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INLEDNING
Året 2009 ökade stiftelsens förmögenhet med drygt 19 procent till knappt en miljard,
ett tillfredsställande resultat med hänsyn till rådande finansiell turbulens i världen.
Stiftelsen beslutade under året att lämna anslag för inköp av medicinsk apparatur
och utrustning till 14 sökande med drygt 25,5 miljoner.
Sedan stiftelsens grundande har stiftelsen totalt lämnat anslag med närmare
555 miljoner. Det kan konstateras att stiftelsen torde spela en viktig roll för forskning
inom stiftelsens ändamål.
Styrelsen har gjort en översyn av stiftelsens portföljstrategi och utfärdat nya placeringsregler för stiftelsens kapital. Om inget oförutsett inträffar är avsikten att denna
porföljstrategi skall ligga fast under de kommande tre åren.
Under året har stiftelsen sett över stiftelsens hemsida och årsredovisning.
I samband därmed har stiftelsen beslutat att varje år närmare presentera ett antal
forskningsprojekt som beviljats anslag. Förhoppningen är att besökare på hemsidan
och läsare av årsredovisningen därigenom skall få större förståelse för enskilda
forskningsprojekt och stiftelsens roll inom forskningsvärlden.
Slutligen skall nämnas att stiftelsen under året ansökt om permutation beträffande
lydelsen i §4, sjätte stycket i stadgarna. Stiftelsen har varit av uppfattningen att i
stadgarna angiven åldersgräns på 70 år för styrelseledamot motverkar önskemålet att
behålla önskad erfarenhet och kompetens i styrelsen och möjligheterna för styrelsen
att på bästa sätt uppfylla stiftelsens ändamål. I beslut 2010-04-08 har Kammarkollegiet
beslutat medge ansökan om permutation innebärande att styrelseledamot automatiskt
skall lämna styrelsen senast vid fyllda 75 år.
Göteborg 2010-05-06
Björn Aschan
Ordförande
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Björn Gerdle, överläkare och professor i rehabiliteringsmedicin och

TRE AV PROJEKTEN I NÄRBILD

smärtlindring vid Linköpings universitet. Han forskar om långvarig

En nyhet för i år är att stiftelsen presenterar ett urval av forsknings-

Charlotte Häger Ross, professor på enheten för sjukgymnastik vid

projekten på webbsidan och här i årsredovisningen.

Umeå universitet. Hon gör en långtidsuppföljning av patienter med

Här är intervjuer med tre av de fjorton sökande som under 2009

knäskador i främre korsbanden.

smärta i axlar och skuldror.

fick anslag.
Rolf Ohlsson, professor vid institutionen för mikrobiologi, tumör och
cellbiologi på Karolinska institutet i Solna. Han studerar kromosomala
nätverk, en nyupptäckt struktur i arvsmassan.
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VAD HÄNDER INNE I
SMÄRTANDE MUSKLER?
PROFESSOR BJÖRN GERDLE
HÄLSOUNIVERSITETET, LINKÖPING

Vi är många som haft värk i nacke, axlar
och skuldror – men för vissa människor vill
smärtan aldrig ge vika. Vad är det som sker
inne i den molvärkande muskelvävnaden?
En forskargrupp i Linköping vill ta reda på
om det finns förändringar i muskulaturen
som vidmakthåller smärtan.

Kappmuskeln (Trapezius)

studerade de hur muskeln aktiverades av nervsystemet

Gemensamt är att smärtan påverkar deras liv och arbete.

och tittade på vävnadsprover i mikroskop.

En hel del problem går att förebygga, om man börjar i

– Det ledde till att vi tillsammans med forskare i Danmark

tid. När smärtan väl har etablerat sig är den svår att bli

utvecklade den här analystekniken och nu ska vi bygga

av med. Så det gäller att veta vilka riskfaktorerna är, att

ett laboratorium för att kunna utöka de biokemiska studi-

till exempel stress och psykisk påfrestning har en stor

erna. Hela anslaget på en miljon kronor från Lundbergs

betydelse och inte enbart de monotona rörelserna.

forskningsstiftelse går till den verksamheten, säger Björn

– Om jag spekulerar på lång sikt kan vår teknik kanske

Gerdle och fortsätter:

användas rent kliniskt och hjälpa smärtpatienter till rätt

– Hittills har vi mest tittat på vilka ämnen som framkallar

behandling.

smärta. Det är till exempel serotonin och glutamat som
– Vid långvarig muskelsmärta finns kemiska förändringar

finns i förhöjda halter i smärtande muskler. Nu vill vi se

Björn Gerdle ser det som en stor förmån i livet att få ha ett

i muskulaturen som bidrar till patientens smärta. Det har

på ämnen i muskulaturen som motverkar och hämmar

så spännande jobb.

vi kunnat se, säger Björn Gerdle, överläkare och professor

smärta hos människor. Den forskningen är helt ny, vi vet

Vad gör du själv för att undvika smärta i axelpartiet, du

i rehabiliteringsmedicin och smärtlindring vid Linköpings

väldigt lite om de mekanismerna hos människan. Kan

som ständigt blir påmind om riskerna?

Universitet.

vi hitta något annat än vad man gjort i djurförsök? Våra

– Ja, nu kommer den svåra frågan, skrattar Björn och

Han och de sex andra i forskarteamet har valt att studera

patienter kan ju beskriva hur smärtan känns, hur intensiv

urskuldar sig med att han också är människa, att det är en

kappmuskeln i skulderpartiet, trapezius, för den är en bra

den är samt om den till exempel är molande, huggande

sak att veta intellektuellt vad som krävs men en annan att

modellmuskel, lätt att komma åt när de ska göra mätnin-

eller ilande.

göra det i praktiken.

gar och många människor drabbas av kronisk smärta i

– Men jag låter bli tobak och är mycket måttlig med alko-

just denna muskel.

Björn Gerdle träffar många med smärtproblem, då han

hol. Jag försöker springa och göra gymnastik och inte sitta

– Finns det förändringar i muskelns ämnesomsättning vid

även är klinikchef för Smärt- och rehabiliteringscentrum i

för länge i en ställning framför datorn, vilket är svårt när

långvarig smärta? Finns det en ökad mängd av smärtfram-

Linköping, Landstinget i Östergötlands specialiserade klinik

jag lätt blir uppslukad av det jag gör.

kallande ämnen i muskulaturen? Det är frågor vi vill hitta

för svåra smärtillstånd med verksamhet på tre sjukhus.

svaren på. När vi förstår vilka mekanismer som alstrar de

– Det är en stor fördel för vår forskning att ha ett nära

Klockan ska strax slå nio denna tisdagsmorgon och för

Var femte vuxen i Sverige

långvariga smärtorna, och hur mycket av det som äger

samarbete med kliniken och dess patienter. Många är

Björn Gerdle väntar ett möte med ledningen på medicin-

lider av svår smärta. Den

rum i själva muskulaturen, går det förhoppningsvis att

intresserade och villiga att vara försökspersoner med in-

ska fakulteten i Linköping. Sedan ska han hem, vecko-

synliga prislappen för det är

skräddarsy nya behandlingar, säger Björn Gerdle.

ställningen: ”Om min smärta kan bidra till förbättrad vård,

pendlar mellan Lund och Linköping, och direkt vidare

86 miljarder kronor om året,

då ställer jag gärna upp”.

till Barcelona på några dagars semester. Det ser han fram

om man räknar kostnaderna

Hur går det till att se in i muskler på molekylnivå? For-

De flesta av patienterna i forskningsstudien tillhör

emot.

det medför för arbetsgivare,

skarna kan hämta ämnen från patienters kappmuskel

yrkesgrupper med monotona och högrepetitiva arbets-

genom att lägga in en trådsmal kateter som fångar upp

uppgifter, till exempel städerskor och monteringsarbetare.

vätska i minimala mängder. Denna vätska kan de sedan

Datoranvändare är också en stor grupp, liksom de med

analysera i laboratoriet. Tekniken kallas mikrodialys.

pisksnärtsskador.

försäkringskassa, sjukvård
text: Monica Havström

och rehabilitering.

Smärtstudierna av kappmuskeln har pågått i flera år, först
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KNÄSKADOR DETALJSTUDERAS
FÖR ATT FÅ EFFEKTIVARE
REHABILITERING
PROFESSOR CHARLOTTE HÄGER ROSS
UMEÅ UNIVERSITET

Om du skadar ett knä och dess främre korsband
blir du antingen erbjuden operation eller
sjukgymnastik, beroende på hur illa det är och
vilken läkare du möter. Charlotte Häger Ross och
hennes forskargrupp i Umeå undersöker patienter
med gamla knäskador för att kartlägga vilken
metod som är bäst.

sig när de idrottade, de flesta spelade fotboll. Andra var

Knäskador i främre korsbanden är vanliga och leder till

sätt som aldrig gjorts tidigare.

höga kostnader i form av vård och sjukskrivning. Varje

– Det är sällsynt med så detaljerade analyser som sträcker

år drabbas cirka 7 500 svenskar och mer än hälften får

sig långt fram i patienternas liv.

med om olyckor med skoter, bil eller cykel. Hälften blev
opererade och hälften behandlades med sjukgymnastik.
Nu detaljstuderas deras knän ur olika perspektiv; med
undersökning av rörelseförmåga, röntgen, vävnadsprover,
enkäter och stabilitetstest. För att kunna göra det samarbetar sjukgymnaster, ortopeder, radiologer och biomedicinska tekniker och tillsammans kan de belysa frågan på ett

senare i livet artros, svikt i knäleden.
– Vi vet inte vilken behandlingsmetod som är effektivast

Anslaget på en miljon kronor från IngaBritt och Arne

på lång sikt och därför gör vi nu en långtidsuppföljning

Lundbergs forskningsstiftelse har Charlotte Häger Ross

av patienter, berättar Charlotte Häger Ross, professor på

investerat i utrustning för rörelseanalyser.

enheten för sjukgymnastik vid Umeå universitet och pro-

– Tack vare det kan vi förbättra vår metodik. Vi har bland

jektansvarig för forskningsstudien.

annat köpt apparatur för att studera muskelaktivitet och

Hennes intresse för forskning väcktes när hon jobbade

nya kraftplattor för att mäta patientens avtramp och ned-

som sjukgymnast. Redan då insåg hon att värk kan spåras

slag, säger Charlotte och fortsätter:

till dålig koordination i muskler.

– Det är viktigt att se personens hastighet och koordina-

– Jag ville veta mer om hur hjärnan styr våra rörelser,

tion i till exempel hopp, knäböjningar och trappgång och

som då på 80-talet var ett ganska outforskat område,

jämföra hur tyngdpunkten och balansen förändras.

speciellt med tillämpningar inom rehabilitering. Jag dokto-

I rörelselabbet får personen som deltar i studien gå, hoppa

rerade inom neurofysiologi för att lära mig mer om detta

och balansera enligt instruktioner och allt filmas av flera

och nu studerar jag både rörelseförmågan efter skador i

höghastighetskameror. Ett sjuttiotal reflexmarkörer har

nervsystemet och i rörelseapparaten. Vi har till exempel

fästs på kroppen och de syns på bilderna som små bollar.

nyligen avslutat en större studie av unga kvinnor med

Med den tekniska utrustningens hjälp kan forskarna visa

främre knäsmärta, som ofta beror på dålig koordination i

just den människans rörelsemönster, det blir en film med

musklerna.

ett rörligt skelett. Personen i labbet har också elektroder på

Själv har hon klarat sig utan knäskador, trots en karriär

benen som registrerar aktivitet i musklerna.

som basketbollspelare på division 1-nivå.

Efter månader av analysarbete framträder resultaten i

– Men fotlederna har fått stryk, inflikar hon.

siffror, där man kan jämföra rörelsebeteende hos patienter
och friska personer. Det låter minst sagt tålamodskrävan-

Charlotte Häger Ross och hennes forskargrupp har letat

de, eller hur? Charlotte skrattar och säger på sin klingande

upp drygt 150 personer med gamla knäskador för att se

norrbottniska:

hur deras situation är 15 till 25 år senare. Många skadade
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– Jo du, det blir stora mängder data att bearbeta för att

Rörelselabbet, som ligger på universitetsområdet i

kunna besvara våra forskningsfrågor.

Umeå och mitt emot sjukhuset, används även flitigt i
andra projekt.

Ofta rör man sig inte normalt efter en knäskada och kom-

– Till exempel undersöks barn med cerebral pares och

penserar med det friska benet.

vuxna med höftproteser här. Vi strävar efter att utrust-

– Nu kan vi även se hur det ickeskadade benet påver-

ningen ska användas även i kliniska tester. Metodiken

kas, ofta har patienten en obalans i sin muskelstyrka till

kan vara ett värdefullt verktyg vid val av behandling.

exempel i lårets fram- och baksida på det skadade benet.

Den kan visa om man ska operera eller behöver gång-

Genom att se helheten kan vi förhoppningsvis hjälpa till

hjälpmedel, stödskenor eller exempelvis styrketräning.

att öka förståelsen för hur patienten ska komma till rätta
med sina problem.

Den forskning som Charlotte Häger Ross samordnar

Rädsla för att det ska göra ont leder till att många undviker

kan förhoppningsvis leda till att framtida patienter med

att belasta det skadade knäet, även flera år efter olyckan.

knäskador får bättre omhändertagande och effektivare

För att få information om patienternas rörelserädsla, och

rehabilitering.

även hur fysiskt aktiva de är idag, kommer några av

– Tack vare alla forsknings- och litteraturdatabaser är

deltagarna i studien att intervjuas. Då får forskarna också

det idag lätt för läkare och sjukgymnaster att ta del av

en bild av hur patienternas liv har påverkats av skadan,

nya rön och forskningsanalyser. Det gör att resultaten

om de kan jobba och motionera som de önskar eller om

som vi publicerar når ut ganska snabbt jämfört med

deras vardag har blivit begränsad.

tidigare och kan omsättas i kliniska riktlinjer för att
säkra bästa möjliga vård.

– Vi är inte framme vid några slutsatser ännu, men vi kan
se en tendens att väldigt många utvecklar ledsvikt, eller

Text: Monica Havström

artros, i sitt skadade knä och att personerna är påverkade
av sin knäskada för livet, säger Charlotte Häger Ross.
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3D-BILDER AV CELLKÄRNOR
GER CANCERFORSKARE
NYA LEDTRÅDAR
PROFESSOR ROLF OHLSSON

KAROLINSKA INSTITUTET, STOCKHOLM

En forskargrupp ledd av professor Rolf
Ohlsson på Karolinska institutet i Solna
har upptäckt strukturer i arvsmassan som
tidigare inte har varit kända. Dessa forskningsrön kan på sikt leda till nya metoder
att bota cancer.

har nått när det gäller att förstå hur cellkärnorna fungerar.

cancerbildning. Så har ursprunget till cancer förklarats,

De studerar celler som representerar olika stadier av en

att epimutationer ackumuleras i omogna förstadier till

människas utveckling och har upptäckt en ny dimension,

cancerstamceller, som svar på onormala tillstånd som

ovanpå DNA-strukturen, som de kallar kromosomala

exempelvis inflammation eller virusinfektion. Ibland sker

nätverk.

sedan en tillväxt av dessa celler som tyvärr kan leda till

– Den tätt packade arvsmassan kan liknas vid en hockey-

cancer.

kromatinfibrer, ligger på utsidan. Det finns något i pucken

I sina studier använder Rolf Ohlssons forskarteam celler

Forskargruppen vid institutionen för mikrobiologi, tumör

som gör att nätverken bildas.

från människan, både embryonala och cancerstamceller

och cellbiologi har fått ett efterlängtat ljusmikroskop tack

– Vi vet nu att generna för över information mellan

och deras utmognade dotterceller. När de omprogramme-

vare stöd från IngaBritt och Arne Lundbergs forsknings-

varandra på ett för oss nyupptäckt sätt, och att kromoso-

rar en embryonal stamcell, gör den till neuroner exempel-

stiftelse.

mer flexibelt samverkar för att påverka genernas aktivitet.

vis, ser de att de kromosomala nätverken förändras, men

puck där nätverkets DNA-sekvens, så kallade primära

– Obeskrivligt skönt och ett lyckolyft för vår forskning.

Dessa i sin tur kan svara på sin omgivning på ett sofistike-

de vet ännu inte i detalj vad förändringen innebär för

Nu kan vi göra analyser hundra gånger snabbare, säger

rat sätt beroende på de kemiska förutsättningar som varje

cellen.

Rolf Ohlsson.

gen har.

– Det är pinsamt men vi vet faktiskt ännu inte helt vad

Med detta avancerade instrument går det att göra en super-

Sedan finns det ett mystiskt samband mellan nätverket,

som ligger bakom, säger Rolf och berättar att det var tre

detaljerad analys av hur olika regioner av arvsmassan

cellkärnans uppbyggnad och hur genen beter sig när den

år sedan de gjorde upptäckten av statusförändringen.

förhåller sig till varandra och till cellkärnans arkitektur.

kopieras. När det råkar uppstå en obalans i denna sym-

Men forskningen är resurskrävande och en omfattande

Det nya mikroskopet har enligt Rolf Ohlsson inneburit

bios riskerar vi att få cancer.

analys kostar en halv miljon kronor per prov, så det är

en smärre revolution för gruppen, det används minst tio

– Vi kan ana hur det hela fungerar men vet för lite ännu.

inte konstigt att arbetet skrider långsamt.

timmar varje dygn.

Men helt klart är att detta nya perspektiv på arvsmassan

– Det är vår ambition att förstå hur cellkärnans nedärvda

– Bristen på ett eget mikroskop var tidigare en enerverande

kommer att få genomslag i framtiden. Det kommer att

arkitektur påverkas hos människan, under både normal

flaskhals för vår forskning. Vi fick hyra in oss hos andra

bredda vägen för nya metoder att bota cancer, och kan

och onormal cellutveckling. Det är både frustrerande och

laboratorier och hade bara tillgång till strötimmar. Nu kan

vara till hjälp för att utveckla mer precisa diagnoser och

spännande att forska fram ny information om vad detta

vi planera våra projekt och jobba betydligt effektivare.

mediciner. Det är vår fasta förhoppning.

egentligen betyder.

utvidgar gränserna för vad vi kan göra.

Rolf Ohlsson tittar framför allt på epigenetiska processer, det

Rolf Ohlsson har sin arbetsplats i Solna och bor i Uppsala

Mikroskopet kostade drygt 1, 9 miljoner kronor.

vill säga extra-genetisk information som nedärvs från cell

men rötterna finns i Halland vilket hans dialekt skvallrar

– Då ingick en mjukvara som i sig kostar en halv miljon.

till cell, och inte finns i själva DNA-sekvensen. Den epige-

om.

Den ihop med mikroskopets finurliga filter gör att vi kan

netiska processen reglerar också hur de nästan trehundra

– Ja, jag kommer från Halmstad. Ibland åker jag dit för att

se på djupet i tredimensionella bilder med mycket hög

olika celltyperna i människans kropp mognar fram.

hälsa på mina gamla skolkamrater i Frösakull.

upplösning. Rätt fantastiskt jämfört med tidigare teknik,

– Olyckligtvis är processen inte helt felfri utan föränd-

säger Rolf Ohlsson.

ringar, så kallade epimutationer, kan uppstå och bidra till

Dessutom har vårt nya mikroskop bättre precision som

Text: Monica Havström

Han berättar entusiastiskt om hur långt deras forskning
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FRÄMJANDE AV ÄNDAMÅLET

Styrelsen för IngaBritt och Arne Lundbergs Forsknings-

Till främjande av stiftelsens ändamål lämnades under 2009

stiftelse får härmed avlämna årsredovisning för verksam-

anslag till 14 sökande med ett sammanlagt belopp om

hetsåret 2009.

25 622 480 kr fördelade på sätt som framgår av not 8
respektive not 9. Tre slutredovisade anslag hade inte

INFORMATION OM STIFTELSEN

utnyttjats helt och därmed återfördes sammanlagt
133 266 kr till stiftelsen.

Arne Lundberg (1910-1973) var en skicklig och framgångsrik affärsman. Han var bland annat verkställande
direktör i Pharmacia AB.
Till minne av Arne Lundberg donerade hans hustru,
IngaBritt Lundberg, i gåvobrev av den 28 september 1982
stiftelsens kapital. IngaBritt Lundberg blev 1995 heders-

Stiftelsen har under åren 1983
till 2009 beviljat 370 anslag med
sammanlagt 554 066 000 kr.

doktor i medicin vid Sahlgrenska akademin. Hon avled den

Andel utdelade medel av stiftelsens avkastning under de

6 juni 1999. I sitt testamente förordnade hon om ytterli-

senaste fem åren är 84 procent.

gare kapital till stiftelsen.

STYRELSENS ARBETE
STIFTELSENS ÄNDAMÅL

Stiftelsens angelägenheter hanteras av en styrelse
bestående av fem ledamöter. Efterträdare till styrelsele-

Stiftelsen har till ändamål att främja medicinsk vetenskaplig

damot utses av styrelsen. Styrelsen har under året haft

forskning huvudsakligen rörande cancer, njursjukdomar och

tre styrelsemöten. Styrelsen utgörs för närvarande av

ortopedi.

advokat Björn Aschan, ordförande, direktör Åke Altéus,

Stiftelsens anslag har genom åren regelmässigt koncentre-

professorerna Olle Isaksson och Håkan Olsson samt fru

rats till större projekt, som bedömts vara väsentliga för den

Monica Lundberg.

framtida utvecklingen inom stiftelsens ändamålsområde.
I normalfallet lämnas inte anslag för projektfinansiering.

Under året har stiftelsen ansökt om permutation av

Stiftelsen prioriterar inköp av apparatur, hjälpmedel och ut-

§ 4 6 st i stadgarna. Kammarkollegiet har den 8 april

rustning. Forskning inom Göteborgsregionen har företräde.

2010 medgivit permutation innebärande att styrelse-

Mottagare av anslag skall inom tre år lämna en redovisning

ledamot automatiskt skall lämna styrelsen senast vid

till stiftelsen över de vetenskapliga resultat som uppnåtts med

fyllda 75 år.

hjälp av anslaget.
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RISKER OCH RISKHANTERING
Styrelsen har under året antagit ett placeringsreglemente för kommande tre år med riktlinjer, mål,
ansvar och befogenheter samt risker och restriktioner för förvaltningen av stiftelsens kapital.
Syftet med placeringarna är att uppnå riskspridning. Stiftelsens långfristiga värdepappersinnehav
är kollektivt värderade och redovisas till anskaffningsvärde minskat med eventuell nedskrivning.
Stiftelsens kapital skall investeras 50% (+/- 10%) i svenska och utländska aktier, 30% (+/-10%)
i svenska räntebärande papper och 20% (+/-10%) i alternativa investeringar som hedge- och
fastighetsfonder.
Stiftelsens valda förvaltare har att löpande hantera marknads-, ränte- och valutarisker. Stiftelsen
får varje månad från Wahlstedt Sageryd Financial Services AB en rapportering som innehåller
avkastning och kapitalets utveckling för hela stiftelsens kapital per förvaltare med nyckeltal och
budgetjämförelse.

RESULTAT OCH STÄLLNING
Stiftelsens förmögenhet uppgår vid utgången av 2009 till 996 924 696 kr (835 952 604).
Per den 31 december 2009 uppgår bokfört värde på stiftelsens värdepappersinnehav till 914 896 641 kr
jämfört med marknadsvärdet på 963 207 594 kr, vilket medför att marknadsvärdet överstiger
bokfört värde med 48 310 953 kr. Stiftelsen konstaterar med tillfredställelse att under 2008 gjorda
nedskrivningar på 153 408 674 kr i sin helhet under året kunnat återföras.
Årets förvaltningsresultat uppgår till 30 096 224 kr (39 412 758). Omplacering av stiftelsens tillgångar har under året givit ett realisationsresultat uppgående till -45 334 546 kr (-11 118 024) vilket har
omförts från bundet eget kapital. Tillsammans med balanserade medel uppgår därefter disponibla
medel till 55 433 069 kr (50 826 059).

FLERÅRSÖVERSIKT
2009

2008

2007

2006

2005

30 096

39 413

32 913

24 650

16 847

996 925

835 933

1 061 063

1 018 489

932 551

Disponibla medel

55 433

50 826

39 403

26 405

22 004

Beviljade medel

25 622

27 950

19 940

20 305

15 040

År (Tkr)
Förvaltningsresultat
Förmögenhet

I övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.
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BALANSRÄKNING

Not

2009

2008

(kr)

(kr)

914 896 641
36 350 006
951 246 647

824 621 084
35 006 854
859 627 938

951 246 647

859 627 938

243
2 442 253
2 442 496

231
2 046 621
2 046 852

Kassa och bank

42 988 970

14 343 493

Summa omsättningstillgångar

45 431 466

16 390 345

996 678 113

876 018 283

893 180 674
55 433 069
948 613 743

785 106 545
50 826 059
835 932 604

47 995 457
17 882
51 031
48 064 370

39 598 865
486 814
40 085 679

996 678 113

876 018 283

40 623 889
4 038 492

6 213 000

TILLGÅNGAR
Finansiella anläggningstillgångar
Långfristiga värdepappersinnehav
Långfristiga fordringar

RESULTATRÄKNING

Not

Räntor, bank

Förvaltningsresultat
Realisationsvinster
Realisationsförluster
Nedskrivningar och återförda nedskrivningar

Årets resultat

2008

(kr)

(kr)

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar

Stiftelsens intäkter
Aktieutdelningar
Räntor, obligationer

Stiftelsens kostnader
Förvaltningskostnader
Externa kostnader
Arvoden

2009

4
5

1
2
3

25 354 781
7 717 245

35 937 946
6 849 496

40 822
33 112 848

492 004
43 279 446

-1 192 571
-1 232 029
-592 024
-3 016 624

-2 285 558
-1 024 647
-556 483
-3 866 688

30 096 224

39 412 758

31 314 382
-76 648 927
153 408 674
108 074 129

41 966 021
-53 084 045
-153 408 674
-164 526 698

138 170 353

-125 113 940

Fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

SUMMA TILLGÅNGAR

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Fritt eget kapital
Summa eget kapital

10

Kortfristiga skulder
Beviljade, ej utbetalda anslag
Övriga skulder
Upplupna kostnader
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser
Säkerheter - utestående optioner
Ansvarsförbindelser
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NOTER
REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER
Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd.
För att ge en mer rättvisande bild är resultaträkningens uppställningsform anpassad till stiftelsens verksamhet. Tillämpade principer är oförändrade från föregående år.
Värdering av värdepapper

Noter

Långfristiga värdepappersinnehav redovisas till anskaffningsvärde minskat med eventuell nedskrivning

2009
(kr)

2008
(kr)

och är kollektivt värderade då syftet med placeringarna är att uppnå riskspridning. I de fall marknadsvärdet understiger bokfört värde görs nedskrivning till det lägre värdet. Värdet av direktinvesterade
utländska värdepapper har framräknats med den på utländsk börs noterade kursen och köpkursen
per bokslutsdagen på respektive valuta.
Obligationer
Obligationer, klassificerade som anläggningstillgång, redovisas till upplupet anskaffningsvärde d v s
inklusive periodiserad över-/underkurs. Över-/underkurs i förhållande till nominellt värde periodiseras

Not 1 Förvaltningskostnader
SEB
Carlsson Investment
Wahlstedt-Sageryd Finans
Carnegie
Juristgranskning, fastighetsplacering

jämnt över kvarvarande löptid. Anskaffningsvärdet justeras löpande med periodiseringen. För realränte-

602 587
110 731
426 753
52 500
1 192 571

634
116
391
1 144

241
035
266
016
2 285 558

866 883
73 775
825
43 080
12 245
19 415
92 500
43 750
79 556
1 232 029

825 000
66 500
825
26 276
12 181
30 588
63 277
1 024 647

331 600
72 924
187 500
592 024

334 800
89 263
100 000
32 420
556 483

obligationer tillämpas Riksgäldens beräkningsprinciper.
Köpoptioner
Stiftelsen utfärdar köpoptioner i syfte att öka utdelningsbar avkastning. Erhållen premie skuldförs som
en minskning av finansiella anläggningstillgångars bokförda värde tills optionen avslutats. Vid förfall
och återköp redovisas premien enligt FAR SRS RedR 7 avseende redovisning av optioner. Även vid
lösen redovisas premien som utdelningsbar avkastning och läggs ej till försäljningspriset.
Fordringar
Fordringar upptas till de belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalda.
Förmögenhet

Not 2 Externa kostnader
Administrationsarvode
Revision
Länsstyrelsen
Resekostnader
Styrelsemöten
Ansökningskostnader
Försäkring
Hemsida, omarbetad
Övriga externa kostnader

Stiftelsens förmögenhet definieras som värdepapper upptagna till marknadsvärde och övriga tillgångar
upptagna till bokfört värde minskat med skulder.
Anslag
Beviljade anslag redovisas direkt mot fritt eget kapital. Anslagen redovisas som skuld vid beslutstillfället.
Eget kapital
Eget kapital delas in i bundet och fritt eget kapital. Bundet eget kapital utgörs av stiftelsekapital (urs-

Not 3 Arvoden
Styrelsearvoden
Sociala avgifter, styrelsearvoden
Arvode, granskning ansökningar
Sociala avgifter, granskningsarvode

prungligt donationskapital och senare donerat kapital) och ackumulerat realisationsresultat. Fritt eget
kapital (disponibla medel) 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 omförs mot
bundet eget kapital. Till bundet eget kapital förs även det belopp som enligt stadgarna kapitaliseras.
Resterande del av årets resultat redovisas som fritt eget kapital och är tillgängligt för utdelning.
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Not 4

Långfristiga värdepappersinnehav

2009

2008

(kr)

(kr)

Ingående anskaffningsvärden
Investeringar
Försäljningar
Årets periodisering av över-/underkurs
Omklassificering aktieägarlån Profi I
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

978 029 758
482 200 790
-544 888 823
-445 084
914 896 641

953 260 117
728 878 078
-670 476 077
1 374 495
-35 006 854
978 029 758

Ingående nedskrivningar
Återförda nedskrivningar
Årets nedskrivningar

-153 408 674
153 408 674
-

-153 408 674
-153 408 674

Utgående bokfört värde

914 896 641

824 621 084

Realisationsvinster
Realisationsförluster

31 314 382
-76 648 927

41 966 021
-53 084 045

Utgående ackumulerade nedskrivningar

Aktier, svenska, SEB
Bokfört värde
Marknadsvärde

327 826 657
340 727 294

248 419 758
233 858 669

Aktier, utländska, Bankinvest
Bokfört värde
Marknadsvärde

135 525 250
129 100 409

110 980 250
106 701 391

90 000 000
97 236 442

116 377 266
112 962 394

Aktier, utländska, Skagen Fonder (2008, Carnegie World Wide F. )
Bokfört värde
Marknadsvärde
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Not 4

Långfristiga värdepappersinnehav fortsättning

2009

2008

85 749 962
112 686 345

84 215 962
94 774 460

9 116 001

8 780 213

13 291 602

11 179 146

Bokfört värde

106 973 484

99 618 803

Marknadsvärde

109 728 321

105 684 947

Bokfört värde

159 705 287

156 228 832

Marknadsvärde

160 437 182

159 460 077

Summa bokfört värde

914 896 641

824 621 084

Summa marknadsvärde

963 207 594

824 621 084

Alternativa placeringar, Brummer & Partner
Bokfört värde
Marknadsvärde
Alternativa placeringar, Fastighetsbolag, Profi I
Bokfört värde
Marknadsvärde
Räntebärande, svenska, Carlsson Investment

Räntebärande, svenska, Handelsbanken
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Not 5

Långfristiga fordringar

Aktieägarlån Profi I Fastigheter

Not 6

2008

2009
36 350 006

35 006 854

36 350 006

35 006 854

Utestående optioner

Bokfört
värde

Erhållna
premier utf.
köpoptioner

Not 8

Beviljade anslag 2009

Professor Jan Borén, Göteborgs universitet
Projekttitel
Studier av metaboliter i medicinsk vetenskaplig forskning
David Bryder, Lunds universitet
Etablering av en effektiv och kompetitiv facilitet för Flödescytometri vid
avdelningen för Immunologi, Lunds universitet

300

2 868 129

83 417

Köpoption Atlas Copco A feb -10, 115 kr

300

2 868 129

40 591

Köpoption AstraZeneca feb -10, 350 kr

100

3 130 794

48 375

1 000

7 269 138

133 634

Köpoption SHB feb -10, 220 kr

710

9 268 915

226 887

Köpoption Skanska mars -10, 130 kr

500

5 061 613

107 193

Köpoption SSAB mars -10, 130 kr

800

10 157 171

193 058

Professor Leif Groop, Lunds universitet

40 623 889

833 155

Projekttitel

Skuldförda premier samt totalt lösenpris är 52 103 155 kr.

1 500 000

Projekttitel

Köpoption Atlas Copco A feb -10, 110 kr

Köpoption Nordea feb -10, 85 kr

3 000 000

Professor Björn Gerdle, Linköpings universitet

1 000 000

Projekttitel
Intramuskulära smärtmekanismer vid kronisk muskelsmärta
(trapeziusmyalgi) - uppbyggnad av ett biokemiskt smärtlaboratorium
2 000 000

Dissecting the genetics of diabetic nephropathy

Summa utestående optioner

833 155

Professor Urban Gullberg, Lunds universitet

341 480

Projekttitel

Not 7

Ansvarsförbindelser

“Real-Time PCR System” att användas för klinisk och preklinisk forskning
vid BMC Lund, institutionerna för laboratoriemedicin och kliniska vetenskaper

Förskottsbeviljade
anslag
Åtagande avseende framtida investeringar Profi I

4 038 492

6 213 000

4 038 492

6 213 000

Professor Börje Haraldsson, Göteborgs universitet

2 000 000

Projekttitel
Translationell njurforskning
Professor Suchitra Holgersson, Göteborgs universitet

2 000 000

Projekttitel
Endotel och immunologisk dysfunktion i patienter med kronisk njursjukdomar före och efter njurtransplantation
Professor Charlotte Häger Ross, Umeå universitet

1 000 000

Projekttitel
Knäfunktion efter främre korsbandsskada - en långtidsuppföljning med
fokus på avancerad rörelseanalys, artros och livskvalité
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Not 8 Beviljade anslag 2009 fortsättning
Professor/Överläkare Olle Larsson, Karolinska Institutet

Not 9 Förvaltningsresultat respektive beviljade
anslag årsvis från stiftelsens bildande

2 000 000

Projekttitel

År

Uppgradering av konfokalmikroskop core-facilitet vid Cancer Centrum
Karolinska Institutet
Professor Tommy Martinsson, Göteborgs universitet

2 000 000

Beviljade
anslag
(Tkr)

Förvaltningsresultat
(Tkr)

1

891

861

1984

2

866

785

1985

24

12 126

20 891

1986

24

12 617

21 093

1987

13

22 000

24 758

1988

13

16 925

17 731

Projekttitel

1989

12

18 948

28 541

Pre-B cell receptorn och dess roll vid tumöretableing, främst pre-B
akut lymfatisk leukemi (ALL) och systemic lupus erythematosus (SLE, lupus)

1990

14

19 990

32 274

1991

23

24 813

31 612

1992

21

34 908

35 692

Projekttitel
“Tredje generationen DNA sekvensering” för studier av
neuroblastom-genomet och andra cancer-genom
Professor Lill Mårtensson-Bopp, Göteborgs universitet

Professor Claes Ohlsson, Göteborgs universitet

3 000 000

3 000 000

1993

14

15 937

31 372

Projekttitel

1994

22

38 027

33 174

Experimentell och klinisk osteoporosforskning

1995

13

32 621

28 959

1996

22

26 328

26 834

Professor Rolf Ohlsson, Karolinska Institutet

1 941 000

1997

16

25 567

29 248

Projekttitel

1998

13

27 270

31 345

Epigenetiska rubbningar och kromosomala nätverk:
Nya principer för sjukdomars uppkomst hos människan

1999

12

30 293

21 711

2000

11

21 549

19 419

2001

13

20 606

17 815

2002

8

14 540

14 042

2003

10

13 940

14 623

2004

8

14 540

15 878

2005

9

15 040

16 847

2006

11

20 305

24 650

2007

11

19 940

32 913

2008

16

27 990

39 413

2009

14

25 489

30 096

370

554 066

642 577

Gruppledare Kajsa Maria Paulsson, Lunds universitet

800 000

Projekttitel
Mekanismer för tapasins påverkan på selektion och
diversitet av T-cells epitoper
Beviljade anslag

25 582 480

Beviljade tillägg
Forskning &
Framsteg
Totalt beviljat
Återfört, ej utnyttjade delar av anslag
Till ändamålet netto
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1983

Antal
anslag

40 000

25 622 480
-133 266
25 489 214
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Not 10 Eget kapital

Bundet eget kapital

Fritt eget kapital

Stiftelsekapital

Balanserade
medel

785 106 545

50 826 059

(kr)

Belopp vid årets ingång
Beviljade anslag

-25 622 480

Återförda anslag

133 266

Årets resultat

138 170 353

Omföring till / från bundet kapital
- årets realisationsresultat

-45 334 545

45 334 545

- återförda nedskrivningar

153 408 674

-153 408 674

Belopp vid årets utgång

893 180 674

55 433 069

Summa bundet /fritt eget kapital

893 180 674

55 433 069

Göteborg 2010-05-06
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STYRELSE

foto: Johan Blomdahl
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