av löne och utgiftshantering. Stiftelsen Konung 
Gustaf V:s Jubileumsfond har utöver kansliets personal 

under året haft 11 (12) anställda i forskningsprojekt. Ett 
för de båda organisationerna gemensamt Arbetsutskott, 
bestående av för Jubileumsfondens räkning ordföranden och 
skattmästaren, har haft sex sammanträden för gemensam 
beredning av ärenden i syfte att åstadkomma största möjliga 
samsyn och samordning. Kanslichefen GunBritt Einar 
avgick den sista september med pension. Efterträdaren 
är Maria Dollhopf och tjänstetiteln har ändrats till 
generalsekreterare. 

2015 påbörjades en utredning över de fonder som ligger i 
stiftelsekapitalet i syfte att definiera dessa som grundkapital, 
ändamålsbestämt kapital alternativt egna stiftelser. Under 
våren 2019 har en första kontakt tagits från Länsstyrelsen 
och utredningen är påbörjad. 

Under året har stiftelsen utarbetat regler för hur oredlighet 
inom forskning ska hanteras. 

Arbetet med att ta fram en ny pensionspolicy för anställda 
har påbörjats. 

Personilazed Cancer Medicine (PCM), som under flera år 
fått stora anslag av stiftelsen, har utvecklats väl – många 
forskare har engagerats och det europeiska samarbetet inom 
Cancer Core Europe (CCE) har utökats.

Stiftelsen Konung Gustaf V:s Jubileumsfond och 
Cancerföreningen i Stockholm, som lämnade stora dona
tioner vid bildandet av stiftelsen Cancer Centrum Karolinska 
(CCK), har fått representanter i CCK:s styrelse. 

*Inom stiftelsekapitalet finns det 17 fonder vilka har ett sammanlagt kapital uppgående till 34 515 tkr.

*Stiftelsekapital Ackumulerat
realisations- 

resultat

Balanserade
medel

Belopp vid årets ingång 92 170 302 172 62 683 

Beviljade anslag -25 869

Återförda anslag 239

Årets resultat 69 285 

Omföring till / från bundet kapital

Årets kapitalisering 2 096 -2 096

Årets realisationsresultat 40 133 -40 133

Belopp vid årets utgång 94 266 342 305 64 I 09

Summa bundet/fritt eget kapital 436 571 64 109

FÖRÄNDRING EGET KAPITAL
(tkr)
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Belopp i tkr Not 2018 2017

Stiftelsens intäkter

Aktieutdelningar 19 382 17 269

Räntor, obligationer 4 119 3 845

Premier optioner 618 425

Övriga finansiella intäkter 8 -

Gåvor, testamenten 5 835 2 962

Anslag från externa stiftelser och fonder 2 363 2 222

Summa intäkter 32 325 26 723

Stiftelsens kostnader

Förvaltningskostnader -353 -339

Övriga kostnader 1 -1 384 -1 023

Personalkostnader 2 -1 436 -1 448

Summa kostnader -3 173 -2 810

Förvaltningsresultat 29 152 23 913

Finansiella poster

Realisationsvinster 41 453 11 203

Realisationsförluster -1 321 -1 603

40 132 9 600

ÅRETS RESULTAT 69 284 33 513

Resultaträkning Balansräkning
Belopp i tkr Not 2018-12-31 2017-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar

Långfristiga värdepappersinnehav 3 562 202 512 994

Summa finansiella anläggningstillgångar 562 202 512 994

Summa anläggningstillgångar 562 202 512 994

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Övriga fordringar 966 279

Upplupna intäkter 756 405

Summa kortfristiga fordringar 1 722 684

Kassa och bank 11 388 15 100

Summa omsättningstillgångar 13 110 15 784

SUMMA TILLGÅNGAR 575 312 528 778

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital   

Bundet eget kapital 436 571 394 342

Fritt eget kapital 64 109 62 683

Summa eget kapital 500 680 457 025

Långfristiga skulder

Beviljade, ej utbetalda anslag 4 20 736 23 256

Summa långfristiga skulder 20 736 23 256

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 434 422

Beviljade, ej utbetalda anslag 48 384 37 836

Övriga skulder 3 344 8 803

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 734 1 436

Summa kortfristiga skulder 53 896 48 497

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 575 312 528 778
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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 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. I de fall mark
nadsvärdet understiger bokfört värde görs nedskrivning till 
det lägre värdet. Kortfristiga placeringar värderas kollektivt 
enligt lägsta värdets princip 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 boksluts
dagen på respektive valuta.

AKTIEOBLIGATIONER 
Aktieobligationer redovisas till anskaffningsvärde. Garanterad 
avkastning redovisas som intäkt. Vinst/förlust 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  
prövning beräknas bli betalt.

SKULDER
Beviljade anslag redovisas direkt mot fritt eget kapital. 
An slagen skuldföres vid beslutstillfället och fördelas på 
kort fristiga om förfallotidpunkten är inom 12 månader 
respektive långfristiga om förfallotiden är efter 12 månader. 
Leverantörsskulder och andra rörelseskulder med kort  
löptid redovisas till nominellt värde.

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 resultatrealisationsresultatgåvor.  
Det belopp som skall kapitaliseras förs till bundet eget kapital. 
Resterande del av årets resultat redovisas som fritt eget kapital.

FÖRMÖGENHET
Stiftelsens förmögenhet definieras som värdepapper upptagna 
till marknadsvärde och övriga tillgångar upptagna till bokfört 
värde minskat med skulder.

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 tkr

Not 1 Övriga kostnader 2018 2017

Kanslikostnader 568 343

Marknadsföring, reklam och PR 816 680

1 384 1 023

Not 2 Anställda och  
personalkostnader

Löner och andra ersätttningar

Styrelsearvoden 190 190

Nämndarvoden 159 208

Kanslichef 222 201

Övriga anställda 378 352

949 951

Sociala kostnader 487 497

(varav pensionskostnader) (181) (208)

1 436 1 448

Antal anställda 1 st 1 st
  
Antal styrelseledamöter  5 st 5 st
Varav kvinnor 17% 17%
Varav män 83% 83%

Av pensionskostnaderna avser 127 tkr (156 tkr) Konung GustafV: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 4 281 tkr (4 708 tkr),
pensionskostnad 766 tkr (769 tkr) och sociala avgifter 1 262 tkr  
(1 439 tkr). Medelantalet anställda i forskningsanslag uppgår till  
11 (12) 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

2018-12-31 2017-12-31

Ingående anskaffningsvärden 512 994 494 503

Investeringar 228 470 124 638

Försäljningar -179 088 -106 077

Årets periodisering av över-/underkurs -175 -70

Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden

562 201 512 994

Not 3 Långfristiga 
värdepappersinnehav forts.

2018-12-31 2017-12-31

Aktier
Bokfört värde 211 062 215 652

Marknadsvärde 231 620 265 781

Aktier onoterade
Bokfört värde 547 547
Marknadsvärde 547 547

Aktiefonder
Bokfört värde 154 925 154 255
Marknadsvärde 193 727 234 113

Obligationer
Bokfört värde 120 686 81 218
Marknads värde 120 058 89 086

Räntefonder
Bokfört värde 74 981 61 322
Marknadsvärde 73 926 61 492

Summa bokfört värde 562 201 512 994

Summa marknadsvärde 619 878 651 019

Not 4 Långfristiga skulder

Reserverade medel för:

Professur Peter Strang, förfall 2022-12-31 866 1 366

Beviljade, ej utbetalda anslag,  
betalas inom 2 år

14 270 13 950

Beviljade, ej utbetalda anslag,  
betalas inom 3 år 

5 600 7 940

20 736 23 256

Not Ställda säkerheter och eventualförpliktelser

Inga Inga

Not Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Som en konsekvens av att strålbehandlingen vid Karolinska sjukhuset 
flyttar till nya lokaler i NKS kommer sjukhuset under våren 2019 att helt 
avveckla sin verksamhet i hus P8. Fonderna, som var en finansiär då hus 
P8 byggdes, har sedan huset färdigställdes sitt kansli på tredje våningen. 
Sjukhusets återförande av lokalerna kan medföra att även kansliet 
måste flytta till andra lokaler, något som eventuell kan innebära framtida 
hyreskostnader.
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 Jens Karlsson Thomas Lönnström
 Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor

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

RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN
Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Stiftelsen 
Konung Gustaf V:s Jubileumsfond för år 2018. 

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 2018 och av dess finansiella resultat 
för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen 
är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Vi tillstyrker 
därför att styrelsen fastställer resultaträkningen och balans
räkningen för stiftelsen. 

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on 
Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar 
enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns 
ansvar. Vi är oberoende i förhållande till stiftelsen enligt god 
revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska 
ansvar enligt dessa krav. Vi anser att de revisionsbevis vi har 
inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för 
våra uttalanden.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen 
upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsre
dovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna 
kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en 
årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktig
heter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på misstag.
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för 
bedömningen av stiftelsens förmåga att fortsätta verksam
heten. Den upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden 
som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att 
använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt 
drift tillämpas dock inte om styrelsen avser att likvidera 

stiftelsen, upphöra med verksamheten eller inte har något 
realistiskt alternativ till att göra något av detta. 

Revisorns ansvar

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om att 
årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga 
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på 
misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller 
våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, 
men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA 
och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka 
en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan 
uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses 
vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan 
förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar 
med grund i årsredovisningen. Som del av en revision enligt 
ISA använder vi professionellt omdöme och har en professio
nellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:  

• Identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga 
felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på 
oegentlig heter eller på misstag, utformar och utför gransk
ningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar 
revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för 
att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte 
upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter 
är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, 
eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, 
förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information 
eller åsidosättande av intern kontroll.

• Skaffar vi oss en förståelse av den del av stiftelsens interna 
kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma 
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till om
ständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i 
den interna kontrollen.

• Utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som 
används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redo
visningen och tillhörande upplysningar. 

• Drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen 
använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av 
årsredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de 
inhämtade revisionsbevisen, om det finns någon väsentlig 
osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhål
landen som kan leda till betydande tvivel om stiftelsens 
förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen 
att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revi
sionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna 
i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn 
eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera ut
talandet om årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på de 
revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisions
berättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden 
göra att en stiftelse inte längre kan fortsätta verksamheten. 

• Utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen 
och innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, 
och om årsredovisningen återger de underliggande transaktio
nerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens 
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för 
den. Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser 
under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i 
den interna kontrollen som vi identifierat.

RAPPORT OM ANDRA KRAV ENLIGT LAGAR 
OCH ANDRA FÖRFATTNINGAR
Uttalande

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en 
revision av styrelsens förvaltning av Stiftelsen Konung Gustaf 
V:s Jubileumsfond för år 2018. Vi har inte funnit att någon 
styrelseledamot företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig 
till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyl
dighet mot stiftelsen. Vi tillstyrker därför att huvudmännen 
beviljar styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalande

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt 
ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns 
ansvar. Vi är oberoende i förhållande till stiftelsen enligt god 
revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska 
ansvar enligt dessa krav. Vi anser att de revisionsbevis vi har 
inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för 
vårt uttalande.

Styrelsens ansvar

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

Revisorns ansvar

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed 
vårt uttalande, är att inhämta revisionsbevis för att med en 
rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelsele
damot i något väsentligt avseende:

• Företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon 
försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot 
stiftelsen.

• På något annat sätt handlat i strid med stiftelselagen, 
stiftelse förordnandet eller årsredovisningslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen 
garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i 
Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummel
ser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot stiftelsen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige 
använder vi professionellt omdöme och har en professionellt 
skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av 
förvaltningen grundar sig främst på revisionen av räkenskaper
na. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs base
ras på vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk 
och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på 
sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga 
för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha 
särskild betydelse för stiftelsens situation. Vi går igenom och 
prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och 
andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande.

Ernst & Young AB

Ulrik Ringborg Olof Sjöström

Cecilia Schelin Seidegård
ordförande

Stig Nyman Ulf Lagerström

Revisionsberättelsen avser den formella årsredovisningshandlingen på sidorna 30 – 36 i detta dokument och är en kopia av den revisionsberättelse som avlämnades i april 2019.
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§ 1 Under namnet av ”Konung Gustaf V:s Jubileumsfond” 
skall under gemensam förvaltning och för nedan angivna 
ändamål sammanföras:

– de medel som insamlats till minne av Konung Gustaf V:s 
70årsdag 

– de medel som Cancerföreningen i Stockholm överlämnar 
till Jubileumsfonden samt

– de medel som ytterligare kan inflyta.

§ 2 Jubileumsfondens ändamål är bekämpande av kräftsjuk
domarna inom Sverige genom att understödja uppförande 
och utrustning av vårdanstalter för kräftsjuka samt befräm
jande av det vetenskapliga studiet av kräftsjukdomarna.

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

§ 4 Huvudmännen för Jubileumsfonden utses av Hans 
Majestät Konungen till ett antal av tjugofem för fem år i 
sänder. Avgår huvudman under löpande period, utser Hans 
Majestät Konungen ny huvudman i den avgångnes ställe för 
återstoden av perioden.

§ 5 Huvudmännen sammanträder till årsmöte i Stockholm 
senast den 15 juni. Av styrelsen utfärdad kallelse till årsmötet 
skall, jämte föredragningslista och tryckt exemplar av års och 
revisionsberättelser för det senast förflutna räkenskapsåret, 
tillsändas varje huvudman senast två veckor före årsmötet.

Årsmötet öppnas av styrelsens ordförande, varefter de närva
rande huvudmännen utser ordförande för mötet.

Vid årsmötet skall behandlas följande ärenden:

–  styrelsens årsberättelse och i samband därmed gjorda  
framställningar;

–  revisorernas berättelse och fråga om beviljande av   
ansvarsfrihet för fondens styrelse;

–  erforderliga val av ledamöter i fondens styrelse och   
suppleanter för dessa;

–  val av två revisorer och två revisorssuppleanter för gransk
ning av löpande räkenskapsårs förvaltning och räkenskaper;

–  ärenden som hänskjutits till huvudmännen av styrelsen 
samt förslag som blivit väckt av enskild huvudman;

– beslut om justering av det vid årsmötet förda protokollet.

Styrelseledamot får inte delta i beslut rörande ansvarsfrihet 
eller vid val av revisorer eller revisorssuppleanter.

För att förslag av enskild huvudman skall upptas vid årsmö
tet, bör det ha skriftligen anmälts till styrelsen senast den 15 
april före årsmötet.

Huvudmännen kan kallas till extra möte, när viktiga 
omständigheter kräver detta. Kallelse utfärdas på samma 
sätt som för årsmöte. Vid extra möte får ej andra ärenden 
behandlas än sådana som angetts i kallelsen och över vilka 
Jubileumsfondens styrelse avgivit utlåtande. Alla val och 
omröstningar vid huvudmännens möten skall vara öppna, 
om inte någon huvudman yrkar sluten omröstning. Vid 
omröstning gäller enkel pluralitet. Utfaller rösterna lika, 
gäller ordförandens mening utom i fråga om val då utgången 
bestäms genom lottning. 

Avskrift av protokoll vid huvudmännens års eller extra 
möte samt exemplar av års och revisionsberättelserna skall 
överlämnas till Hans Majestät Konungen.

§ 6 Styrelsen för Jubileumsfonden skall bestå av fem leda
möter och tre suppleanter, utsedda för fem år i sänder inom 
eller utom huvudmännens krets. 

Styrelsens ordförande utses av Hans Majestät Konungen. 

Av styrelsens övriga ledamöter och av suppleanterna utses tre 
ledamöter och två suppleanter av huvudmännen på årsmöte. 
En ledamot och en suppleant utses av styrelsen för Cancer
föreningen i Stockholm. 

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

Styrelsen utser skattmästare och sekreterare samt anstäl
ler chef för Jubileumsfondens kansli och övrig erforderlig 
kanslipersonal. Sammanträde hålls på kallelse av ordföranden 
så ofta ärenden kräver det. Styrelsen är beslutför, om tre 
ledamöter är närvarande; vid lika röster gäller ordförandens 
mening. För placering och disposition av Jubileumsfondens 
medel fordras dock, att minst tre av styrelsens ledamöter 
enats om beslutet. Till styrelsens sammanträden kan även 
suppleanterna kallas. Om styrelsen är fulltalig, får kallade 
suppleanter delta i styrelsens överläggningar men ej i beslu
ten. Styrelsen kan uppdra åt ordföranden, skattmästaren eller 
av styrelsen utsedd arbetsgrupp att avgöra löpande ärenden 
under tiden mellan två styrelsesammanträden. Beslut som 
fattas i denna ordning skall anmälas vid närmast följande 
styrelsesammanträde.

§ 7 Styrelsen handhar i enlighet med dessa stadgar förvalt
ningen av Jubileumsfonden och ansvarar inför huvudmännen 

Stiftelsen Konung Gustaf  V:s Jubileumsfonds 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.

Radiumhemmets  
Forskningsfonder har 175 

aktiva forskare med ett eller 
flera forskningsprojekt igång.
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Nya anslag beviljade av
Stiftelsen Konung Gustaf V:s Jubileumsfond

Övriga strukturstöd 

tkr

BRÖSTCANCER 

Gemzell Danielsson Kristina Endometriosis and BRCA mutation associated cancers – evaluation of early detection markers and 
strategies for prophylactic management 

750   

Ohlsson Rolf A novel perspective of the origins of breast cancer: Implications for diagnosis and therapy 1 500   

Staaf Johan Epigenetic and proteomic markers of DNA repair deficiency in triple negative breast cancer 200   

GYNEKOLOGISKA TUMÖRER

Andersson Sonia Assessment of incomplete excision of cervical intraepithelial neoplasia, self-sampling after treatment & 
non-attenders as the next steps to prevent CC

900   

Epstein Elisabeth Personalized medicine in endometrial cancer – A translational project 900   

Hedenfalk Ingrid Targeting Histotype-Specific Vulnerabilities for Personalised Treatment of Epithelial Ovarian Cancers 200   

HUDCANCER

Girnita Leonard Molecular pathology from bench to bedside: Towards precision medicine in melanoma 1 050   

Jönsson Göran Analysis of molecular mechanisms explaining immune checkpoint therapy resistance in melanoma 250   

Massoumi Ramin Ny behandling för patienter med hudcancer 100   

LEUKEMI, LYMFOMSJUKDOMAR OCH MYELOM 

Ljunggren Hans-Gustaf Utveckling av nästa generations NK-cellsbaserade immunterapi mot högrisk myelodysplastiskt  
syndrom och akut myeloisk leukemi

900   

Månsson Robert Impact of epigenetic and genetic aberrations on myeloma development and progression 800   

Smedby Karin Hur kan vi integrera kunskap om genetiska avvikelser i tumör och plasma vid maligna lymfom för en 
mer individanpassad vård?

600   

Österborg Anders Utveckling av precisionsbehandling vid lymfoida tumörsjukdomar 3 000   

PSYKOSOCIAL ONKOLOGI, OMVÅRDNAD OCH HÄLSOEKONOMI 

Sundberg Kay Supporting care by routine assessment of patient reported symptoms using an interactive app during 
neoadjuvant treatment for breast cancer

300   

UTVECKLING OCH OPTIMERING AV STRÅLBEHANDLING VID TUMÖRSJUKDOMAR 

Dasu Iuliana Adaptive radiation therapy based on early assessment of tumour response 1 000   

ÖVRIGA TUMÖRSJUKDOMAR 

Haglund Felix Fortsatta studier av telomerasaktivitet i kondrosarkom 750   

Hydbring Per Modulation of microRNAs in treatment-refractory lung adenocarcinoma 400   

Wickström Malin Characterization of Rho/Rac signaling in neuroblastoma in the search for novel therapies and increased 
understanding 

600   

GRUNDLÄGGANDE PRINCIPER FÖR BEHANDLING AV TUMÖRSJUKDOMAR 

Linder Stig Utveckling av proteasomhämmare och mitokondriehämmare för behandling av cancer 2 400   

Masucci Giuseppe Kliniska betydelse av de prediktiva variabler i metastatiska solida tumörer i samband med utveklingen 
av immunoterapeitiska principer

900   

Nordenvall Caroline Kan centralisering förbättra resultatet hos patienter med lokalt avancerad koloncancer i Sverige? 500   

Orre Lukas Deciphering the spatial temporal impact of farnesyltransferase inhibitors (FTIs) on the proteome to 
improve treatment of KRAS mutant NSCLC

750   

Rolny Charlotte Tumor-associated macrophage: prognostic, predictive and mechanistic tools 900   

Soussi Thierry The UMD TP53 database: a critical resource to improve the clinical diagnosis of TP53 alteration in 
human cancer : a new chapter

200   

Tobin Nicholas Personalising cancer patient treatment by integrating clinical biomarkers with Omics data 150   

DRIFT AV KLINISK EXPERIMENTELL FORSKNING SAMT ÖVRIG APPARATUR OCH TJÄNST 

Östman Arne Forskningssekreterare 620   

PCM-programmet 3 861 

Infrastrukturstöd cancerforskning Bioclinicum 1 050 

Driftstöd Kliniska Prövningsenheten 300 

Reseanslag avseende cancerkongresser 712 

Institutionskonferens Onkologi-Patologi 100 

Patientbefrämjande insatser Radiumhemmet 125 

Summa beviljade medel 25 869

Under året har i snitt 43 personer arbetat 
heltid i pågående forskningsprojekt som får 
stöd av Radiumhemmets Forskningsfonder.

tkr
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Cancerföreningen i Stockholm och Stiftelsen Konung 
Gustav V:s Jubileumsfond samarbetar under det gemen
samma namnet Radiumhemmets forskningsfonder och har 
ett gemensamt kansli. Kansliet ansvarar för fondernas redo
visning, ekonomisk rapportering till styrelser, huvudmän 
och medlemmar samt administrering av forsknings och 
reseanslag, minnesgåvor, donationer och testa menten.  
Dessutom sköter kansliet administrationen för personal 
som är anställda inom projekten.

Kansliet med koll

Informationsbroschyren Prostata-
cancer – råd, rön, möjligheter finns att 
beställa kostnadsfritt på vår webbplats. 
Broschyren om den vanligaste cancer
formen bland män är uppskattad och 
under 2019 pågår arbetet med en ny, 
reviderad utgåva. 

Vill du veta mer om 
prostatacancer?

Vi som arbetar på kansliet:

Cancerrådgivningen finns till för 
dig som är patient, närstående 
eller bara undrar över något. 
Specialist sjuksköterskor svarar  
på frågor om allt som har med 

cancer att göra. Cancerrådgivningen  
drivs inom Regionalt cancer centrum 
(RCC) i samarbete med Radium hemmets 
Forskningsfonder. Du som ringer eller 
skriver kan vara anonym.  

Cancerrådgivningen

Marija Pusic 
Insamlare

Verena Vesic 
Ekonomichef

Mariann Eklund 
Ekonomiassistent

Maria Dollhopf 
Generalsekreterare

Telefonrådgivning:  
Måndag – fredag 08.30 – 16,  
lunchstängt 12 – 13. 

Telefon:  
08 - 123 138 00 
E-post:  
cancerradgivningen@sll.se

UTDELNING
Utdelning av avkastning och gåvor 
från Radiumhemmets Forsknings-
fonder genomsnitt per år 
2014 – 2018.

89 % utdelat till cancerforskningen

5 % administrationskostnader

6 % kapitalisering

ADMINISTRATIONS-
KOSTNADER
Administrations- och insamlings-
kostnader på Radiumhemmets 
Forskningsfonder 2018.

95% avkastning och gåvor

5% administrationskostnader

Beviljat 66 % av finansieringsbehovet

RESEANSLAG
2018 inkom 185 ansökningar till 
resenämnden om resor till olika 
cancerkongresser och kurser, totalt 
söktes 3 227 tkr.
Radiumhemmets Forskningsfonder 
kunde bevilja 2 105 tkr.

Beviljat 31 % av finansierings behovet

FORSKNINGSANSLAG
2018 inkom totalt 98 ansökningar till 
forskningsnämnden om forsknings-
stöd till klinisk cancerforskning
av dessa beviljades 52 ansökningar. 
Finansieringsbehovet var 223 333 tkr.
Radiumhemmets Forskningsfonder 
kunde bevilja 69 106 tkr.



Radiumhemmets Forskningsfonder 
Karolinska Universitetssjukhuset Solna
Box 25, 171 11 Solna
Telefon 08545 425 50
info@rahfo.se

Stöd cancerforskningen!
www.rahfo.se  
08545 425 50

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


