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GLASMÅLNING SOM
HEDRAR CANCERFORSKARE

Året 2021 hade covid-19-pandemin en fortsatt stor påverkan på omvärlden och vår vardag även om vi kunde skönja
en lättnad tack vare vaccinet. Radiumhemmets Forskningsfonders verksamhet påverkades dock inte nämnvärt.
Under 2021 delade Radiumhemmets Forskningsfonder ut 82 miljoner kronor till klinisk patientnära cancerforskning.
Anslag beviljades till forskningsprojekt inriktade på specifika cancerdiagnoser, framtagande av förbättrad diagnostik och behandling samt för att nå ökad kunskap om tumörers egenskaper. Nya initiativ togs även för att på flera sätt
stödja den kliniska patientnära cancerforskningen i Stockholmsregionen på lång och kort sikt.
Ett av dessa initiativ var beslutet att gemensamt med Karolinska Institutet finansiera och inrätta ytterligare tre nya
professurer, en i onkologi, en i tumörpatologi och en inom onkologisk kirurgi. Radiumhemmets Forskningsfonder
beslutade att även 2021 utlysa forskarmånader för kliniskt verksamma doktorander inom cancerområdet, då mot
svarande stöd under föregående år fick ett mycket positivt mottagande.
Målet med vårt forskningsstöd är tidigare upptäckt av cancer och bättre behandlingsmetoder som botar cancer
eller förbättrar livskvaliteten för alla som måste leva med cancer.
Den forskning Radiumhemmets Forskningsfonder stödjer drivs framåt av målmedvetna och nyfikna forskare
som vill nå forskningsresultat som inom en nära framtid kan komma cancerpatienter till nytta - så kallad klinisk
patientnära cancerforskning. Med stolthet kan vi i följande artiklar presentera några av de forskare som under 2021
beviljades anslag.
Varmt tack för att ni följer och stödjer oss i vår livsviktiga kamp mot cancer!

Med stolthet och glädje har Radiumhemmets
Forskningsfonder välkomnat denna glasmålning
till sina lokaler. Målningen donerades 1945 till
Radiumhemmet för att hedra några av sjuk
husets förgrundsgestalter och deras gärningar
i cancerforskningens tjänst. Sedan cancer
vården på Radiumhemmet 2018 integrerades
under begreppet Tema Cancer i Nya Karolinska
Universitetssjukhuset har det dock ekat tomt
kring målningen som satt i ett av cancerklinikens fönster. Så hösten 2021 stod det
äntligen klart att glasmålningen, tack vare
professor emeritus Bertil Hambergers stora
insats, får pryda våra lokaler och fortsatt
hedra de som bidrar till cancerforskningens
framgång – med stöd från Radiumhemmets
Forskningsfonder.
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”Målet är tidigare upptäckt
av cancer och bättre
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” Gigantiskt lagarbete
ska ge träffsäkrare
diagnoser ”
– I prostata kan man få fyra, eller kanske fem olika sorters
cancer. Motsvarande siffra för sarkom är ett par hundra.
Mångfalden gör det extra viktigt att beskriva tumörerna
på detaljnivå eftersom deras profil har stor inverkan på
behandlingen, säger Felix Haglund de Flon.
Analys av genförändringar är ett sätt att särskilja
olika sarkomtumörer från varandra.
– Resultatet kan ibland leda oss fram till vilken typ
av sarkom det handlar om och vilken behandling som är
mest effektiv för den aktuella tumörsorten.
Just nu pågår en stor studie där alla sarkompatienter
erbjuds en genetisk kartläggning där forskarna studerar
såväl DNA som RNA i tumörcellerna.
– Detta är en ganska ny och förhållandevis dyr
undersökningsmetod. Den omfattande analysen kostar
cirka 60 000 kronor per patient. Ett av våra forskningsspår är därför att försöka mäta hur värdefull analysen är
i praktiken.
STORA DATAMÄNGDER

Till saken hör att läkemedlen som används vid sarkom är
kostsamma, att behandla en patient kan ibland handla
om miljontals kronor.
– Då blir kostnaden för DNA-analysen på 60 000
plötsligt ganska liten, särskilt om vi kan visa att det finns
en nytta i att bättre kunna beskriva vilken tumörsjukdom patienten har och vilka behandlingar som fungerar
bättre, respektive sämre. Cellgiftsbehandlingar är
dessutom kopplade till många biverkningar som man
vill undvika om det inte finns någon nytta med behandlingen, säger Felix Haglund de Flon. Projektet har redan
resulterat i en rad intressanta fynd.
– Den stora utmaningen är alla data vi får in. Det
handlar om hundrafalt den informationsmängd vi är
vana vid att titta på vid genanalyser. Nu gäller det att
sortera och plocka ut det som är viktigt.
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TEAMARBETE

Felix Haglund de Flon,
docent vid Karolinska Institutet
och specialistläkare i patologi vid
Karolinska Universitetssjukhuset,
forskar kring sarkom, en av de
mest ovanliga men också en av
de allra svåraste cancerdiagnoserna.

Att samla in proverna som sedan ligger till grund för
forskargruppens DNA- och RNA-analys är ett team
arbete av stora mått.
– Här behövs bland annat en sjuksköterska
som informerar patienten och ser till att det tas
extra blodprover, en kirurg som skickar preparat till
patologen på ett särskilt sätt samt en patolog som
måste ta den där lilla biten extra vävnad som sedan
ligger till grund för vår analys. Och även om vi
forskare får pengar och stöd för projektet, inte
minst från Radiumhemmets Forskningsfonder, 
är det många frivilliga krafter involverade, riktiga
eldsjälar som gör ett viktigt arbete i stort sett gratis.
Det övergripande målet med Felix Haglund de
Flons forskning är att få fram analysmetoder som på
sikt kan användas i rutinsjukvården.
– Om vi kan visa att analysen ger säkrare
diagnostik och bättre behandlingsmöjligheter
kommer den på ett par års sikt kunna implementeras i klinik och ge fler patienter med sarkom 
en skräddarsydd behandling.
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PRECISIONSMEDICIN

Historiskt sett har urinblåsecancer främst behandlats
med kemoterapi men forskningsframsteg har lett fram
till immunhämmare och nya målinriktade behandlingar.
– Vårt mål är att utveckla metoder som kan vägleda
onkologerna i arbetet med att välja rätt behandling
för rätt patient. Det handlar i grunden om klassisk
precisionsmedicin men förutom genomik bygger våra
data även på vävnadskartor och läkemedelstestning.
I första steget kartlägger forskarna utifrån tumörvävnad vilka immuncellstyper som finns i tumören
och hur mikromiljön ser ut hos varje enskild patient.
– Det första steget i denna kartläggning är snart
klart och det nya projektet bygger vidare på att odla
tumörceller från färsk tumörvävnad för att kunna 
testa hur cellerna reagerar på olika läkemedel,
berättar Päivi Östling.
LÄKEMEDELSBIBLIOTEK

Forskargruppen har redan designat ett bibliotek med
ett 30-tal relevanta läkemedel och läkemedelskom
binationer som nu kan testas på de levande cellerna.
– Med hjälp av robotik kan dessa tester göras
mycket effektivt och systematiskt. Själva mätningen
sker genom fotografering av hur cellen reagerar och
bilderna analyseras sedan med hjälp av AI. I just detta

Fr v: Cornelia Arnroth, Brinton Seashore-Ludlow, Greta Gudoityte,
Elisabeth Moussaud-Lamodière, Tom Erkers, Päivi Östling, Nona Struyf.

projekt ska vi använda läkemedelstestning vid diagnosstadiet av patienter som konstateras ha avancerad
sjukdom. Vi hoppas att på så vis generera systematisk
individuell data som kan ligga till grund för behandlingsval vid ett eventuellt återfall i sjukdomen.
Forskargruppen har redan använt angreppsättet
på bland annat äggstockscancer och akut myeloisk
leukemi (AML).
– Detta är inget som påverkar behandling idag
men på sikt hoppas vi få in våra tester i kliniken.
Längst har vi hunnit i AML, där vi i dagsläget 
kartlagt tumörmaterial från 200 patienter och kan
testa 528 läkemedel per patient.
SKRÄDDARSYDD BEHANDLING

Kunskaperna som genererats i teamets forskning
på AML och äggstockscancer kan nu tillämpas i
kommande projekt, både egna och andras.
– Min förhoppning är att fler forskare ansluter 
och applicerar våra metoder på sina expertisområden.
Vi har inte möjlighet att analysera alla tumörformer,
men vi kan lära upp andra forskare och sprida modellen. Drömmen är att vi med nya, systembiologiska
verktyg som är kopplade till läkemedelskänslighet ska
bidra till att fler cancerpatienter får en skräddarsydd
behandling för sin sjukdom.

– Precisionsmedicin kräver ett systematiskt
angreppsätt där flera olika forskare och
kliniker knyts samman för att arbeta mångfasetterat med den aktuella sjukdomen, säger
Päivi Östling, docent och forskningsledare 	
på SciLifeLab i Stockholm.
Päivi Östlings forskning handlar om att utveckla nya
diagnostiska metoder för individanpassad utredning
och behandling av cancer. Samarbetet med forskare
från andra discipliner finns med redan från start
och frågeställningen och tillämpningen kan variera
beroende på cancerform.
Ett aktuellt projekt som är sprunget ur detta
tankesätt är inriktat på avancerad urinblåsecancer
där hon tillsammans med Anders Ullén, professor och överläkare vid Tema Cancer Karolinska
Universitetssjukhuset, utvecklat ett projekt med
inriktning på molekylärprofilering, vävnadsinfärgning och läkemedelstestning.

Päivi Östling,
docent och
forskningsledare
på SciLifeLab i
Stockholm.
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På jakt efter tumörernas akilleshäl
– Jag drivs av att försöka förstå komplexa cellsystem och hur de snedvrids i syfte att
skapa cancerceller. Förhoppningen är att hitta en akilleshäl även hos de tumörer som
drabbar bukspottkörteln, säger Martin Enge, forskare vid Karolinska Institutet.
Cancer är en genetisk sjukdom som drivs av muta
tioner i arvsmassan. Sjukdomen bottnar i att en
kroppscell delar sig för mycket eller att den inte dör
när den ska. Det finns också nedärvda mutationer
som kan öka risken för cancer.
– Varje cell i vår kropp bär på en kopia av vårt
genom, ett slags personligt recept skrivet i DNA-kod,
som b estämmer hur vi är och hur vi ser ut. Ungefär en
procent av vårt DNA innehåller ritningar för protein,
byggstenarna som kroppen får sin form av. En större
del av arvsmassan, uppemot tio procent, består av
instruktioner för när proteiner ska produceras, dessa
delar kallas för regulatoriska DNA-element. Speciella
protein, så kallade transkriptionsfaktorer, läser sedan
av instruktionerna och signalerar att det är dags att
börja producera. Och det är här som vår forskning
kommer in i bilden, säger Martin Enge.
NY METOD

Martin Enge, forskare vid
Karolinska Institutet.
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Många mutationer uppstår i just
de regulatoriska element som
transkriptionsfaktorerna ska hämta
information från. DNA-förändringar kan orsaka att ett tillväxtprotein, vars uppgift är att producera nya celler när det behövs,
okontrollerat börjar tillverka nya
celler. En process som är det första
steget i all cancerutveckling.
– Fastän vi vet att mutationer
i regulatoriska element har stor
betydelse för tumörutveckling, vet
vi fortfarande väldigt lite om hur de
påverkar cellerna. Vi har utvecklat
en metod som gör det möjligt att
studera vilka regulatoriska element
som är aktiva samt vilka gener
de reglerar i enstaka celler, förklarar
Martin Enge.
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BUKSPOTTKÖRTELCANCER

Forskargruppens metod ska användas för att analysera
patientprov från cancer i bukspottkörteln, en av de
mest dödliga tumörtyperna. Studierna kommer att
ge insikt i vilka specifika regulatoriska element som
är aktiva i cancercellerna, men inte i närliggande
normala celler.
– Detta är viktig information som kommer att öka
kunskapen kring de mekanismer som styr tillväxt och
celldelning och ge en djupare förståelse för cancern och
hur den kan bekämpas. Projektet har redan kommit en
bra bit på väg.
– Vi har cirka 3 000 olika potentiellt genreglerande
element som vi vill inhibera. I nästa s teg ska vi undersöka vilken effekt den hämmande åtgärden har på själva
cancercellen.
Martin Enge påpekar att det idag inte finns några
effektiva läkemedel mot bukspottkörtelcancer, kirurgi
är enda sättet att stoppa sjukdomen.
– Transkriptionsfaktorerna i arvsmassan har länge
utgjort en dold källa till information men nu har framsteg på tekniksidan skapat helt nya analysmöjligheter.
Om vi lyckas förstå vilka genreglerande fel som är
viktiga för cancerutveckling kan vi i nästa steg använda
kunskapen till att utföra mer träffsäkra diagnoser.
FLERA SPÅR

Till saken hör också att cancerceller i bukspottkörteln
är extremt invasiva, en egenskap som utgör ett annat av
Martin Enges forskningsspår.
– Cancercellerna sprider sig genom vävnaden och
normala celler byts ut mot cancerceller i en rasande fart
vilket är ett av skälen till att det är så svårt att bota bukspottkörtelcancer. Varför normala celler ”viker undan”
för cancercellerna är inte känt, om vi kan lära oss mer
om den processen kan vi kanske också hitta nya sätt att
slå mot sjukdomen. Förhoppningen är att vi ska kunna
potentiera normala celler att stå emot spridningen eller
inhibera cancercellernas förmåga att sprida sig.
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Det är ett forskningsfynd som lett vidare till ett dotterprojekt där forskargruppen ska studera vad som krävs
för att mer specifikt slå ut de invaderande cellerna.
FLERA SPÅR

Siktar på att slå ut de sista
cancercellerna

Det andra huvudprojektet sker i samarbete med
Chemical Biology Consortium Sweden som leds
av Anna-Lena Gustavsson vid SciLifeLab.
– I det här fallet screenas cellerna mot helt
nya molekyler i syfte att försöka hitta ett nytt
läkemedel som kan angripa de celler som frikopplas
från tumören. Vi har i dagsläget lyckats identifiera
50 möjliga molekyler. I den bästa av världar hittar
vi bland dem en eller flera läkemedelskandidater
som kan gå hela vägen fram till klinisk prövning.
Om allt går som Lars Holmgren hoppas på har
forskargruppen på tio års sikt lyckats kartlägga
hur cellerna ska slås ut när de frikopplas och börjar
bli maligna.
– Återfall är ett stort problem i all cancer
behandling. Även om man lyckas slå ut merparten
av alla tumörceller finns det alltid några kvar,
och det är här som vår forskning kommer in i bilden.
Vi vill eliminera de sista cancercellerna.

Lars Holmgrens forskargrupp har lyckats identifiera en mekanism
som frigör tumörceller från varandra och därmed blir invasiva.
Viktig kunskap som i förlängningen kan bidra till behandlingar som
slår ut de sista cancercellerna och förhindrar återfall i sjukdomen.
Lars Holmgren, professor i tumörbiologi vid
Karolinska Institutet, gjorde sin post doc på Harvard
hos den legendariske cancerforskaren Judah Folkman.
Då, i början på 1990-talet, var det extremt hett att
studera och försöka hämma blodkärlsbildning i
tumörer. Den allmänna entusiasmen för forskningsområdet svalnade när det visade sig att inte heller
detta angreppssätt var den avgörande pusselbiten i
kampen mot cancer. Kärlforskning är dock fortfarande
en central del i Lars Holmgrens cancerforskning.
– Jag tog med mig en del tankar från den tiden
som lett fram till upptäckten av en proteinfamilj som
vi döpt till ”angiomotiner” och är avgörande för hur
celler förmedlar mekanisk kraft, antingen från varandra eller från omgivningen.
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DU HAR VARIT VICE
ORDFÖRANDE FÖR
CANCERFÖRENINGEN
SEDAN 2020. VAD
FICK DIG ATT
AXLA ROLLEN?

Jag började på Radiumhemmet för 35 år sedan
och fonderna har hela
tiden spelat en stor roll
både för forskningen
och patienterna.
Klinikerna upplöstes 
i samband med omorganisationen av cancervården
och flytten till nya lokaler.
Nu är det viktigt att fonderna
får samma centrala roll i den nya
organisationen. Vice ordförandeskapet
ser jag som ett mycket spännande och
hedrande uppdrag.

Yvonne Brandberg,
professor vid
Karolinska Institutet,
leg psykolog och
vice ordförande för
Cancerföreningen.

VILKA FRÅGOR TYCKER DU DET
ÄR VIKTIGAST ATT DRIVA?

Jag brinner för den kliniska patientnära forskningen.
Fonderna har under senare år inrättat tjänster som
innebär att kliniska forskare kan ägna mer tid åt sin
forskning. Exempel på det är fem nya professurer,
flera nya forskartjänster samt forskarmånader för
doktorander. Jag tycker det är mycket betydelsefulla
initiativ som jag vill fortsätta att verka för.

NY MARK

Hur mekaniska signaler påverkar cancercellerna
är fortfarande ett ganska outforskat område.
– Vi har funnit att en medlem i angiomotin
familjen, molekylen p60AmotL2, frikopplar celler
från varandra vilket gör att de kan börja sprida
sig i kroppen. Den kunskapen vill vi nu använda
för att hitta läkemedel som dödar eller hämmar
just dessa celler. Upptäckten har lagt grunden till
två nya forskningsprojekt. Den ena görs i samarbete med Päivi Östling, forskare på SciLifeLab,
som screenat cellerna mot ett bibliotek med 550
befintliga läkemedel. Resultaten visar att de säregna
AmotL2-cellerna är känsliga för två klasser av
läkemedel.

Hallå där
Yvonne Brandberg

HUR SER DU PÅ FRAMTIDEN FÖR
RADIUMHEMMETS FORSKNINGSFONDER?

Lars Holmgren,
professor i
tumörbiologi vid
Karolinska Institutet.

Fonderna har blivit en alltmer betydelsefull finansiär
av den kliniska cancerforskningen, en aktör som på
allvar bidrar till att göra det allt bättre för patienterna.
Jag ser väldigt ljust på kommande år.
VAD GÖR DU HELST NÄR DU ÄR LEDIG?

Läser mycket, går på gymmet och tittar på tv, ett
utmärkt sätt att koppla av om du frågar mig!
Sommaren kommer jag att tillbringa i Stockholms
skärgård och i Dalarna där vi har ett fritidshus inte
långt från Siljans strand.
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Nyupptäckt mekanism kan ge
nya sätt att behandla cancer

Klinisk proteomik – viktig pusselbit
i kampen mot cancer

– Förhoppningen är att lägga grunden till ett helt nytt forskningsområde, säger Marianne
Farnebo, docent och forskningsledare vid Karolinska Institutet, vars forskargrupp lyckats
identifiera RNA-molekyler som styr reparation av skadat DNA i cancerceller.

– När jag började arbeta med proteomik för snart 20 år sedan 				
tog det nästan ett år att identifiera ett enda protein. Idag kan 			
vi identifiera 10 000 proteiner på mindre än en vecka, 					
berättar Lukas Orre, cancerforskare vid Karolinska Institutet.

Felaktig DNA-reparation sammankopplas oftast med
canceruppkomst, men den mekanismen kan även
nyttjas i syfte att försöka bota cancer.
– Idag används strålning och cellgifter för att ta
död på tumörceller. Vi siktar på att manipulera cancercellerna med syntetiska RNA-molekyler så att de blir
känsligare för terapiangrepp och dör även med den 
här metoden.
BLOCKERA MEKANISMEN

Marianne Farnebo,
docent och forsknings
ledare vid Karolinska
Institutet.
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RNA:s betydelse för reparation av DNA och cancer
utveckling är ett forskningsfält som fortfarande är i
sin linda. Uppfattningen var länge att RNA-molekyler
enbart ägnade sig åt proteintillverkning, men Marianne
Farnebos forskning visar något annat. Redan för ett
par år sedan upptäckte hennes forskargrupp att vissa
typer av RNA-molekyler ansamlas vid DNA-skador.
– Det var då vi började misstänka att RNA-mole
kylerna kanske var inblandade i DNA-reparations
arbetet. Vi har nu visat att de verkligen har en väldigt
viktig roll och binder till de enzym som har till uppgift
att klistra ihop skadade DNA-ändar. RNA-moleky
lerna fungerar som av- och på-knappar för dessa
enzym och kan på så vis styra DNA-reparationen,
förklarar Marianne Farnebo.
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Just nu försöker forskarna med utgångspunkt från sin
upptäckt att hitta vägar som kan leda fram till önskad
manipulation av cancercellerna.
– Det har visat sig att den RNA-molekyl vi intresserar oss för är överuttryckt i cancer. Vi försöker nu
förstå om överuttrycket är orsaken till att cellerna inte
kan reparera sina DNA-skador och därför utvecklar
cancer. Nästa steg är att titta på om vi kan blockera
det överuttryckta RNA-t och därigenom döda cancer
cellerna, förklarar Marianne Farnebo. Forskargruppen
ska nu undersöka RNA-molekylens av- och på-meka
nism i detalj och studera hur den kan nyttjas i behandling av cancer.
– Vi börjar med leukemier och neuroblastom
men mekanismen verkar vara generell för all cancer.
Om fem år hoppas jag att vi kommit så långt att vi
kan döda cancer i våra modellsystem.
Om vi når dit kan nästa steg
vara att försöka få fram en
klinisk behandling i form av
syntetiska RNA-molekyler
som ökar celldöd hos cancerceller och ger bättre bot till
drabbade patienter.

Proteomik handlar om att med hjälp av avancerade
metoder studera proteiner på biologisk systemnivå.
Forskningsgrenen gör det möjligt att analysera och
förstå sammansättningen av proteiner hos enskilda
celler, vävnader och kroppsvätskor. Informationen
kan i nästa steg användas för att utveckla medicinsk,
biologisk och bioteknologisk forskning.
– Det finns tiotusentals olika proteiner som har
olika funktioner. För att förstå hur de samverkar krävs
ytterst känsliga och exakta metoder, berättar Lukas
Orre som började sin karriär med studier på apotekarprogrammet i Uppsala.
– Jag har en god grundförståelse för hur läkemedel
fungerar och intresserar mig för hur läkemedelsbehandling vid cancer kan göras så effektiv som möjligt.
LUNGCANCER

Ett forskningsspår är inriktat mot lungcancer den
totalt sett dödligaste cancersjukdomen.
– Vi studerar hur en viss typ av proteinförändring,
som finns naturligt i normala celler, kan missbrukas i
cancerceller. Förändringen styr var i cellen proteinerna
befinner sig och därför också hur de påverkar cellens
biologi. Med hjälp av de metoder vi har utvecklat kan
vi i stor skala se var i cellen proteinerna håller hus,
om de kan bidra till cancer och hur de förflyttar sig
efter behandling med olika typer av läkemedel. I ett
aktuellt projekt studeras ett läkemedel mot lungcancer
som är komplicerat att använda eftersom det visat sig
vara svårt att avgöra vilka patienter som har nytta av
behandlingen.
– Läkemedlet blockerar en proteinförändring som
kan få effekt på väldigt många olika proteiner, men
det är fortfarande oklart vilka av dessa effekter som
är viktiga vid cancerbehandling. Om vi lär oss mer
om vilka exakta effekter läkemedlet ger, kan vi också

förstå vilka patienter som har bäst nytta av behandlingen. Forskningen innebär att vi på djupet försöker
förstå vilka mekanismer som ett läkemedel har, vilket i
förlängningen också kan hjälpa oss att förstå hur olika
läkemedel mot cancer kan kombineras för bästa effekt,
förklarar Lukas Orre.
KLINISK PROTEOMIK

Om några år kommer många av de proteomikmetoder
som idag enbart används av forskare att ha flyttat in på
kliniken och användas för att förbättra terapival och
precisionsmedicin vid cancerbehandling.
– Redan idag finns klinisk genomik som ett led i
den strävan. Vi verkar för att klinisk proteomik ska få
en likadan resa, vilket är en del av en större ambition
och viktig pusselbit i arbetet med att förstå vilken
behandling som är den bästa för varje enskild lung
cancerpatient.
Lukas Orre,
cancerforskare
vid Karolinska
Institutet.
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Söker nya sätt att diagnostisera,
behandla och bota MDS-patienter
Eva Hellström Lindberg har forskat om MDS sedan 1980-talet. Modern teknik och
kraftfulla sekvenseringsmetoder fungerar idag som språngbräda för spännande projekt
där biobankernas gamla vävnadsprover kan bidra med nya och viktiga svar.
För 40 år sedan var MDS en allvarlig blodcancersjukdom och i många fall ett direkt livshotande tillstånd.
Men forskningen har tagit stora steg framåt och idag
går det att med hjälp av bland annat stamcellstransplantation rädda betydligt fler.
Eva Hellström Lindberg, professor i hematologi
vid Institutionen för medicin vid Karolinska Institutet och överläkare vid Hematologiskt centrum på
Karolinska Universitetssjukhuset, har intresserat sig
för sjukdomen sedan mitten av 1980-talet. Under de
gångna åren har hennes banbrytande forskning lett till
stora framsteg på området.
MOLEKYLÄR PANEL

– Vi har sedan början av 1990-talet byggt upp en
biobank bestående av vävnadsprover från cirka
1 300 MDS-patienter från ett antal olika länder.
Dessa prover har vi nu med hjälp av modern 
teknik re-sekvenserat i samarbete med forskare
vid Memorial Sloan Kettering i New York.

Re-sekvenseringen resulterade i en ny genpanel som
kan hjälpa till att avgöra vilken behandling som
ska väljas för att uppnå bästa möjliga resultat hos
varje enskild patient. Den nya genpanelen ger också
möjlighet att upptäcka om sjukdomen har en ärftlig
komponent.
– Fram till dags dato har vi varit hänvisade till
benmärgs- och kromosomanalyser för diagnos och
behandlingsval. Nu kommer vi även att ha denna
molekylära panel till hjälp. Studien publiceras inom
kort och efter det kommer vi att väldigt snabbt kunna
föra in den nya panelen i klinisk rutin, berättar Eva
Hellström Lindberg.
TRANSFUSIONSDATA

I ett annat forskningsspår har forskningsgruppen
använt sig av patientmaterial från den nationella
MDS-biobanken för att koppla uppföljningsdata
från 1 000 MDS-patienter till blodtransfusionsdata.
– Jag har länge misstänkt att ett hyggligt normalt
HB-värde är viktigt för prognosen. Men transfusions
data finns inte med vare sig i det internationella
materialet eller i nuvarande riskscore. Därför lägger 
vi nu till transfusionsdata på den svenska delen av
den re-sekvenserade MDS-kohorten. Min uppfattning
är att transfusionsdata över tid kommer att bli ett
väldigt viktigt sätt att förutsäga prognos för patienter
med lågrisk-MDS.
HÖGRISK-MDS

Ett annat forskningsprojekt handlar om högriskMDS. Sjukdomen adresseras i den kliniska studien
NMDSG14B som sedan 2016 omfattar samtliga
MDS-patienter som genomgår allogen transplantation
i de nordiska länderna.
– Här har vi med hjälp av modern sekvenseringsteknik utvecklat personspecifika MRD-markörer, där
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Eva Hellström Lindberg,
professor i hematologi
vid Institutionen för medicin
vid Karolinska Institutet
och överläkare vid Hematologiskt centrum på Karolinska
Universitetssjukhuset.

MRD står för minimal kvarvarande sjukdom. Genom
dessa analyser kan vi avgöra risken för återfall efter en
stamcellstransplantation och bättre styra den fortsatta
behandlingen, förklarar Eva Hellström Lindberg.
Studien visar att MRD-markörerna kan prediktera återfall i genomsnitt 70 dagar före det kliniska
återfallet.
– Ju färre återfallsceller, desto lättare är det att
behandla med immunologisk behandling. Detta är
intressanta forskningsfynd som vi hoppas ska bidra
till att förbättra överlevanden efter transplantation.
REFRAKTÄR ANEMI

Kartläggning av refraktär anemi med ringsideroblaster,
en undergrupp av MDS som leder till svår blodbrist,
är fokus i ytterligare ett annat projekt.
– Refraktär anemi karakteriseras av en speciell
mutation i en gen som heter SF3B1. Genen är viktig
eftersom den påverkar splitsning, en biologisk process
som innebär att ”skräp-DNA” klipps bort innan
genetisk information skickas vidare för protein
kodning. Jag brukar förklara för mina patienter att
slutresultatet liknar streckkoden i matvaruaffärer.
När streckkoden scannas kan prislappen läsas av.

Mutationen i SF3B1 förändrar splitsningen vilket 
gör att streckkoden inte fungerar som den ska i de
här cellerna. Då uppstår fel i ett antal proteiner
som gör att järninlagringen i hemoglobinet slås ut.
Järnet backar i stället in i cellernas mitokondrier
som samlas i en ring runt cellkärnan och orsakar
ringsideroblaster.
NYA MÖJLIGHETER

Eva Hellström Lindberg förklarar att detta är en
långsam process, när diagnosen är ett faktum har
merparten av stamcellerna redan muterat.
– Vi har visat att samtliga stamceller måste 
vara muterade innan patienten på allvar börjar få 
blodbrist och blodtransfusionsbehov. Att det finns
normala stamceller i omlopp är alltså väldigt viktigt
för blodbildningen.
Forskarna misstänker nu att ringsideroblasterna
är en del av själva sjukdomsprocessen i MDS vilket
väcker helt nya idéer om framtida behandlingar.
– Det är jättespännande forskning som går helt
i linje med det gemensamma målet för alla våra
projekt, att utforska möjligheter som kan leda till
bättre bot för patienter med MDS.
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Förvaltningsberättelse från styrelsen för
Cancerföreningen i Stockholm

FLERÅRSÖVERSIKT (tkr)
2021

2020

2019

2018

Gåvor, testamenten

17 200

1 237

3 108

4 376

2017
4 743

1 748

1 583

1 857

1 595

1 604

1 januari – 31 december 2021				

Organisationsnummer: 815200-2583

Erhållna externa anslag
Förvaltningsresultat

65 816

29 538

49 030

47 199

41 912

FÖRENINGENS ÄNDAMÅL

Cancerföreningen i Stockholm har ett av styrelsen beslutat
placeringsreglemente.

Årets resultat

80 502

-1 145

38 128

46 470

23 247

Förmögenhet

1 332 538

1 104 392

1 101 326

1 022 055

1 098 319

942 796

862 294

864 049

949 166

902 696

55 850

35 680

47 230

42 630

41 264

Cancerföreningen i Stockholm, bildad 1910, har till ändamål att verka för cancersjukdomarnas bekämpande inom v årt
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 56 716
tkr (38 010 tkr) samt återfört ej nyttjade anslag 866 tkr 		
(2 330 tkr). Stöd ges till flera projekt som syftar till förbättrad
diagnostik och behandling samt ökad kunskap om tumörers
egenskaper. Vidare har anslag beviljats till forskningsprojekt
med fokus på specifika cancerdiagnoser såsom barntumörer,
bröstcancer, bukspottkörtelcancer, hudcancer, lungcancer,
leukemi, lymfom, kolorektalcancer och sarkom. Föreningen
har i samarbete med Stiftelsen Konung Gustaf V:s Jubileums
fond och KI beslutat om anslag till delfinansiering av tre
nya professurer, en i tumörpatologi, en i onkologi och en
inom onkologisk kirurgi. Vidare har för andra året i rad
fattats beslut om anslag till finansiering av forskarmånader
för kliniskt verksamma doktorander inom cancerområdet.
I år har Föreningen beviljat fortsatt infrastrukturstöd till
utveckling av individualiserad cancerbehandling (PCM-
programmet) och Centrum för kliniska cancerstudier (CKC)
samt driftstöd till GMP cellterapilaboratorium. På grund av
covid-19-pandemin har reseanslag betalats ut i en mindre
omfattning än tidigare år.		

GÅVOR OCH TESTAMENTEN
Under året har föreningen mottagit gåvor från allmänheten
om 861 tkr (697 tkr) och testamenten om 16 339 tkr
(540 tkr). Därutöver har anslag erhållits från externa stiftelser
och fonder om 1 748 tkr (1 583 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 verksamheten och
ogynnsamma värdeförändringar i föreningens förmögenhet.

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/aktierela
terade andelen variera mellan 20 och 80 procent. Placeringar
får inte ske i företag med huvudsaklig verksamhet inom
fossila bränslen, spel (gambling), vapen-, alkohol- och
tobaksindustrin. Cancerföreningen i Stockholms place
ringsreglemente återfinns i sin helhet på www.rahfo.se.
Marknadsvärdet för placeringstillgångarna uppgick till 		
1 360 608 tkr (1 193 070 tkr) vid årets utgång. Portföljut
vecklingen för året uppgick till 22,46 procent (3,74 procent).

STYRELSEN
Styrelsen består av f. d. justitierådet Olle Stenman,
ordförande; professor Yvonne Brandberg, sekreterare och
vice ordförande; professor Jonas Bergh, medicine doktor
Lars Gatenbeck, professor Rolf Lewensohn, professor
Anna Martling, f. d. justitierådet Johan Munck, professor
Birgitta Sander och direktör Kurt Sjölander, skattmästare
samt suppleanterna docent Svetlana Bajalica Lagercrantz, 
professor Karin Ekström Smedby och professor 		
Pernilla Lagergren.		
Styrelsen har under året hållit fem protokollförda samman
träden. Förutom nämnda ordinarie styrelsesammanträden
har styrelsen haft tre gemensamma sammanträden med
styrelsen för Stiftelsen Konung Gustaf V:s Jubileumsfond
angående forsknings- och kanslifrågor. Fyra av styrelse
mötena har på grund av covid-19-pandemin hållits digitala
för att undvika smittspridning emedan styrelsemötet i
november kunde hållas som ett fysiskt möte.

PLACERINGSRÅD
Medlemmarna i placeringsrådet är skattmästaren Kurt
Sjölander, Lars Gatenbeck samt överintendent Jan
Lindman (även huvudman i Stiftelsen Konung Gustaf V:s
Jubileumsfond). Placeringsrådets uppgift är att följa och

FÖRÄNDRING EGET KAPITAL (tkr)
Donationskapital

Belopp vid årets ingång

331 545

Ändamålsbestämda medel
610

Ackumulerat
realisationsresultat

7 546

70 536

-70 536

593 129

17 512

80 502

Årets realisationsresultat
Belopp vid årets utgång

331 545

Summa eget kapital

942 796
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Balanserade
medel

522 593

Årets resultat

18

År

610

Eget kapital
Beviljade och återförda anslag

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

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.

VETENSKAPLIGA NÄMNDEN
I vetenskapliga nämnden har under året ingått professor
V Peter Collins, ordförande; professor Mattias Belting,
professor Lars Holmberg, professor Matthias Löhr, professor
Beatrice Melin, professor Sten Nilsson, professor Ingela
Turesson, professor Jan Zedenius och professor Elisabeth
Åvall-Lundqvist. Vetenskaplig sekreterare har varit professor Anders Ullén. Vetenskapliga nämnden samarbetar
med forskningsnämnden i Stiftelsen Konung Gustaf V:s
Jubileumsfond. Det gemensamma sammanträdet hölls i
november på Radiumhemmets Forskningsfonder nya kansli.
Två av vetenskapliga nämndens ledamöter deltog digitalt.

VERKSAMHETEN
Cancerföreningen i Stockholm och Stiftelsen Konung Gustaf
V:s Jubileumsfond marknadsförs under namnet Radiumhemmets 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 25 (24) anställda i forskningsprojekt.
De båda organisationerna har ett gemensamt arbetsutskott,
bestående av för Cancerföreningens räkning ordföranden,
sekreterare/vice ordföranden och skattmästaren. Arbetsut
skottet har haft sju sammanträden för gemensam beredning
av ärenden i syfte att åstadkomma största möjliga samsyn
och samordning. Vid arbetsutskottets sammanträden deltar
även från kansliet generalsekreteraren och ekonomichefen
samt fondernas vetenskapliga sekreterare.
Cancerföreningen i Stockholm har 240 (239) medlemmar.
Till medlem i föreningen kan styrelsen välja person som
önskar främja föreningens syften.
Under 2021 har covid-19-pandemin haft en fortsatt stor
påverkan på omvärlden och vår vardag. Detta har inte
påverkat Cancerföreningen i Stockholm nämnvärt. De
finansiella marknaderna har haft en positiv utveckling
och många bolags minskade utdelningar under 2020 har
istället kompenserats för under 2021. Cancerföreningen

i Stockholm har fortsatt kunnat uppfylla sitt ändamål i
oförändrad utsträckning.
Cancerföreningen i Stockholm har tillsammans med
Stiftelsen Konung Gustaf V:s Jubileumsfond varit huvud
finansiärer av PCM-programmet vid Karolinska Institutet 		
allt sedan starten 2014. PCM står för ”Personalised Cancer 		
Medicine” och verkar för att skapa internationell konkurrens
kraft i forskning om individualiserad cancerbehandling – rätt
medicin till rätt patient vid rätt tillfälle. Under mars 2021
genomfördes en internationell utvärdering av PCM-pro
grammet vilken resulterade i en mycket positiv rapport.
I och med att Cancerföreningen i Stockholm under 2021
beslutat om ytterligare tre nya professurer som delfinan
sieras tillsammans med Stiftelsen Konung Gustaf V:s
Jubileumsfond i ett gemensamt initiativ med KI så är det
nu sammanlagt fem nya professurer som beslutats om
under 2020 och 2021. I samarbete med Institutionen för
Onkologi och Patologi har fyra professurer instiftats, två i
tumörpatologi, en immunterapi och en i onkologi. Under
2021 har en av professurerna i tumörpatologi blivit tillsatt
av professor Johan Hartman. Den femte professuren inom
onkologisk kirurgi kommer att instiftas i samarbete med
Institutionen för Molekylär Medicin och Kirurgi (MMK).
Hösten 2020 beslutade Cancerföreningen i Stockholm
tillsammans med Stiftelsen Konung Gustaf V:s Jubileums
fond att finansiera forskarmånader för kliniskt verksamma
doktorander. Utlysningen fick ett mycket positivt gensvar
och styrelsen kunde under våren 2021 bevilja anslag för
forskarmånader till 18 kliniskt verksamma doktorander.
I och med det mycket positiva gensvaret togs initiativ och
beslut om en motsvarande ny utlysning inför 2022.
I juni 2021 flyttade Radiumhemmets Forskningsfonders
kansli in i nyrenoverade fina lokaler på entréplanet i CCK,
Cancercentrum Karolinska, Visionsgatan 56A, inom
Karolinska Sjukhusområdet i Solna. Det innebär att
föreningen från och med andra kvartalet 2021 belastas 		
med hyreskostnader.		
Under 2021 togs initiativ och fattades beslut om att
Radiumhemmets Forskningsfonders webbplats, som är
gemensam för Cancerföreningen i Stockholm och Stiftelsen
Konung Gustaf V:s Jubileumsfond, skulle uppdateras och
framförallt få ett nytt visuellt uttryckssätt. Lansering av den
uppdaterade webbplatsen sker under våren 2022.
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Resultaträkning
Belopp i tkr

Balansräkning
Not

2021

2020

Belopp i tkr

Not

2021-12-31

2020-12-31

TILLGÅNGAR

Föreningens intäkter

Gåvor, testamenten
Anslag från externa stiftelser och fonder
Summa intäkter

17 200

1 237

1 748

1 583

18 948

2 820

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier

-

17

Summa materiella anläggningstillgångar

-

17

Föreningens kostnader

Beviljade anslag
Förvaltningskostnader

-55 850

-35 680

-521

-482

Övriga kostnader

1

-2 553

-1 380

Personalkostnader

2

-3 319

-2 951

-17

-17

Summa kostnader

-62 260

-40 510

Verksamhetsresultat

-43 312

-37 690

Avskrivningar

Finansiella poster

Aktieutdelningar

42 031

19 505

Räntor, obligationer

10 832

11 316

-

727

Premier optioner
Övriga poster

415

-

Realisationsvinster

77 242

19 323

Realisationsförluster

-6 706

-14 326

123 814

36 545

Summa finansiella poster

Finansiella anläggningstillgångar

Långfristiga värdepappersinnehav

970 866

950 972

Summa finansiella anläggningstillgångar

3

970 866

950 972

Summa anläggningstillgångar

970 866

950 989

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar

Övriga fordringar

2 775

6 678

Upplupna intäkter

1 215

1 606

3 990

8 284

114 059

28 093

118 049

36 377

1 088 915

987 366

331 545

331 545

Summa kortfristiga fordringar

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR

ÅRETS RESULTAT

80 502

-1 145

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Fritt eget kapital
Donationskapital
Ändamålsbestämda medel
Ackumulerat realisationsresultat
Balanserade medel
Summa fritt eget kapital

610

610

593 129

522 593

17 512

7 546

942 796

862 294

Långfristiga skulder

Beviljade ej utbetalda anslag
Summa långfristiga skulder

4

29 900

27 930

29 900

27 930

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder
Beviljade ej utbetalda anslag
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

2 191

1 791

111 544

92 563

744

822

1 740

1 966

116 219

97 142

1 088 915

987 366
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Redovisnings- och värderingsprinciper
Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen
(1995:1554) och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och
koncernredovisning (K3). Tillämpade principer är oföränd
rade från föregående år.		

VÄRDERING AV VÄRDEPAPPER
Långfristiga värdepappersinnehav är upptagna till anskaffningsvärde. Långfristiga värdepappersinnehav är kollektivt
värderade då syftet med placeringarna är att uppnå riskspridning. Värdet av utländska värdepapper, i utländsk valuta, har
framräknats med den på utländsk börs noterade kursen och
köpkursen per bokslutsdagen 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 vid avyttring
redovisas som realisationsresultat.

RÄNTEOBLIGATIONER
Ränteobligationer redovisas till anskaffningsvärde. Garanterad
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.

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över
bedömd nyttjandeperiod.

FORDRINGAR
Fordringar upptas till det belopp som efter individuell
prövning beräknas bli betalt.

Noter belopp i tkr

SKULDER

Not 1 Övriga kostnader

2021

2020

Beviljade anslag redovisas fr o m 2018 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. Leverantörsskulder och andra rörelseskulder med
kort löptid redovisas till nominellt värde.

Kanslikostnader

1 557

720

996

660

2 553

1 380

Marknadsföring, reklam och PR

Löner och andra ersätttningar

Gåvor, testamenten och anslag redovisas som intäkter över
resultaträkningen.

Styrelsearvoden

332

308

Nämndarvoden

671

377

Övriga anställda

1 458

1 444

2 461

2 129

Eget kapital utgörs av ursprungligt donationskapital, senare
donerat kapital samt tidigare ackumulerad kapitalisering,
ackumulerat realisationsresultat och balanserade medel.
Den del av årets resultat som avser realisationsvinst/-förlust
samt eventuell nedskrivning/återförd nedskrivning omförs
till ackumulerat realisationsresultat. Resterande del av årets
resultat redovisas mot balanserade medel.

FÖRMÖGENHET
Föreningens förmögenhet definieras som eget kapital plus
skillnad bokfört värde värdepapper och värdepapper upptagna
till marknadsvärde.

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

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

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

Sociala kostnader
(varav pensionskostnader)

Radiumhemmets Forskningsfonder • www.rahfo.se

858

822

(246)

(200)

3 319

2 951

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

2020-12-31

Aktier
Bokfört värde

344 683

411 707

Marknadsvärde

554 395

553 868

Bokfört värde

192 114

142 114

Marknadsvärde

378 698

252 505

Bokfört värde

324 929

297 894

Marknadsvärde

323 190

294 514

Bokfört värde

109 140

99 257

Marknadsvärde

104 325

92 183

Obligationer

Räntefonder

970 866

950 972

1 360 608

1 193 070

Beviljade ej utbetalda anslag, utbetalas
inom två år

21 100

22 205

Beviljade ej utbetalda anslag, utbetalas
inom tre år

8 800

5 725

29 900

27 930

Summa bokfört värde
Summa marknadsvärde

Antal anställda

2 st

3 st

Antal styrelseledamöter
Varav kvinnor
Varav män

9 st
34%
66%

9 st
34%
66%

Personalkostnader via forskningsanslag
Löner och andra ersättningar via anslag uppgår till 10 627 tkr (11030 tkr),
pensionskostnad 1 812 tkr (1 777 tkr) och sociala avgifter 2 962 tkr
(3 067 tkr). Medelantalet anställda i forskningsanslag uppgår till 25
(24) 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 balansräkningen,
förändring redovisas över beviljade ej utbetalda anslag.

Not 4 Långfristiga skulder

Not 5 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser
Ställda säkerheter

Beslut om årsvis delfinansiering av fem
professurstjänster på KI

Not 3 Långfristiga
värdepappersinnehav

2021-12-31

2020-12-31

Ingående anskaffningsvärden

950 972

960 337

Investeringar

489 722

167 972

Försäljningar

-469 574

-177 199

-254

-138

Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden

970 866

950 972

Utgående bokfört värde

970 866

950 972

Inga

Inga

Eventualförpliktelser
Investeringsåtaganden

Årets periodisering av över-/underkurs

22

2021-12-31

Aktiefonder

Not 2 Anställda och personalkostnader

GÅVOR, TESTAMENTEN OCH ANSLAG

EGET KAPITAL

Not 3 Långfristiga
värdepappersinnehav forts.

60

2 810

1 825

710

1 885

3 520
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Datering har skett den dag som framgår vid våra underskrifter.

Olle Stenman

Yvonne Brandberg

Lars Gatenbeck

ordförande

2022-04-21

2022-04-21

2022-04-21

Birgitta Sander

Anna Martling

Rolf Lewensohn

2022-04-21

2022-04-21

2022-04-21

Cancerföreningen i Stockholm är även
förvaltare för de anknutna stiftelserna:
Stiftelsen Harald Jacobssons fond							
Stiftelsen Olga Olléns minnesfond						
Stiftelsen G o E Görloffs minnesfond
Stiftelsernas förmögenhet är placerad gemensamt med syfte att uppnå bästa möjliga kapitalförvaltning. Stiftelserna
skall enligt testamenten/övriga urkunder förvaltas av Cancerföreningen i Stockholm. Detta innebär enligt Stiftelselagen
(1994:1220) att förvaltningen är anknuten. Förvaltningen startades 2019-01-01 och består av stiftelser som tidigare
behandlats som donationer till Cancerföreningen, men som vid en genomgång konstaterades vara självständiga stiftelser.		
			
Flerårsöversikt, sammantaget för de tre anknutna stiftelserna (tkr)			

Jonas Bergh

Johan Munck

Kurt Sjölander

2022-04-21

2022-04-21

2022-04-25

År

2021

2020

2019		

Förvaltningsresultat

3 729

2 412

4 661			

Förmögenhet

166 253

132 064	-			

Eget kapital

130 800

124 829

123 247			

Disponibla medel

4 440

3 014

211			

Beviljade och återförda anslag

1 930	-634

5 798			

(anslag går till Cancerföreningen i Stockholm)

Revisionsberättelse avser den formella årsredovisningshandlingen på sidorna 18-24, och har lämnats i maj 2022.

Ernst & Young AB
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Jens Karlsson

Suzanne Messo

Auktoriserad revisor

Auktoriserad revisor
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Cancerföreningen i Stockholms stadgar
Antagna vid sammanträde den 23 maj 1919 och ändrade senast den 24 november 2021.

§ 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 ordförande och övriga ledamöter samt tre suppleanter för dem.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och
skattmästare. Styrelsens ledamöter och suppleanter utses
för minst tre år. Minst fyra av ledamöterna skall vara läkare.
Styrelsen, som har att tillse att föreningens verksamhet motsvarar dess ändamål, företräder föreningen samt förvaltar dess
tillgångar och andra angelägenheter. Till sitt förfogande har
styrelsen och den i § 8 omnämnda vetenskapliga nämnden
ett gemensamt kansli.
§ 6 Styrelsen håller ordinarie sammanträden i maj eller juni
och i oktober eller november varje år på dagar, som ordföran
den bestämmer, och efter kallelse, som utsänds minst två
veckor i förväg. Extra styrelsesammanträde hålls, när ordföranden finner anledning därtill eller det skriftligen begärs av
minst två styrelseledamöter. Kallelse till sådant sammanträde
ombesörjs av ordföranden. Styrelsen är beslutför, om fem
ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal äger ordföranden
utslagsröst.
§ 7 Varje medlem av föreningen får framställa förslag till
styrelsen om skötseln av föreningens angelägenheter. Det
åligger styrelsen att snarast pröva sådant förslag. Förslag, som
är avsett att prövas vid nästkommande ordinarie föreningssammanträde, skall skriftligen inlämnas till styrelsen senast
den 1 april.
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§ 8 För att bereda styrelsens behandling av anslagsärenden
och ärenden av vetenskaplig natur skall föreningens styrelse
tillsätta en vetenskaplig nämnd bestående av tio ledamöter
varav en ska vara ordförande. Mandattiden skall vara tre år.
Avgår ledamot före mandattidens 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 förordnande ges först sedan minst ett år förflutit.
För ordföranden gäller dock inte dessa begränsningar utan
utses av föreningens styrelse.
Medlem av nämnden får inte vara ledamot 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 föreningens räkenskaper tillsammans med styrelsens berättelse över
föreningens verksamhet under räkenskapsåret lämnas till
revisorerna.
§ 11 Ordinarie sammanträde med föreningens medlemmar
hålls varje år i maj eller juni på dag som styrelsen bestämmer. Kallelse till föreningssammanträde sker genom brev till
medlemmarna minst sju dagar i förväg.
§ 12 Vid föreningssammanträde har varje medlem en röst.
Medlem får inte överlåta sin rösträtt på annan och inte
heller rösta genom ombud. Omröstning sker öppet, om inte
föreningen beslutar annat. Utfaller rösterna lika, gäller den
mening som biträds av ordföranden vid sammanträdet. Val
avgörs dock vid lika röstetal genom lottning.
§ 13 Vid föreningssammanträde förs protokoll av styrelsens
sekreterare eller, vid förfall för denne, av den som föreningen
utser.

§ 14 Vid ordinarie föreningssammanträde behandlas följande
ärenden.
1. val av ordförande vid sammanträdet,
2. val av två personer som jämte ordföranden vid samman
trädet skall justera det däröver upprättade protokollet,
3. styrelsens verksamhetsberättelse och revisionsberättelsen
för det senaste räkenskapsåret jämte fråga om ansvarsfrihet
för styrelsen,
4. val av ordförande i föreningens styrelse,
5. val av övriga ledamöter i styrelsen och suppleanter för dem,
6. val av revisorer och revisorssuppleanter,
7. frågor som väckts enligt § 7.
§ 15 Extra föreningssammanträde utlyses vid behov av föreningens styrelse. Styrelsen skall snarast möjligt kalla medlemmarna till extra föreningssammanträde, om sådant skriftligen
begärts av minst en tredjedel av föreningens medlemmar.

§ 16 Förslag av medlem i föreningen om ändring av dessa
stadgar skall skriftligen tillställas föreningens styrelse, som
skall framlägga förslaget till beslut vid nästa ordinarie föreningssammanträde. Väcker styrelsen förslag till ändring av
stadgarna, skall förslaget framläggas till beslut på ordinarie
föreningssammanträde. Ändring av stadgarna kan beslutas
endast om minst två tredjedelar av de medlemmar som
röstar vid föreningssammanträdet biträder beslutet. För att
bli gällande skall de beslutade stadgeändringarna bekräftas
av minst två tredjedelar av de röstande vid ett följande extra
eller ordinarie föreningssammanträde.
I kallelse till sammanträde, där ärende om ändring av stadgarna skall förekomma, skall detta framgå av kallelsen.
§ 17 För den händelse föreningen upphör medan den ännu
har tillgångar, skall tillgångarna disponeras på sätt som
överensstämmer med föreningens ändamål. Medlem skall
inte kunna göra anspråk på någon del av egendomen.
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Anslag beviljade av Cancerföreningen i Stockholm under 2021
tkr

tkr

FORTS. LEUKEMI, LYMFOMSJUKDOMAR OCH MYELOM

BARNTUMÖRER
Nordgren Ann

Molecular and Epidemiological studies of Childhood cancer predisposition

1 200

Fuxe Jonas

EMT as a novel biomarker in precision-based medicine to identify
breast cancer patients with increased risk of developing metastatic disease

600

Johansson Henrik

Proteome precision medicine to predict response and de-escalate
HER2-positive breast cancer therapy

900

Larsson Ola

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

600

BRÖSTCANCER

Farnebo Marianne

Targeting non-coding RNAs as a novel method to control DNA repair and treatment response

1 200

Holmgren Lars

Identification of low molecular compounds that target tumor invasion

1 000

Kreslavskiy Taras

Antigen recognition by tumor-infiltrating gamma delta T lymphocytes

600

Larsson Lars-Gunnar

Targeting the MYC oncoprotein by inhibiting its interaction with the partner MAX

300

Nistér Monica

The scientific basis for a PCM program on adult and childhood brain tumors;
stem cell regulation, tumor cell heterogeneity and mitochondrial dynamics

Pernemalm Maria

Deconvolution of the molecular landscape in human plasma to improve biomarker
discovery for precision medicine

1 000
600

300

Tobiasson Magnus

Minimal residual disease (MRD)-targeted treatment to improve outcome of allogeneic
stem cell transplantation for patients with myelodysplastic syndrom

600

Ungerstedt Johanna

Deciphering the relation between genotype, phenotype, microenvironment,
and outcome in chronic myelomonocytic leukemia, CMML

900

Walfridsson Julian

A novel approach for discovering optimal therapeutic targets against acute myeloid leukemia

250

Westerberg Lisa

Understanding the immune cell dysfunction in pediatric lymphoma and immunodeficiency

600

Personalised Medicine to Exploit Vulnerabilities in Non-Small Cell Lung Cancer
and Small Cell Lung Cancer

300

Lain Sonia

PSYKOSOCIAL ONKOLOGI, OMVÅRDNAD OCH HÄLSOEKONOMI
Eriksson Lars E.

Kombinerade perspektiv från den upplevda kroppen och den biologiska kroppen
för att underlätta diagnos av lungcancer och följa behandlingssvar

900

Strang Peter

Är den palliativa vården för cancerpatienter jämlik och avlastar den akutvården
under livets sista år? En fortsättningsstudie.

400

Wengström Yvonne

ExMed Cancer Sweden

500

TUMÖRER I MAG-TARMKANALEN (GASTROINTESTINALA TUMÖRER)

GRUNDLÄGGANDE PRINCIPER FÖR BEHANDLING AV TUMÖRSJUKDOMAR
Ehnman Monika

Identifiering av nya biomarkörer och tumörregulatoriska proteiner genom studier
av icke-maligna celler i sarkom

Herold Nikolas

Bekämpa cytostatikaresistens vid hematologiska och solida tumörer

1 200

Lehtiö Janne

Proteogenomics to support immuno- and targeted cancer therapy selection

3 000

Mellstedt Håkan

The receptor tyrosine kinase ROR1 - a therapeutic target in malignancies

600

Patarroyo Manuel

Human anti-laminin alpha4 antibodies as inhibitors of tumor growth, metastasis and angiogenesis

200

Ponzetta Andrea

Dynamic alterations of the immune landscape in gastroesophageal adenocarcinoma
as new parameter for personalized patient classification and treatment

600

Tamborero David

Implementation of a Clinical Decision Support System for Personalised Oncology
at Karolinska University Hospital

600

900

HUDCANCER
Strategies for improving personalized cancer medicine in cutaneous melanoma:
From early detection to precision medicine for metastatic disease

Allogen stamcellstransplantation vid cancer samt immunmodulering
med placentaderiverade decidua stromaceller

LUNGCANCER

GRUNDLÄGGANDE EGENSKAPER HOS ELAKARTADE TUMÖRER

Eriksson Hanna

Ringdén Olle

Glimelius Bengt

Prognostiska och prediktiva behandlingsstudier vid rektalcancer

250

Martling Anna

Individualiserad multidisciplinär diagnostik, behandling och rehabilitering av
kolorektalcancer patienter - randomiserade, observationella och epidemi

3 000

Enge Martin

Patient-specific gene regulation maps in pancreatic cancer
- a strategy for systems level personalized medicine

1 500

UTVECKLING OCH OPTIMERING AV STRÅLBEHANDLING VID TUMÖRSJUKDOMAR
Lazzeroni Marta

Synergistic use of combined FDG and FMISO PET/CT imaging for personalized
dose prescription: from in silico modelling to clinical implementation

500

ÖVRIGA TUMÖRSJUKDOMAR
Haglund de Flon Felix

Genetiska studier av sarkom

Joseph Bertrand

Exploiting glioma-induced microlia reprogramming to combat glioma tumors

1 500
500

1 200

IMMUNONKOLOGI
Gabrielsson Susanne

Optimizing extracellular vesicles for immunotherapy and identifying them
as therapeutic targets and biomarkers in cancer progression

Lundqvist Andreas

Precision cancer immunotherapy in renal cell carcinoma

Sarhan Dhifaf

Studies of newly discovered adaptive NK cells with therapeutic potential in solid tumors

Uhlin Michael

Gamma delta T cell features in human cancer - Implications for immunotherapy

600
1 200
600
1 200

LEUKEMI, LYMFOMSJUKDOMAR OCH MYELOM
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CKC Centrum för kliniska cancerstudier

2 800

GMP cellterapilaboratorium

2 100

PCM-programmet

7 000

Professurer; en i immunterapi, två i tumörpatologi, en i onkologi och en i kirurgisk onkologi

1 825

Forskarmånader för kliniskt verksamma doktorander

4 200

Brauner Hanna

Cutaneous lymphoma – clinical and experimental studies for better health and survival

Hellström Lindberg Eva

Precision medicine in myelodysplastic syndromes

3 000

Tema Cancer patientmiljö

Höglund Petter

Platelet function in leukemia and immune responses to platelet transfusions:
clinical and experimental studies

1 500

Reseanslag cancerkongresser

Pan-Hammarström Qiang

Characterization of the genome of malignant B cell lymphoma
- basis for development of better prognosisi models and novel therapies

1 500
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600

Övriga strukturstöd			

Symposium ”A tribute to Sten Orrenius”
Summa beviljade medel

75
166
50
56 716
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Carola Lemne

Håkan Mellstedt

Stiftelsen Konung Gustaf V:s Jubileumsfond Å R S B E R Ä T T E L S E 2 0 2 01

Johan Hansson

Cecilia Schelin Seidegård

Olle Stenman

Katarina Le Blanc

Dag Larsson

Kurt Sjölander

Harriet Wallberg

Svetlana Bajalica Lagercrantz

Stiftelsen Konung Gustaf V:s Jubileumsfond
ORDFÖRANDE
Cecilia Schelin Seidegård t landshövding
Utsedd av H M Konungen
LEDAMÖTER, UTSEDDA AV
HUVUDMÄNNEN
Johan Hansson professor
Dag Larsson riksdagsledamot
Carola Lemne docent
Olle Stenman f d justitieråd
Utsedd av styrelsen för
Cancerföreningen i Stockholm

30

SUPPLEANTER, UTSEDDA AV
HUVUDMÄNNEN
Katarina Le Blanc professor
Harriet Wallberg professor
Svetlana Bajalica Lagercrantz docent
Utsedd av styrelsen för
Cancerföreningen i Stockholm
Kurt Sjölander direktör, skattmästare
(adjungerad ledamot)
Håkan Mellstedt professor, sekreterare
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FORSKNINGSNÄMND
V Peter Collins professor, ordförande
Göran Jönsson professor
Mef Nilbert professor
Sten Nilsson professor
Ingela Turesson professor
VETENSKAPLIG SEKRETERARE
Anders Ullén professor

REVISORER, UTSEDDA AV
HUVUDMÄNNEN

AV H M KONUNGEN UTSEDDA
HUVUDMÄN 2019 – 2024

Jens Karlsson auktoriserad revisor
Suzanne Messo auktoriserad revisor

Alexandra Charles von Hofsten grundare
Anders Ekblom docent
Gösta Gahrton professor
Lars Gatenbeck medicine doktor
Mats Guldbrand civilekonom
Birgitta Gunneflo verkställande direktör
Ann-Cathrine Haglund f landshövding
Jan-Inge Henter professor
Lars-Erik Holm docent
Mora Kallner docent
Hans Karlander direktör
Ulf Lagerström direktör
Carola Lemne docent
Jan Lindman överintendent

REVISORSSUPPLEANTER
Sara Edholm auktoriserad revisor
Jeff Erici auktoriserad revisor

Brita Löfgren Lewin skattejurist
Marianne af Malmborg f d generalsekreterare
Anna Martling professor
Håkan Mellstedt professor
Johan Munck f d justitieråd
Peter Möller livmedikus
Göran Stiernstedt docent
Eva Swartz Grimaldi ordförande
Bengt Telland överintendent
Christine-Charlotte Treschow civilekonom
Harriet Wallberg professor
RESENÄMND
Jan-Erik Frödin docent
Anders Ullén professor, vetenskaplig sekreterare
Elisabeth Åvall-Lundqvist professor
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Förvaltningsberättelse från styrelsen för
Stiftelsen Konung Gustaf V:s Jubileumsfond

FLERÅRSÖVERSIKT (tkr)
År

1 januari – 31 december 2021			

Organisationsnummer: 802005-0947

STIFTELSENS ÄNDAMÅL

kapital är att säkerställa att stiftelsen kan fullfölja sina långsiktiga forskningsåtaganden. Dessutom skall buffertkapitalet
överbrygga påfrestningar i verksamheten och ogynnsamma
värdeförändringar i stiftelsens förmögenhet. Stiftelsen
Konung Gustaf V:s Jubileumsfond har ett av styrelsen
beslutat placeringsreglemente.

FRÄMJANDE AV ÄNDAMÅLET
Styrelsen har under räkenskapsåret beviljat forskningsanslag
om 24 982 tkr (21 114 tkr). Stöd ges till flera projekt som
syftar till förbättrad diagnostik och behandling samt ökad
kunskap om tumörers egenskaper. Vidare har anslag beviljats
till forskningsprojekt med fokus på specifika cancerdiagnoser
såsom bröstcancer, lungcancer, leukemi, lymfom, kolorektalcancer, urineblåsecancer och huvud-halscancer. Stiftelsen
har i samarbete med Cancerföreningen i Stockholm och
KI beslutat om delfinansiering av tre nya professurer, en i
tumörpatologi, en i onkologi och en inom onkologisk kirurgi.
Vidare har för andra året i rad fattats beslut om anslag till
finansiering av forskarmånader för kliniskt verksamma dokto
rander inom cancerområdet. I år har Stiftelsen beviljat fortsatt
infrastrukturstöd till utveckling av individuliserad cancerbehandling (PCM-programmet) och Centrum för kliniska
cancerstudier (CKC) samt driftstöd till GMP cellterapi
laboratorium. På grund av covid-19-pandemin har reseanslag
betalats ut i en mindre omfattning än tidigare år.

GÅVOR OCH TESTAMENTEN
Under året har stiftelsen mottagit gåvor från allmänheten 	
om 185 tkr (206 tkr) och testamenten om 1 949 tkr 		
(149 tkr). Därutöver har anslag erhållits från externa 	
stiftelser och fonder om 3 893 tkr (1 618 tkr).

KAPITALFÖRVALTNING
Stiftelsen Konung Gustaf V:s Jubileumsfonds största tillgång
är ett omfattande värdepappersinnehav. Syftet med detta

Enligt placeringsreglementet skall i ett normalläge värdepappersportföljen bestå av 60 procent aktier/aktierelaterade
placeringar, samt 40 procent räntebärande och alternativa
placeringar. Under förvaltningen kan den aktie/aktierela
terade andelen variera mellan 20 och 80 procent. Placeringar
får inte ske i företag med huvudsaklig verksamhet inom
fossila bränslen, spel (gambling), vapen-, alkohol- och
tobaksindustrin. Stiftelsen Konung Gustaf V:s Jubileums
fonds placeringsreglemente återfinns i sin helhet på 
www.rahfo.se. Marknadsvärdet för placeringstillgångarna
uppgick till 765 478 tkr (679 404 tkr) vid årets utgång.
Portföljutvecklingen för året uppgick till 24,68 procent 
(6,87 procent).

STYRELSEN
Styrelsen består av tidigare landshövdingen Cecilia Schelin
Seidegård, ordförande; professor Johan Hansson, riksdags
ledamot Dag Larsson, docent Carola Lemne, f. d. justitie
rådet Olle Stenman, suppleanterna professor Katarina 		
Le Blanc, docent Svetlana Bajalica Lagercrantz samt professor
Harriet Wallberg. Skattmästare har varit direktör Kurt
Sjölander och sekreterare professor Håkan Mellstedt.
Styrelsen har under året hållit fyra protokollförda sammanträden. Förutom nämnda ordinarie styrelsesammanträden har
styrelsen haft tre gemensamma sammanträden med styrelsen
för Cancerföreningen i Stockholm angående forsknings- och
kanslifrågor. Tre av styrelsemötena har på grund av covid-
19-pandemin hållts digitala för att undvika smittspridning
emedan styrelsemötet i november kunde hållas som ett fysiskt
möte på Radiumhemmets Forskningsfonders nya kansli.

FÖRÄNDRING EGET KAPITAL (tkr)

Belopp vid årets ingång

Stiftelsekapital

Ackumulerat
realisationsresultat

84 448

305 241

Beviljade anslag

Balanserade
medel
60 437
-24 982

Återförda anslag

292

Årets resultat

63 730

Omföring till / från bundet kapital

Årets kapitalisering

2 253

Årets realisationsresultat
Belopp vid årets utgång
Summa bundet/fritt eget kapital
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-2 253
35 175

86 701
427 117

340 416

-35 175
62 049
62 049

2020

2019

2018

2017

Gåvor, testamenten

2 134

355

15 856

5 835

2 962

Erhållna externa anslag

3 893

1 618

2 471

2 363

2 222
23 913

Förvaltningsresultat

Konung Gustaf V:s Jubileumsfond, bildad 1929 efter en
riksinsamling 1928, har till ändamål att bekämpa cancersjukdomarna inom Sverige genom att understödja upp
förande och utrustning av vårdanstalter för cancersjuka 	
samt befrämjande av det vetenskapliga studiet av cancer
sjukdomarna. Stiftelsen har sitt säte i Stockholm.

2021

28 556

17 128

39 976

29 152

Kapitalisering

2 252

1 514

2 164

2 096

1 886

Förmögenhet

781 669

631 013

607 504

558 357

595 050

Disponibla medel

62 049

60 436

65 725

64 109

62 683

Beviljade och återförda anslag

24 690

20 834

27 954

25 869

32 978

Beträffande stiftelsens resultat och ställning i övrigt hänvisas till bifogad resultat- och balansräkning med tillhörande noter.		
						
Stiftelsen Konung Gustaf V:s Jubileumsfond har tillsammans
PLACERINGSRÅD
med Cancerföreningen i Stockholm varit huvudfinansiärer av
Medlemmarna i placeringsrådet är skattmästaren Kurt
PCM-programmet vid Karolinska Institutet allt sedan s tarten
Sjölander, överintendent Jan Lindman (huvudman) samt
2014.
PCM står för ”Personalised Cancer Medicine” och
medicine doktor Lars Gatenbeck (även styrelseledamot i
verkar för att skapa internationell konkurrenskraft i forskCancerföreningen i Stockholm). Placeringsrådets uppgift är att
ning om individualiserad cancerbehandling – rätt medicin
följa och komma med råd om utveckling och avkastning av
till rätt patient vid rätt tillfälle. Under mars 2021 genomkapitalet samt säkerställa att förvaltningen följer placeringsreg
fördes en internationell utvärdering av PCM-programmet
lementet som årligen revideras av styrelsen. Rådet har även till
vilken resulterade i en mycket positiv rapport.
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 Göran Jönsson, professor Mef
Nilbert, professor Sten Nilsson och professor Ingela Turesson.
Vetenskaplig sekreterare har varit professor Anders Ullén.
Forskningsnämnden samarbetar med Vetenskapliga nämnden i Cancerföreningen i Stockholm. Det gemensamma
sammanträdet hölls i november på Radiumhemmets Forskningsfonders nya kansli samt att en ledamot i forkningsnämnden deltog digitalt. 				

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
14 (14) anställda i forskningsprojekt.
De båda organisationerna har ett gemensamt arbetsutskott,
bestående av för Jubileumsfondens räkning ordföranden och
skattmästaren. Arbetsutskottet har haft sju sammanträden
för gemensam beredning av ärenden i syfte att åstadkomma
största möjliga samsyn och samordning. Vid arbetsutskottets
sammanträden deltar även från kansliet generalsekreteraren
och ekonomichefen samt fondernas vetenskapliga sekreterare.
Under 2021 har covid-19-pandemin haft en fortsatt stor
påverkan på omvärlden och vår vardag. Detta har inte påverkat Stiftelsen Konung Gustaf V:s Jubileumsfond nämnvärt.
De finansiella marknaderna har haft en positiv utveckling
och många bolags minskade utdelningar under 2020 har
istället kompenserats för under 2021. Stiftelsen har fortsatt
kunnat uppfylla sitt ändamål i oförändrad utsträckning.

I och med att Stiftelsen Konung Gustaf V:s Jubileumsfond
under 2021 beslutat om ytterligare tre nya professurer som
delfinansieras tillsammans med Cancerföreningen i Stockholm i ett gemensamt initiativ med KI så är det nu sammanlagt fem nya professurer som beslutats om under 2020
och 2021. I samarbete med Institutionen för Onkologi och
Patologi har fyra professurer instiftats, två i tumörpatologi,
en i immunterapi och en i onkologi. Under 2021 har en
av professurerna i tumörpatologi blivit tillsatt av professor
Johan Hartman. Den femte professuren inom onkologisk
kirurgi kommer att instiftas i samarbete med Institutionen
för Molekylär Medicin och Kirurgi (MMK).
Hösten 2020 beslutade Stiftelsen Konung Gustaf V:s
J ubileumsfond tillsammans med Cancerföreningen i
Stockholm att finansiera forskarmånader för kliniskt verksamma doktorander. Utlysningen fick ett mycket positivt
gensvar och styrelsen kunde under våren 2021 bevilja anslag
för forskarmånader till 18 kliniskt verksamma doktorander.
I och med det mycket positiva gensvaret togs initiativ och
beslut om en motsvarande ny utlysning inför 2022.
I juni 2021 flyttade Radiumhemmets Forskningsfonders kansli in i nyrenoverade fina lokaler på entréplanet
i CCK, Cancercentrum Karolinska, Visionsgatan 56A,
inom Karolinska Sjukhusområdet i Solna. Det innebär att
stiftelsen från och med andra kvartalet 2021 belastas med
hyreskostnader.
Under 2021 togs initiativ och fattades beslut om att
Radiumhemmets Forskningsfonders webbplats, som är
gemensam för Stiftelsen Konung Gustaf V:s Jubileumsfond
och Cancerföreningen i Stockholm, skulle uppdateras och
framförallt få ett nytt visuellt uttryckssätt. Lansering av 
den uppdaterade webbplatsen sker under våren 2022.
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Resultaträkning
Belopp i tkr

Balansräkning
Not

2021

2020

Aktieutdelningar
Räntor, obligationer
Premier optioner
Övriga finansiella intäkter
Gåvor, testamenten
Anslag från externa stiftelser och fonder

Belopp i tkr

Not

2021-12-31

2020-12-31

TILLGÅNGAR

Stiftelsens intäkter

1

Summa intäkter

20 798

11 988

5 681

5 613

-

297

50

30

2 134

355

3 893

1 618

32 556

19 901

Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar

Långfristiga värdepappersinnehav

472 975

498 516

Summa finansiella anläggningstillgångar

4

472 975

498 516

Summa anläggningstillgångar

472 975

498 516

Övriga fordringar

603

603

Upplupna intäkter

667

627

1 270

1 230

100 133

35 803

Summa omsättningstillgångar

101 403

37 033

SUMMA TILLGÅNGAR

574 378

535 549

427 117

389 689

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar

Stiftelsens kostnader

Förvaltningskostnader
Övriga kostnader

2

Personalkostnader

3

-339

-332

-2 069

-1 017

-1 592

-1 424

Summa kostnader

-4 000

-2 773

Förvaltningsresultat

28 556

17 128

37 677

19 801

Finansiella poster

Realisationsvinster
Realisationsförluster

-2 503

-7 971

35 174

11 830

Summa kortfristiga fordringar

Kassa och bank

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
ÅRETS RESULTAT

63 730

28 958

Bundet eget kapital
Fritt eget kapital
Summa eget kapital

62 049

60 436

489 166

450 125

Långfristiga skulder

Beviljade ej utbetalda anslag
Summa långfristiga skulder

5

13 600

15 600

13 600

15 600

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder

780

1 569

67 178

60 799

Övriga skulder

1 877

6 035

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

1 777

1 421

71 612

69 824

574 378

535 549

Beviljade ej utbetalda anslag

Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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Redovisnings- och värderingsprinciper
Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen
(1995:1554) och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). 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 anskaffningsvärde minskat med eventuell nedskrivning. Långfristiga
värdepappersinnehav är kollektivt värderade då syftet med
placeringarna är att uppnå riskspridning. I de fall marknadsvärdet 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 bokslutsdagen 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/
förlust 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 finan
siell intäkt. Även vid lösen redovisas premien som övrig
finansiell intäkt och läggs ej till försäljningspriset.

FORDRINGAR
Fordringar upptas till det belopp som efter individuell
prövning beräknas bli betalt.
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SKULDER
Beviljade anslag redovisas direkt mot fritt eget kapital.
Anslagen skuldföres vid beslutstillfället och fördelas på
kortfristiga om förfallotidpunkten är inom 12 månader
respektive långfristiga om förfallotiden är efter 12 månader.
Leverantörsskulder och andra rörelseskulder med kort
löptid redovisas till nominellt värde.

GÅVOR, TESTAMENTEN OCH ANSLAG
Gåvor, testamenten och anslag redovisas som intäkter över
resultaträkningen.

Noter belopp i tkr
Not 1 Anslag från externa
stiftelser och fonder

2021

2020

Anslag från externa stiftelser
och fonder

1 362

1 618

Anslag från anknutna stiftelser

FÖRMÖGENHET

1 618

Not 2 Övriga kostnader
Kanslikostnader
Marknadsföring, reklam och PR

498 516

511 154

219 652

149 905

Försäljningar

-245 023

-162 441

Årets periodisering av över-/underkurs

358

996

659

2 069

1 017

Not 3 Anställda och personalkostnader

157 353

191 840

Marknadsvärde

263 940

264 829

90 744
279 463

90 883
201 387

178 003
177 163

176 758
174 319

46 875
44 912

39 035
38 869

Aktiefonder

255

233

293

213

Övriga anställda

623

625

1 171

1 071

421

353

(106)

(86)

1 592

1 424

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

Bokfört värde
Marknadsvärde
Räntefonder

Bokfört värde
Marknadsvärde
Summa bokfört värde

472 975

498 516

Summa marknadsvärde

765 478

679 404

10 050

11 675

3 550

3 925

13 600

15 600

Not 5 Långfristiga skulder

Antal anställda
1 st
1 st
Beviljade ej utbetalda anslag,
		
Antal styrelseledamöter
5 st
5 st
betalas inom 2 år
Varav kvinnor
40%
40%
Beviljade ej utbetalda anslag,
Varav män
60%
60%
betalas inom 3 år

PENSIONSPREMIER

Personalkostnader via forskningsanslag

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

Löner och andra ersättningar via anslag uppgår till 7 361 tkr (5 845 tkr),
pensionskostnad 1 298 tkr (1 027 tkr) och sociala avgifter 2 225 tkr
(1 756 tkr). Medelantalet anställda i forskningsanslag uppgår till 14
(14) personer.

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.

498 516

Bokfört värde

Stiftelsens förmögenhet definieras som eget kapital plus
skillnad bokfört värde värdepapper och värdepapper upp
tagna till marknadsvärde.

KANSLIKOSTNADER

-102

472 975

Obligationer

Nämndarvoden

(varav pensionskostnader)

-170

Aktier

1 073

Löner och andra ersätttningar

Sociala kostnader

2020-12-31

Investeringar

Bokfört värde
Marknadsvärde

Styrelsearvoden

2021-12-31

Ingående anskaffningsvärden

Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden

EGET KAPITAL
Eget kapital delas in i bundet och fritt eget kapital. Bundet
eget kapital utgörs av stiftelsekapital (ursprungligt donationskapital, del av senare donerat kapital samt ackumulerad
kapitalisering) och ackumulerat realisationsresultat, som ej är
tillgängligt för utdelning. Fritt eget kapital utgörs av balanserade medel och årets resultat justerat för omföringar till/
från bundet eget kapital. Den del av årets resultat som avser
realisationsvinst/-förlust samt eventuell nedskrivning/återförd
nedskrivning omförs till bundet eget kapital. Kapitalisering
görs med 10% av årets resultat-realisationsresultat-gåvor.
Det belopp som skall kapitaliseras förs till bundet eget
kapital. Resterande del av årets resultat redovisas som fritt
eget kapital.

2 531
3 893

Not 4 Långfristiga
värdepappersinnehav

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 6 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser
Eventualförpliktelser
Beslut om årsvis delfinansiering av fem
proffesurer på KI

1 825

710
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Datering har skett den dag som framgår vid våra underskrifter.

Cecilia Schelin Seidegård

Carola Lemne

Olle Stenman

ordförande

2022-04-26

2022-04-21

2022-04-21

Stiftelsen Konung Gustaf V:s Jubileumsfond är
även förvaltare för de anknutna stiftelserna:
Stiftelsen E Janssons fond															
Stiftelsen Signe Lindegrens fond														
Stiftelsen Edith och Oscar B. Wolgers fond								

Johan Hansson

Dag Larsson

Stiftelsernas förmögenhet är placerad gemensamt med syfte att uppnå bästa möjliga kapitalförvaltning. Stiftelserna
skall enligt testamenten/övriga urkunder förvaltas av Stiftelsen Konung Gustaf V:s Jubileumsfond. Detta innebär
enligt Stiftelselagen (1994:1220) att förvaltningen är anknuten. Förvaltningen startades 2019- 01-01 och består av
stiftelser som tidigare behandlats som donationer till Stiftelsen Konung Gustaf V:s Jubileumsfond, men som vid en
genomgång konstaterades vara självständiga stiftelser.					

2022-04-26

2022-04-25

Flerårsöversikt, sammantaget för de tre anknutna stiftelserna (tkr)			
År

2021

2020

2019		

Förvaltningsresultat

3 009

1 961

3 164			

Förmögenhet
Revisionsberättelse avser den formella årsredovisningshandlingen på sidorna 32-38, och har lämnats i maj 2022.

Eget kapital

126 565

99 834	-			

99 820

94 320

96 015			

Disponibla medel

8 322

7 183

7 925			

Beviljade och återförda anslag

1 569

2 511

4 101			

(anslag går till Stiftelsen Konung Gustaf V:s Jubileumsfond)

Ernst & Young AB
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Jens Karlsson

Suzanne Messo

Auktoriserad revisor

Auktoriserad revisor
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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.

§ 1 Under namnet av ”Konung Gustaf V:s Jubileumsfond”
skall under gemensam förvaltning och för nedan angivna
ändamål sammanföras:
– de medel som insamlats till minne av Konung Gustaf V:s
70-årsdag
– de medel som Cancerföreningen i Stockholm överlämnar
till Jubileumsfonden samt
– de medel som ytterligare kan inflyta.
§ 2 Jubileumsfondens ändamål är bekämpande av kräftsjuk
domarna inom Sverige genom att understödja uppförande
och utrustning av vårdanstalter för kräftsjuka samt befrämjande av det vetenskapliga studiet av kräftsjukdomarna.
§ 3 Jubileumsfonden står under förvaltning av ett antal
huvudmän och av en styrelse, som har sitt säte i Stockholm.
§ 4 Huvudmännen för Jubileumsfonden utses av Hans
Majestät Konungen till ett antal av tjugofem för fem år
i sänder. Avgår huvudman under löpande period, utser 
Hans Majestät Konungen ny huvudman i den avgångnes
ställe för återstoden av perioden.
§ 5 Huvudmännen sammanträder till årsmöte i Stockholm
senast den 15 juni. Av styrelsen utfärdad kallelse till årsmötet
skall, jämte föredragningslista och tryckt exemplar av års- och
revisionsberättelser för det senast förflutna räkenskapsåret,
tillsändas varje huvudman senast två veckor före årsmötet.
Årsmötet öppnas av styrelsens ordförande, varefter de
närvarande huvudmännen utser ordförande för mötet.
Vid årsmötet skall behandlas följande ärenden:
– styrelsens årsberättelse och i samband därmed gjorda
framställningar;
– revisorernas berättelse och fråga om beviljande av 		
ansvarsfrihet för fondens styrelse;
– erforderliga val av ledamöter i fondens styrelse och 		
suppleanter för dessa;
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– val av två revisorer och två revisorssuppleanter för granskning av löpande räkenskapsårs förvaltning och räkenskaper;
– ärenden som hänskjutits till huvudmännen av styrelsen
samt förslag som blivit väckt av enskild huvudman;
– beslut om justering av det vid årsmötet förda protokollet.
Styrelseledamot får inte delta i beslut rörande ansvarsfrihet
eller vid val av revisorer eller revisorssuppleanter.
För att förslag av enskild huvudman skall upptas vid års
mötet, 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
ledamöter och tre suppleanter, utsedda för fem år i sänder
inom eller utom huvudmännens krets.
Styrelsens ordförande utses av Hans Majestät Konungen.
Av styrelsens övriga ledamöter och av suppleanterna utses tre
ledamöter och två suppleanter av huvudmännen på årsmöte.
En ledamot och en suppleant utses av styrelsen för Cancerföreningen i Stockholm.
Vid förfall för ordföranden tjänstgör i hans ställe den av
styrelsens ledamöter som styrelsen utser.

Styrelsen utser skattmästare och sekreterare samt anställer chef för Jubileumsfondens kansli och övrig erforderlig
kanslipersonal. Sammanträde hålls på kallelse av ordföranden
så ofta ärenden kräver det. Styrelsen är beslutför, om tre
ledamöter är närvarande; vid lika röster gäller ordförandens
mening. För placering och disposition av Jubileumsfondens
medel fordras dock, att minst tre av styrelsens ledamöter
enats om beslutet. Till styrelsens sammanträden kan även
suppleanterna kallas. Om styrelsen är fulltalig, får kallade
suppleanter delta i styrelsens överläggningar men ej i besluten. Styrelsen kan uppdra åt ordföranden, skattmästaren eller
av styrelsen utsedd arbetsgrupp att avgöra löpande ärenden
under tiden mellan två styrelsesammanträden. Beslut som
fattas i denna ordning skall anmälas vid närmast följande
styrelsesammanträde.
§ 7 Styrelsen handhar i enlighet med dessa stadgar förvaltningen av Jubileumsfonden och ansvarar inför huvudmännen
för sina beslut och åtgärder samt talar och svarar på fondens
vägnar inför domstolar och andra myndigheter.
§ 8 Styrelsen skall förvalta Jubileumsfondens tillgångar på
bästa sätt och med strängt iakttagande av fondens säkerhet.
Alla värdehandlingar skall förvaras av notariatavdelningen i
en av styrelsen bestämd bank i Stockholm.
§ 9 Styrelsen skall föra fullständiga räkenskaper över Jubileumsfonden och avlämna dessa, avslutade per räkenskapsår,
till revisorerna före utgången av mars månad. Räkenskapsåret
utgörs av kalenderår.
§ 10 Till huvudmännens årsmöte avger styrelsen berättelse
angående Jubileumsfondens verksamhet under det senast
förflutna räkenskapsåret och framlägger den av revisorerna
avgivna berättelsen samt erforderlig utredning i övriga ärenden, som skall behandlas vid mötet.
§ 11 Styrelsens förvaltning och räkenskaper skall för varje
räkenskapsår granskas av två revisorer. Revisorerna och två
suppleanter för dem utses av huvudmännen på årsmötet.
En av de ordinarie revisorerna och en av suppleanterna
skall vara auktoriserade revisorer.

§ 12 Revisorerna skall i den omfattning god revisionssed
bjuder granska Jubileumsfondens räkenskaper, styrelsens
förvaltning av fondens angelägenheter och den ekonomiska
redovisning som ingår i styrelsens årsberättelse.
I den omfattning revisorerna begär det skall handlingar som
rör fondens förvaltning hållas tillgängliga, annan information
angående förvaltningen lämnas och inventering av tillgångar ske.
Revisorerna skall senast den 15 maj avlämna revisionsberättelse. I berättelsen skall revisorerna till- eller avstyrka, att
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
bestämma över en stiftelses angelägenheter. Detta har
betydelse för stadgarnas § § 3, 5, 7, 10 och 12. Styrelsen
utövar här det fulla ansvaret. Huvudmännens beslut om
ansvarsfrihet binder endast dessa själva vid beslutet. Den
tillsynsrätt som finns tillkommer länsstyrelsen. Beslut om
ändring av stadgarna, varom talas i § 13, och som kräver
permutation, skall fattas av Kammarkollegiet (stiftelselagen
6 kap § 1).
För att förbereda behandlingen av anslagsärenden i styrelsen
och svara för samordningen av den gemensamma forskningsverksamheten finns en forskningsnämnd.
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Anslag beviljade av Stiftelsen Konung Gustaf V:s
Jubileumsfond under 2021
tkr

Övriga strukturstöd			

BRÖSTCANCER
Bergh Jonas

Randomiserade studier av lokal och systemisk behandling av primär bröstcancer

Ohlsson Rolf

Enhancer-mediated gene gating driving cancer progression:
A new target for therapeutic interventions in breast cancer

300
1 500

Baryawno Ninib

Functional characterization and targeting of the neuroblastoma stem cell

Gemzell Danielsson Kristina

The impact of Selective Progesterone Receptor Modulators as prevention
for breast- and ovarian cancer in women with BRCA-mutations

Göndör Anita

Circadian gene trafficking: A new paradigm in cancer evolution

1 500

Rolny Charlotte

Translational control of tumor-associated macrophage immunosuppressive
and pro-metastatic functions: A novel anti-cancer strategy

1 200

1 350
500

GRUNDLÄGGANDE PRINCIPER FÖR BEHANDLING AV TUMÖRSJUKDOMAR
Masucci Giuseppe

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

Wilhelm Margareta

Developing disease-relevant models to study medulloblastoma and for identifying therapeutic targets

1 200

600

From Molecular Pathology to Precision Medicine:
Unbiasing signaling at RTKs/GPCRs interface for multimodal cancer therapy

1 050

HUDCANCER

LEUKEMI, LYMFOMSJUKDOMAR OCH MYELOM
Ekström Smedby Karin

Diagnostiskt, prognostiskt och prediktivt värde av genetiska avvikelser vid maligna lymfom

1 500

Österborg Anders

Precisionsbehandling vid lymfoida tumörer: från nya targets och drogutveckling,
via translationella kliniska studier, till real-world analyser

1 900

LUNGCANCER
Orre Lukas

Protein farnesylation in non-small cell lung cancer - connection to molecular subtypes
and potential for therapeutic intervention

750

TUMÖRER I MAG-TARMKANALEN (GASTROINTESTINALA TUMÖRER)
Österlund Pia

More days and more life for colorectal cancer patients with new predictive
and prognostic biomarkers in the mutational landscape and microenvironment

600

UROLOGISKA TUMÖRER
Östling Päivi

Individualized therapy selection for muscle invasive bladder cancer

600

UTVECKLING OCH OPTIMERING AV STRÅLBEHANDLING VID TUMÖRSJUKDOMAR
Belkic Dzevad

Derivative MRS with Sequential Quantification of Cancer Biomarkers for Personalised Cancer Medicine

250

ÖRON- NÄSA- OCH HALSTUMÖRER
Cardell Lars Olaf

Identification of predictive biomarkers and therapeutic targets in tumour draining lymph nodes
for personalised immunetherapy in head and neck cancer

600

ÖVRIGA TUMÖRSJUKDOMAR
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Mijwel Sara

Blood Flow Restriction Exercise in the Perioperative Setting to Prevent the Loss of Muscle Mass
in Patients with Pancreatic and Biliary Tract Cancer

131

Wickström Malin

Novel therapies in neuroblastoma - characterization of therapy targeting signaling
important in neurogenesis

600
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GMP cellterapilaboratorium
PCM-programmet

GRUNDLÄGGANDE EGENSKAPER HOS ELAKARTADE TUMÖRER

Girnita Leonard

CKC Centrum för kliniska cancerstudier

1 200
900
3 000

Professurer; en i immunterapi, två i tumörpatologi, en i onkologi och en i kirurgisk onkologi

1 825

Forskarmånader för kliniskt verksamma doktorander

1 800

Tema Cancer patientmiljö
Reseanslag cancerkongresser
Summa beviljade medel

25
101
24 982
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MEDALJUTDELNING
Professor emeritus Bertil Hamberger får efter mång
årigt stort engagemang och fina insatser ta emot
Jubileumsfondens minnesmedalj som delas ut till
personer som i synnerlig grad bidragit till Radiumhemmets Forskningsfonders utveckling.
Bertil var styrelseledamot i Cancerföreningen
under 30 år, fram till verksamhetsåret 2020, varav
många år i rollen som vice ordförande. Bertil ingår
nu i en exklusiv skara eftersom medaljen, som togs
fram 1988, endast finns i 50 numrerade exemplar.
Hittills har 17 medaljer delats ut.

Foto: Anders Ullén

Karin Friman

Mariann Eklund

Sinta Cronquist

Verena Vesic

KANSLIET
Radiumhemmets Forskningsfonders kansli är en liten och kostnadseffektiv organisation som svarar för den
operativa och administrativa driften av verksamheten i de två fonderna, Cancerföreningen i Stockholm och
Stiftelsen Konung Gustaf V:s Jubileumsfond. Karin Friman är generalsekreterare med ansvar a tt leda arbetet
på kansliet. Verena Vesic är ekonomichef och Mariann Eklund är handläggare för ekonomi, personal och
anslagsfrågor. Sinta Cronquist är sedan december 2021 anställd som kommunikationsansvarig.
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INVIGNING AV
NYA LOKALERNA

VETENSKAPLIG
SEKRETERARE

I november, när covid-19-pandemins restriktioner
tillät, kunde Radiumhemmets Forskningsfonder
äntligen inviga de nya lokalerna. De kommer att
användas för olika evenemang och möten såsom
styrelsernas sammanträden. Här finns även vårt
kansli och du hittar oss på entréplan i Cancercentrum Karolinska (CCK), Visionsgatan 56A, Solna.
Varmt välkommen att besöka oss!

Radiumhemmets Forskningsfonders vetenskapliga
sekreterare är Anders Ullén, överläkare och professor
vid Karolinska Universitetssjukhuset och Karolinska
Institutet.
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UPPDATERAD WEBBPLATS
Webbplatsen är en viktig kommunikationskanal där Radiumhemmets Forskningsfonder vill att besökarna
enkelt ska kunna utföra sitt ärende eller hitta den information de söker. Därför har webbplatsen moderniserats
och optimerats med bland annat enklare navigering och bättre informationsstruktur. Fokus har även lagts på
att lyfta fram forskare som Radiumhemmets Forskningsfonder stödjer.
Välkommen att ta del av resultatet på www.rahfo.se
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39 st

ANSTÄLLDA OCH
FORSKARE
Under 2021 har Radiumhemmets Forskningsfonder haft 39 personer anställda i de forskningsprojekt som får stöd. Vi har totalt 184 forskare
med ett eller flera pågående projekt.

184 st

UTDELNING

ÅRETS UTDELNING

Utdelning av avkastning och gåvor från Radium
hemmets Forskningsfonder i genomsnitt per år
2017-2021. 94% utdelat till cancerforskningen.
4% administrationskostnader. 2% kapitalisering.

Utdelat till ändamålet 2021 i förhållande till
intäkterna. 83% utdelat till cancerforskningen.

83%
94%

4%

2%

CANCERRÅDGIVNINGEN
Cancerrådgivningen finns till för dig som behöver
stöd, känner oro eller har frågor om cancer.
Du som ringer eller skriver kan vara anonym.

Helgfria vardagar 08.30 -16.00.
Kvällsöppet måndagar till 19.30.
Ring 08-123 138 00 eller mejla
cancerradgivningen.hsf@regionstockholm.se
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STÖD CANCERFORSKNINGEN
900 6909 www.rahfo.se
Cancerföreningen i Stockholm | BG 900-6909
Stiftelsen Konung Gustaf V:s Jubileumsfond | BG 900-8806

ÅRSBERÄTTELSE 2021

Visionsgatan 56A, CCK, Cancercentrum Karolinska, Karolinska Universitetssjukhuset Solna.
Box 25, 171 11 Solna | Telefon 08-545 425 50 | info@rahfo.se | www.rahfo.se

48

Radiumhemmets Forskningsfonder • www.rahfo.se

