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InLednIng

Året 2010 ökade stiftelsens förmögenhet med drygt 6 procent till drygt 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 16 sökande med drygt 27,7 miljoner kronor. 

Sedan stiftelsens grundande har stiftelsen totalt lämnat anslag med drygt  

581 miljoner kronor. Det kan konstateras att stiftelsen spelar en viktig roll för 

forskning inom stiftelsens ändamål.

Styrelsen gjorde 2009 en översyn av stiftelsens portföljstrategi och utfärdade nya 

placeringsregler för stiftelsens kapital. Om inget oförutsett inträffar är avsikten 

att denna porföljstrategi skall ligga fast under ytterligare två år.

 

Stiftelsen har beslutat att varje år närmare presentera ett antal forskningsprojekt 

som beviljats anslag. Förhoppningen är att läsare av årsredovisningen och besökare 

på hemsidan därigenom skall få större förståelse för enskilda forskningsprojekt 

och stiftelsens roll inom forskningsvärlden.

Göteborg 2011-05-10

Björn Aschan

Ordförande
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FOrSkninGSPrOJEkt i nÄrBiLD 
Möt fyra av de totalt sexton forskare som fick anslag under 2010. 

intervjuerna där de fyra berättar om sin forskning finns även 

publicerade på stiftelsens webbsida. Där finns även intervjuer med 

forskare som fick anslag under 2009. 

Cecilia Söderberg-Nauclér, professor i medicinsk mikrobiell patogenes vid 

institutionen för medicin, Centrum för molekylär medicin, karolinska institutet. 

Ann-Charlott Söderpalm, ortoped på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, och 

medicine doktor på avdelningen för ortopedi vid institutionen för kliniska 

vetenskaper, Sahlgrenska akademin.

Göran Stenman, professor i patologi på avdelningen för patologi vid Sahlgrenska 

Universitetssjukhuset och föreståndare för nybildade Sahlgrenska Cancer Center, 

där Lundberg Laboratory for Cancer research ingår. 

Kristoffer Hellstrand, professor i tumörimmunologi, forskningsledare på 

institutionen för biomedicin och vicedekanus för forskarutbildningen vid 

Sahlgrenska akademin.

 



8 9

Betydande genomBrott 
För cancerForsknIngen

cecILIa söderBerg-naucLér,
professor i medicinsk mikrobiell patogenes vid institutionen 
för medicin, centrum för molekylär medicin, karolinska Institutet. 

Ett forskarlag som leds av Cecilia Söderberg-
Nauclér har gjort flera genombrott inom 
cancerforskningen det senaste halvåret. Deras 
resultat kopplar nu ihop en och samma 
virusinfektion med cancer i många organ, 
som hjärna, bröst, tjocktarm, prostata, 
bukspottskörtel, äggstockar och livmoder. 

Cecilia Söderberg-nauclér och hennes forskargrupp har 

upptäckt att aktivt Cytomegalovirus (CMV) kan spela en 

avgörande roll vid många cancersjukdomar. Det påvisas 

mycket ofta i cancervävnad men däremot inte i frisk 

vävnad hos dessa cancerpatienter. Mycket talar nu för att 

en viss virusvariant påverkar uppkomsten och förloppet 

av cancer, och tycks alltså inte vara en bieffekt av tumör-

sjukdomen.

– Vår forskargrupp har behandlat tumörer i djurmodeller 

med anti-virala läkemedel med god effekt och har även 

utfört världens första studie i människa med anti-viralt 

läkemedel som tilläggsbehandling till hjärntumörpatienter. 

resultaten är just nu under utvärdering, berättar Cecilia 

Söderberg-nauclér. 

Anslaget från Lundbergs forskningsstiftelse kunde inte ha 

kommit mer lägligt. 

Ett avtal med firman som säljer scanningmikroskop slöts 

kvällen före vårt samtal och Cecilia är fortfarande euforisk 

efter en tuff upphandlingsprocess. Hennes forskargrupp 

blir först i Stockholm om att äga ett sådant datorstyrt 

mikroskop med superhög upplösning.

– nu kan vi göra mycket mer tillförlitliga analyser. Det blir 

säkerligen hundra gånger effektivare än de metoder vi 

använt hittills när vi räknat alla celler för hand i vanliga 

mikroskop. Dessutom går det att ladda scanningmikro-

skopet med 210 preparat som körs under natten, som följs 

av en datoriserad bildanalys. Det möjliggör objektiva och 

effektiva beräkningar på en stor mängd celler som annars 

inte är möjligt att göra.

Cecilia och kollegerna kan knappt bärga sig innan utrust-

ningen är på plats. turligt nog fick de låna demoexempla-

ret i väntan på en leverans av ett nytt scanningmikroskop 

från det tsunamidrabbade Japan.

– Det går knappt att beskriva hur mycket det betyder för 

vår forskning. Med den nya tekniken ökar vi säkerheten i 

våra resultat. Just nu är det anslagen från Lundbergs och 

Söderbergs stiftelser samt till viss del Cancerfonden som 

bär vår forskning kring CMV och cancer. En donation 

från rAtOS ledde även till en expansion inom bröstcan-

cerprojektet i fjol. Så är det bara. 

Här vill hon passa på att lyfta fram problemet som många 

experimentella forskare brottas med i Sverige. Staten har 

bestämt att utrustning ska bekostas av universiteten själva, 

men så sker inte i praktiken.

när mobilen ringer tittar Cecilia på numret och säger att 

det är barnflickan, ”det måste jag ta. Hej, dagis stänger 

kvart i fyra idag och det finns marulk och lax att laga till 

middag. Vi ses i kväll”.

– Vi har haft samma barnflicka i elva år, utan henne hade 

det varit svårt, konstaterar trebarnsmamman.

Men åter till cancerrönen. Cecilia Söderberg-nauclér ser 

med tillförsikt på att hennes forskarteams arbete inom 

kort kan leda till ökad förståelse för hur CMV-infektioner 

orsakar cancer. Det innebär också helt nya behandlings-

möjligheter för patienter med cancertumörer. 

Sju av tio svenskar är bärare av CMV-viruset, som tillhör 

familjen herpesvirus, men har det vilande i olika celler i 

kroppen. när man drabbas av en kraftig infektion, eller 

nedsättning av immunförsvaret, kan viruset bli aktivt och 

det börjar tillverka inflammationsfrämjande molekyler.  

Cecilia har under många år i sin forskning kartlagt vad 

som sker i människans celler när viruset producerar dessa 

ämnen. Det aktiva viruset finns med som en faktor i en 

rad andra sjukdomar, bland annat tror man att viruset 

spelar en roll vid åderförkalkning och hjärtinfarkt, psoriasis 

och reumatiska sjukdomar. 

Men när hon såg den verkliga biologiska kopplingen 

mellan virusinfektionen och cancer – en aha-insikt som 

trillade på plats så sent som i höstas; fyra dagar efter att 

hon och hennes mentor Erna Möller föreläst tillsammans 

i Portugal och hade ett ovanligt djuplodande samtal under 

hela flygresan hem – har hon valt att lägga nästan all 

forskarkraft inom sitt team på detta. 

– Vi har mycket opublicerat material på väg ut och vi lär 

oss otroligt mycket nytt när vi testar denna hypotes.  

Det är en häftig känsla att få vara med om som forskare. 

nu hoppas jag att våra resultat ska bära oss ända fram till 

mål. Det ger fantastiska möjligheter till ny diagnostik och 

behandling för många cancerpatienter, och hopp om en 

ljusare framtid.

text: Monica Havström

Foto: Stefan Zimmerman
– stödet från Lundbergs forskningsstiftelse bär vår forskning just nu. 
det är bara där som vi fortfarande kan söka pengar till teknisk 
utrustning, säger cecilia söderberg-nauclér. 
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måLet är ökad kunskap 
om Frakturer hos Barn 

ann-charLott söderpaLm
ortoped på sahlgrenska universitetssjukhuset, och medicine doktor på 
avdelningen för ortopedi vid institutionen för kliniska vetenskaper,  
sahlgrenska akademin.

Ortopeden och forskaren Ann-Charlott 
Söderpalm vill ta reda på hur barn med 
frakturer återhämtar sig efter ett benbrott, 
och om det finns en ökad risk att de bryter
sig på nytt. Pojkar med svår muskelsjukdom 
får hjälp att stärka sitt skelett i ett parallellt 
forskningsprojekt. 

Ann-Charlott Söderpalm pressar in sina forskningstim-

mar i ett redan välmatat jobbschema som läkare på tre 

arbetsplatser. Just nu är hennes forskning fokuserad på två 

stora studier. Den ena gäller friska barns benkvalitet. i den 

andra träffar hon funktionshindrade barn med två former 

av muskeldystrofi, Duchennes och Beckers sjukdomar, 

som bygger vidare på hennes doktorsavhandling från 

2009.

Ju mer hon fördjupar sig i skelettets funktion desto större 

blir hennes fascination.

– Det är fantastiskt hur en mängd faktorer och olika celler 

och molekyler samverkar. Det finns en koppling mellan 

benskörhet och frakturer hos äldre människor och hos 

svårt sjuka barn, men jag tror att det finns en sådan även 

hos friska barn med skörare skelett än normalt.

Utrustningen hon använder är samlad i det så kallade 

Dexa-rummet på tillväxtenheten. En mintgrön damm-

sugarliknande apparat, DXL, har varit hennes trotjänare 

under många års mätningar. Den tar en bild av fotens 

skelett och beräknar bentätheten samtidigt som den mäter 

hälens tjocklek. 

– Den har vi kunnat ta med oss ut till barnavårdscen-

traler och skolor, men nu är den slut och vi har köpt en 

modernare variant för anslaget på en halv miljon från 

Lundbergs forskningsstiftelse.

Med den nya och mycket effektivare utrustningen kan 

Ann-Charlott Söderpalm utöka sin forskning om friska 

barns bentäthet. Genom ett planerat samarbete med 

barnakuten får hon kontakt med barn som brutit benet.

– Vi ska jämföra ett stort antal barn som får en fraktur 

med barn som inte brutit sig och sedan kontrollera hur 

skelettet återhämtar sig. Då kan vi undersöka om det finns 

samband mellan skelettkvalitet och hur fort barnet återfår 

normal rörlighet och blir lika stark som före skadan.

i två stationära apparater kan andra kroppsdelar mätas. 

På den ena vilar en gosig isbjörn, i rummet finns fler lek-

saker och ett rogivande ljus- och ljudspel som påminner 

om känslan av att gå i en solbelyst skog om våren.  

Allt för att skapa en skön atmosfär för barnen som under-

söks. några är mycket sjuka.

Duchennes och Beckers är x-kromosombundna sjuk-

domar som bara drabbar pojkar och påverkar proteinet 

dystrofin. Sjukdomsförloppen är allvarliga och leder till att 

pojkarna inte kan gå, musklerna förstörs successivt under 

uppväxten. Pojkar med Duchenne behöver ofta rullstol 

redan vid tolvårsåldern. Beckers sjukdom har ett något 

mildare förlopp.

– Eftersom pojkarna har svårt att röra sig drabbas de 

också av benskörhet och risken att de trillar och bryter 

sig ökar. Om de bryter benet kanske de tvingas ha rullstol 

tidigare.

De pojkar som måste ha rullstol permanent utvecklar ofta 

skolios, det blir svårare för dem att sitta och dessutom att 

andas.

– när vi lär oss mer om skelettfysiologin hos pojkarna 

kan sjukvården på sikt hjälpa denna grupp att bygga en 

bättre benvävnad. 

Även friska barns skelettillväxt försämras av för mycket 

stillasittande. Andra faktorer som påverkar är muskelmas-

sa, kost, vitaminer och hormoner. Men det finns ytterligare 

faktorer som bara är delvis kända. Få studier har gjorts på 

barns benskörhet och det har Ann-Charlott sett som en 

utmaning. En av hennes forskningsfrågor är hur barn och 

ungdomar kan bygga upp en starkare benvävnad. 

Ann-Charlott har jobbat som ortoped sedan 1989 och 

kom till barnteamet på Östra strax före millennieskiftet. På 

kvällarna hemma i Bollebygd leder hon pass i gympa och 

yoga.

– Det har blivit min mission att förmedla hur viktigt det 

är att vi rör på oss. i mitt jobb är slutmålet att få hela 

barnpopulationen friskare – och på fritiden sprider jag 

budskapet till vuxna.

text och bild: Monica Havström

Ann-Charlott Söderpalm forskar på barns bentäthet. Hon har sett att bland 
barn som brutit ett ben finns en större risk att de bryter sig på nytt. DXL-
apparaten räknar ut fotens bentäthet.
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göteBorgs cancerForsknIng  
samLas under ett tak  

göran stenman 
professor i patologi på avdelningen för patologi vid sahlgrenska  
universitetssjukhuset och föreståndare för nybildade sahlgrenska  
cancer center, där Lundberg Laboratory for cancer research ingår. 

Femton forskargrupper med ett hundratal 
cancerforskare håller på att flytta in hela 
eller delar av sin verksamhet i ett om- och 
tillbyggt hus på Medicinareberget i Göteborg. 
Utan pengarna från Lundbergs forsknings-
stiftelse hade vi inte kunnat åstadkomma det 
vi gör, slår professor Göran Stenman fast.

tidigare har cancerforskarna varit spridda på Sahlgrenska 

Universitetssjukhuset och Medicinareberget. Vinsten med 

det nya centret är att de kan skapa en kreativ forskarmiljö 

med kompetenser inom ett tiotal cancerfält. Ledande fors-

kare och unga doktorander och postdocs sitter tillsammans 

och kan samsas om utrustningen som inryms på fem 

våningsplan.

– när vi nu för samman cancerforskningen och kan ar-

beta tillsammans i välutrustade laboratorier hoppas vi på 

synergieffekter. Det är också nödvändigt att vi samlar kraf-

terna för att kunna driva internationellt konkurrenskraftig 

forskning i Göteborg, säger Göran Stenman och börjar 

med en snabbtur runt två av våningsplanen. 

Labben är många, några väldigt rymliga och inredda 

med avancerad apparatur och mängder av mikroskop. 

Just denna dag är det däremot ganska folktomt, de flesta 

forskarna är på ett seminarium.

– Genom att ta bort väggar suddar vi ut fysiska gränser 

mellan våra grupper. Här i vårt största labb tvingas vi att 

dela på utrustning och utrymme, det tror jag är positivt. 

En bra miljö påverkar oss – och våra forskningsresultat.

De tre miljoner som Göran Stenmans forskarlag fick i 

anslag 2010 av Lundbergs forskningsstiftelse blir ett bidrag 

till alla i hundramannateamet, i form av molekylärgenetisk 

utrustning och ytterligare ett mikroskop.

All utrustning som köpts tidigare år för miljonanslag från 

stiftelsen har redan flyttats till huset på Medicinaregatan, 

som är en del av Sahlgrenska akademin vid Göteborgs 

universitet. till hösten räknar Göran med att alla forskar-

lag har flyttat in och då blir det invigningsfest.

Göran Stenmans egen forskning handlar om att hitta 

nya cancergener, så kallade fusionsonkogener som bara 

förekommer i cancerceller. Man vet sedan 1990-talet att 

de ligger bakom uppkomsten av tumörer. närmare 400 

fusionsonkogener är kända idag och han har spårat ett 

drygt tiotal av dessa.

– Jag har hittat dem i tumörer i bröst, hals, huvud, hud 

och mjukdelar. För fjorton år sedan fick han och kollegan 

Ulf Smith Lundbergmedaljen av stiftelsen för sina rön om 

nyupptäckta  cancergener, publicerade i nature 1997.

– Vi letar fortfarande efter nya fusionsonkogener. Det finns 

en massa kombinationer i en tumör då de uppstår genom 

att delar av två gener slås samman till en helt ny gen.  

intressant är att de sammanslagna generna ofta är specifi-

ka för en viss typ av tumör. De kan därför användas som 

biomarkörer för diagnostik, prognostik och utveckling av 

ny cancerbehandling som till exempel genen MYB-nFiB 

som vi nyss har hittat, berättar Göran Stenman när han 

slagit sig ner i sitt rum på femte våningen.

rummet har en glasvägg med skjutdörr mot korridoren, 

liksom alla rum i huset, vilket bidrar till känslan av öppen-

het och gemenskap. Samtliga skrubbar är bortbyggda. 

Hans forskning har förstås fått stå tillbaka en smula under 

detta intensiva flyttår, med alla beslut som måste tas av 

honom som forskarhusets föreståndare.

Göran började jobba som forskare och oralpatolog 1977, 

tog sin medicine doktorsexamen sex år senare och är pro-

fessor i både medicinsk genetik och patologi. Han tröttnar 

aldrig på sitt forskningsområde.

– Patologi är ett spännande fält som innefattar det mesta. 

Jag gillar att kombinera klinikjobb med forskning inom ett 

så viktigt område. idag botas drygt hälften av cancerfallen. 

Förhoppningsvis kan vi behandla och bota ännu fler om 

tjugo år. Men jag tror inte på det ultimata genombrottet 

som löser gåtan. Det finns så många orsaker till cancer.

Även om det inte går att bota de svåra fallen tror han att 

forskningsrönen ska bidra till att fler kan få behandling 

och leva ett hyggligt liv med sin tumörsjukdom, likväl 

som en diabetiker och andra med kroniska sjukdomar 

gör idag. 

text och bild: Monica Havström

Cancergener, så kallade fusionsonkogener, uppstår när två gener slås 
samman.

Göran Stenmans forskning går ut på att leta efter nya cancergener, 
så kallade fusionsonkogener. Han har spårat ett tiotal sådana.
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ny medIcIn ger ökad chans
att överLeva BLodcancer

krIstoFFer heLLstrand
professor i tumörimmunologi, forskningsledare på institutionen 
för biomedicin och vicedekanus för forskarutbildningen vid 
sahlgrenska akademin.

Kristoffer Hellstrand och hans forskarlag 
har fått ett nytt läkemedel godkänt på den 
internationella marknaden – en bedrift som 
få svenska forskare har lyckats med. Men så 
krävdes det också 25 år av idogt arbete med 
att utveckla blodcancermedicinen.  

Han och två medarbetare kommer med långa kliv från 

den gamla arbetsplatsen och upp till huset på Medicinare-

berget där flyttlasset just landat. kristoffer Hellstrands 

forskargrupp är en av femton som numera utgör Sahlgrenska 

Cancercentrum. Deras våningsplan har totalrenoverats 

och fått helt nytt möblemang. Med förväntan i blick visar 

de utrymmena och passar på att planera sin resa till ett 

seminarium i Danmark medan de blir fotograferade.

– Forskarutbildningen är en viktig del av vår akademis 

arbete och utan doktorandernas insatser skulle vi inte få 

samma kvalitet i forskningen, menar kristoffer Hellstrand 

som har sitt mandat som vicedekanus under hela 2011.

i sin egen forskning har han specialiserat sig på nk-celler 

(natural killer cells) och deras förmåga att attackera cancer-

celler. Som läkare och professor i tumörimmunologi på 

avdelningen för klinisk virologi vid Sahlgrenska akademin 

i Göteborg ser han sig som en frilans inom biologin och 

känner sig privilegierad då han kan jobba med unga 

studenter och forskare. 

Hans läkemedel heter Ceplene. Det används för att före-

bygga återfall hos patienter med akut myeloisk leukemi, 

AML, den vanligaste formen av blodcancer hos vuxna 

och drabbar årligen 20 000 europeer. Många patienter 

med AML blir fria från blodcancern efter cellgiftsbehand-

ling, men två tredjedelar får återfall. För dem finns nu ett 

läkemedel, tack vare Hellstrand och hans forskarkolleger.

– Vi hade tur som kom in på ett spår som fungerade, 

säger han ödmjukt.

tidigare var benmärgstransplantation den enda behand-

lingen vid återfall, men det kan inte alla patienter få.

– Vår behandling ökar chansen att bli botad med 50-75 

procent, beroende på hur gammal patienten är. För att 

förstärka effekten kombinerar vi Ceplene med en annan 

medicin, Proleukin.

Patienten kan behandla sig själv och tar sprutor under 

18 månader. Det hjälper till att aktivera det egna immun-

försvaret så att de kvarvarande cancercellerna förstörs. 

Biverkningarna är måttliga, och många kan återvända till 

arbetet redan under behandlingstiden.

Bakom kristoffer Hellstrands nya kombinationsbehand-

ling ligger oräkneliga forskningstimmar som upptagit 

merparten av hans yrkesverksamma år.

– 1983 rekryterade professor Örjan Strannegård mig som 

doktorand. Hans stora intresse för immunologi inspirerade 

mig. 

redan två år senare upptäckte Hellstrand att det gick att 

eliminera odlade cancerceller med hjälp av två ämnen 

som aktiverade immunsystemet. 

– Det var en slående effekt när vi testade ämnena i 

kombination. Då tog vi kontakt med Mats Brune, en 

forskningsintresserad blodcancerläkare och han kom att 

designa alla våra patientstudier av AML.

Sedan gjorde de en större studie som låg till grund för 

läkemedlet.

tack vare anslag från Lundbergs och Söderbergs stiftel-

ser kan kristoffer Hellstrand nu testa hur behandlingen 

fungerar på andra cancerformer. Han har utökat sin forsk-

ningsavdelning till elva personer som analyserar blodpro-

ver från hematologikliniken på Sahlgrenska Universitets-

sjukhuset.

– Vi lär oss hur cancercellerna interagerar med immun-

celler och hur vi kan påverka processen. kanske kan vi 

göra immunsystemet än effektivare – det är vårt mål.

i välpackade kartonger väntar den avancerade utrustningen, 

som cellsorteraren, ”en revolution för oss när vi fick den 

tack vare anslag från Lundbergs forskningsstiftelse, och i 

och med senaste anslaget kan vi uppgradera den”. 

Det lär ta några dagar innan allt är på plats i de special-

designade labben och arbetsrummen. i kristoffers förra 

tjänsterum rymdes hela avdelningen i hans hörnsoffa när 

de hade möten. nu får han ett litet rum mitt i korridoren 

och undrar var alla tavlor ska hänga. Bland flyttlådorna 

står minst femton konstverk som ska sätta färg på tredje 

våningen, flera av Sten Lindholm och kristoffers far Åke 

Hellstrand. kollegan Fredrik Bergh thorén rynkar funder-

samt på pannan när kristoffer pekar ut tavelplats i kor-

ridoren, där Fredrik tycker en tv-skärm skulle passa bättre. 

Stämningen är hjärtlig och den konflikten löser de säkert. 

Den blå NK-cellen (natural killer cell) kommer från en patient som har 
behandlats med läkemedlet Ceplene. De gula aktiveringsmolekylerna 
signalerar att NK-cellen är aktiv och på väg att attackera blodcancerceller. 

Från och med nu får Hellstrands team ha sina möten i det 

medelhavsblå fikarummet. ingen soffa, men istället plats 

för forskare från många avdelningar i huset. Må fika-

stunderna bli inspirerande.

text och bild: Monica Havström
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FörvaLtnIngsBerätteLse 

Styrelsen för ingaBritt och Arne Lundbergs Forsknings-

stiftelse får härmed avlämna årsredovisning för verksam-

hetsåret 2010.

InFormatIon om stIFteLsen 

Grosshandlare Arne Lundberg föddes i Göteborg den 23 de-

cember 1910. Arne Lundberg anställdes 1929 i firma Malmsten 

& Bergvall där han blev delägare. Arne Lundberg utsågs 1965 

till verkställande direktör i AB Fortia, moderbolag till  Phar-

macia AB. Han var även verksam i ett antal styrelser, bland 

annat som ordförande i Adaco AB, ledamot i Pharmacia AB, 

Säfveåns AB, Återföräkrings AB Skandia och Göteborgs Han-

delskammare. Arne Lundberg avled 1973.

till minne av Arne Lundberg donerade hans hustru, ingaBritt 

Lundberg, den 28 september 1982 stiftelsens kapital. ingaBritt 

Lundberg blev 1995 hedersdoktor i medicin vid Sahlgrenska 

akademin. Hon avled den 6 juni 1999 och förordnade i sitt 

testamente om ytterligare kapital till stiftelsen.

stIFteLsens ändamåL

Stiftelsen har till ändamål att främja medicinsk vetenskaplig 

forskning huvudsakligen rörande cancer, njursjukdomar  

och ortopedi. 

Stiftelsens anslag har genom åren koncentrerats till större 

projekt, som bedömts vara väsentliga för den framtida utveck-

lingen inom stiftelsens ändamålsområde. i normalfallet lämnas 

inte anslag för projektfinansiering. Stiftelsen prioriterar inköp 

av apparatur, hjälpmedel och utrustning. Forskning inom 

Göteborgsregionen har företräde.

Mottagare av anslag skall inom tre år lämna en redovisning 

till stiftelsen över de vetenskapliga resultat som uppnåtts med 

hjälp av anslaget.

Främjande av ändamåLet 

Under året inkom sammanlagt 44 ansökningar till ett totalt 

belopp om drygt 81 000 tkr. För främjande av stiftelsens 

ändamål lämnades under 2010 anslag till 16 sökande med 

ett sammanlagt belopp om 27 740 tkr fördelade på sätt som 

framgår av not 7 respektive not 8. Återföring har gjorts med 

totalt 189 tkr. Justerat för återföring har 27 551 tkr beviljats 

för ändamålet.

Stiftelsen har under åren 1983 till 2010 beviljat 387 anslag 

med sammanlagt 581 617 tkr. Andel utdelade medel av stif-

telsens avkastning under de senaste fem åren är 84 %.

  

Stiftelsen har under åren 1983 till 
2010 beviljat 387 anslag med 
sammanlagt 582 miljoner kr. 
Andel utdelade medel av stiftelsens 
avkastning under de senaste fem 
åren är 84 procent.
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styreLsen 

Stiftelsens angelägenheter hanteras av en styrelse be-

stående av fem ledamöter. Styrelsen utgörs av advokat 

Björn Aschan, ordförande, direktör Åke Altéus, Olle 

isaksson, professor emeritus, Håkan Olsson, professor 

samt fru Monica Lundberg. Styrelsen har under året 

haft tre styrelsemöten.
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FörvaLtnIng, rIsker och rIskhanterIng 
 
År 2009 antog styrelsen ett placeringsreglemente för kommande tre år med riktlinjer, mål, ansvar 

och befogenheter samt risker och restriktioner för förvaltningen av stiftelsens kapital. 

Syftet med placeringsreglementet är att bestämma om riskspridning för stiftelsens kapital.  

Enligt placeringsreglementet skall stiftelsens kapital investeras 50% (+/- 10%) i aktier, 30% 

(+/-10%) i räntebärande papper och 20% (+/-10%) i alternativa investeringar som hedge- och 

fastighetsfonder. Av stiftelsen valda förvaltare har att löpande hantera marknads-, ränte- och 

valutarisker. 

Under året har stiftelsen avvecklat den förvaltning Bankinvest ansvarat för, vilket tillfört 

stiftelsen en likviditet om 120 000 tkr. Av detta belopp har stiftelsen investerat 50 000 tkr vardera 

i Carmignac investissement, en placering som styrelsen betraktar som en aktieplacering, och 

i Carmignac Patrimoine, en placering som styrelsen betraktar som  en alternativ investering. 

Stiftelsen har vidare bundit sig för att investera upp till 5 000 teur i Sveafastigheter Fund iii AB,  

en placering som styrelsen betraktar som en alternativ fastighetsinvestering. Stiftelsens investering 

i Brummer nektar har styrelsen klassificerat som en ränteinvestering.

Stiftelsen får varje månad från Wahlstedt Sageryd Financial Services AB en rapportering som 

innehåller  uppgift om avkastning och kapitalets utveckling för hela stiftelsens kapital per förvaltare 

med nyckeltal och budgetjämförelse.

Stiftelsens stadgar medger att såväl stiftelsens kapital som avkastning kan användas för främjande 

av stiftelsens ändamål. Därför finns således inget hinder för stiftelsen att placera stiftelsens kapital i 

tillgångsslag som inte ger direktavkastning. 

Med ovan angivna investeringar är stiftelsens kapital investerat 47% i aktier, 27% i räntebärande 

och 23% i alternativa investeringar.

 

 

resuLtat och stäLLnIng

Stiftelsens förmögenhet uppgår vid utgången av 2010 till 1 057 896 tkr (996 925 tkr) vilket är en ökning 

med 6,1% från föregående år. Den totala avkastningen på stiftelsens kapital uppgick under året till 8,5%.

Årets förvaltningsresultat uppgår till 27 295 tkr (30 096 tkr). Omplacering av stiftelsens tillgångar har 

under året givit ett realisationsresultat uppgående till 24 117 tkr (-45 335 tkr plus återförda nedskriv-

ningar 153 409 tkr) vilket har omförts till bundet eget kapital. tillsammans med balanserade medel 

uppgår disponibla medel till 55 177 tkr (55 433 tkr). 

FLerårsöversIkt

år  (tkr) 2010 2009 2008 2007 2006

Förvaltningsresultat 27 295 30 096 39 413 32 913 24 650

Förmögenhet 1 057 896 996 925 835 933 1 061 063 1 018 489

Disponibla medel 55 177 55 433 50 826 39 403 26 405

Beviljade medel 27 551 25 622 27 950 19 940 20 305

i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter. 
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resuLtaträknIng not 2010 2009
(kr) (kr)

Stiftelsens intäkter
Aktieutdelningar 20 184 327 25 354 781
räntor, obligationer 10 326 596 7 717 245
räntor, bank 214 702 40 822

30 725 625 33 112 848

Stiftelsens kostnader
Förvaltningskostnader 1 -1 376 407 -1 192 571
Externa kostnader, övrigt 2 -1 458 380 -1 232 029
Arvoden 3 -595 933 -592 024

-3 430 720 -3 016 624

Förvaltningsresultat 27 294 905 30 096 224

realisationsvinster 54 692 554 31 314 382
realisationsförluster -30 575 928 -76 648 927
nedskrivningar och återförda nedskrivningar - 153 408 674

24 116 626 108 074 129

Årets resultat 51 411 531 138 170 353

BaLansräknIng not 2010 2009
(kr) (kr)

TILLGÅNGAR

Finansiella anläggningstillgångar
Långfristiga värdepappersinnehav 4 944 713 726 914 896 641
Långfristiga fordringar 5 36 350 006 36 350 006

981 063 732 951 246 647

Summa anläggningstillgångar 981 063 732 951 246 647

Omsättningstillgångar

kortfristiga fordringar

Fordringar 243 243
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 4 825 822 2 442 253

4 826 065 2 442 496

kassa och bank 34 778 859 42 988 970

Summa omsättningstillgångar 39 604 924 45 431 466

SUMMA TILLGÅNGAR 1 020 668 656 996 678 113

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 9
Bundet eget kapital 917 297 300 893 180 674
Fritt eget kapital 55 177 203 55 433 069
Summa eget kapital 972 474 503 948 613 743

kortfristiga skulder
Beviljade, ej utbetalda anslag 47 932 009 47 995 457
Övriga skulder - 17 882
Upplupna kostnader 262 144 51 031
Summa kortfristiga skulder 48 194 153 48 064 370

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 020 668 656 996 678 113

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser
Säkerheter - 40 623 889
Ansvarsförbindelser 6 40 248 309 4 038 492
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noter 2010 2009
(kr) (kr)

not 1 Förvaltningskostnader
SEB 734 751 602 587
Carlsson investment Management AB 215 071 110 731
Wahlstedt-Sageryd Financial Services AB 426 585 426 753
Juristgranskning, fastighetsplacering - 52 500

1 376 407 1 192 571

not 2 externa kostnader
Administrationsarvode 957 869 866 883
revision 84 250 73 775
Länsstyrelsen 825 825
resekostnader 39 624 43 080
Styrelsemöten 24 500 12 245
Försäkring 92 500 92 500
informationsmaterial 203 920 55 300  
Övriga externa kostnader 54 892 87 421 

1 458 380 1 232 029

not 3 arvoden
Styrelsearvoden 334 800 331 600
Sociala avgifter 73 633 73 924
Arvode, granskning ansökningar 187 500 187 500

595 933 593 024

Stiftelsen har inte haft några anställda under räkenskapsåret.

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 verk-

samhet. tillämpade principer är oförändrade från föregående år.

värdering av värdepapper

Långfristiga värdepappersinnehav redovisas till anskaffningsvärde minskat med eventuell nedskrivning 

och är kollektivt värderade då syftet med placeringarna är att uppnå riskspridning. i de fall marknads-

värdet 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 

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

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 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

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 (ur-

sprungligt 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 fortsättning            2010 2009
                     

Alternativa placeringar, Fastighetsplacering,  
Sveafastigheter fond iii

Bokfört värde 8 799 225 -

Marknadsvärde 10 642 752 -

räntebärande, Carlsson investment Management 

Bokfört värde 201 927 774 106 973 484

Marknadsvärde 200 838 164 109 728 321

räntebärande, Handelsbanken 

Bokfört värde - 159 705 287

Marknadsvärde - 160 437 182

räntebärande, Brummer & Partner nektar  
(omklassificerad från alt. plac.)

Bokfört värde 93 602 546 35 000 000

Marknadsvärde 105 654 186 45 464 171

summa bokfört värde 944 713 726 914 896 641

not 4 Långfristiga värdepappersinnehav 2010 2009

ingående anskaffningsvärden 914 896 641 978 029 758
investeringar 861 397 136 482 200 790
Försäljningar -829 191 859 -544 888 823
Årets periodisering av över-/underkurs -2 388 191 -445 084
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 944 713 726 914 896 641

ingående nedskrivningar - -153 408 674
Återförda nedskrivningar - 153 408 674
Utgående ackumulerade nedskrivningar - -
  
Utgående bokfört värde 944 713 726 914 896 641

realisationsvinster 54 686 988 31 314 432
realisationsförluster -30 575 928 -76 648 927

Aktier, svenska, SEB
Bokfört värde 357 941 610 327 826 657
Marknadsvärde 385 173 442 340 727 294

Aktier, utländska, Bankinvest 
Bokfört värde - 135 525 250
Marknadsvärde - 129 100 409

Aktier, utländska, Skagen Fonder      
Bokfört värde 90 000 000 90 000 000
Marknadsvärde 107 371 298 97 236 442

Aktier, utländska, Carmignac investissement 
Bokfört värde 50 038 297 -
Marknadsvärde 51 799 201 -

Alternativa placeringar, Carmignac Patrimoine 

Bokfört värde 50 038 312 -

Marknadsvärde 49 904 227 -

Alternativa placeringar, Brummer & Partners Multi-Strategy

Bokfört värde 83 249 962 50 749 962

Marknadsvärde 102 524 352 67 222 173

Alternativa placeringar, Fastighetsplacering, Profi i  

Bokfört värde 9 116 001 9 116 001

Marknadsvärde 16 227 330 13 291 602
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not 5 Långfristiga fordringar 2010 2009

Aktieägarlån Profi i 36 350 006 36 350 006

36 350 006 36 350 006

not 6 ansvarsförbindelser 2010 2009

Åtagande avseende framtida investeringar

Profi i 4 038 492 4 038 492

Sveafastighetet fond iii 36 209 817 -

40 248 309 4 038 492

not 7 Beviljade anslag 2010

Docent Olof Ekwall, Göteborgs universitet 1 500 000

Projekttitel

Predisponerande gener för njursjukdom vid systemisk skleros.

Professor Lars Jacobsson, Sahlgrenska Universitetssjukhuset 800 000

Projekttitel

radioimmunoterapi med de alfastrålande nukliderna  
Astat-211 och Vismut-213.

Docent Fredrik Bäckhed, Sahlgrenska Universitetssjukhuset 1 100 000

Projekttitel

Utveckling av gnotobiologi vid Göteborgs universitet.

Professor Jörgen Carlsson, Uppsala universitet 600 000

Projekttitel

karakterisering av tumörsubpopulationer av intresse för målsökande 
cancerterapi och diagnostik med hjälp av en ny cellsorteringsteknik.

Professor Cecilia Söderberg-nauclér, karolinska 
Universitetssjukhuset

2 400 000

Projekttitel

Studier av Cytomegalovirusets roll vid cancer.

Docent Åsa tivesten, Sahlgrenska Universitetssjukhuset 1 800 000

Projekttitel

Metabolism av könshormoner och dess betydelse 
för stora folksjukdomar.

Överläkare Ann-Charlott Söderpalm, Sahlgrenska Universitetssjukhuset 400 000

Projekttitel

Frakturer hos barn – effekter av smärta, rädsla, omgivningens agerande och 
skelettkvalitén på återhämtning efter skada.

Professor Marianne Quiding-Järbrink, Sahlgrenska Universitetssjukhuset 2 000 000

Projekttitel

Lymfocytmigration till tumörer i magtarmkanalen.

Professor kristoffer Hellstrand, Göteborgs universitet 3 000 000

Projekttitel

immunoterapi vid cancer och kronisk virusinfektion.
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not 7  Beviljade anslag 2010 fortsättning

Professor Göran Stenman, Sahlgrenska Universitetssjukhuset 3 000 000

Projekttitel

Ansökan om medel för inköp av forskningsutrustning till Cancercentrum.

Professor Gyorgy Marko-Varga, Skånes Universitetssjukhus, Malmö 3 000 000

Projekttitel

Cancer diagnostikutveckling baserad på multiplex kvantifiering av  
cirkulerande biomarkers.

Docent Mattias Lorentzon, Sahlgrenska Universitetssjukhuset 1 500 000

Projekttitel

Förebyggande av fall och frakturer hos osteoporospatienter med hög 
frakturrisk med hjälp av fysisk aktivitet.

Docent Jenny nyström, Göteborgs universitet 2 000 000

Projekttitel

Funtionella och molekylära mekanismer bakom glomerulär njursjukdom–
studier i nativa och tranplanterade njurar. 

Professor kjell Ormarker, Sahlgrenska Universitetssjukhuset 800 000

Projekttitel

Bakomliggande orsaker till rygg och nervrotsmärta. Experimentella studier. 

Professor Ulf Landegren m. fl., Uppsala universitet 2 500 000

Projekttitel

Storskalig screening och validering av proteinbiomarkörer.

Professor Ulf Lerner, Sahlgrenska Universitetssjukhuset 1 300 000

Projekttitel

Studier av steroidhormoners och mekanisk belastnings 
effekter på benceller.

Beviljade forskningsanslag 27 700 000

Beviljade övriga anslag

Forskning & Framsteg 40 000

totalt beviljat 27 740 000

Återfört, ej utnyttjade delar av anslag -189 229

till ändamålet netto 27 550 771

not 8 

År Antal 
anslag

Beviljade 
anslag (tkr)

Förvaltnings- 
resultat (tkr)

1983 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

1989 12 18 948 28 541

1990 14 19 990 32 274

1991 23 24 813 31 612

1992 21 34 908 35 692

1993 14 15 937 31 372

1994 22 38 027 33 174

1995 13 32 621 28 959

1996 22 26 328 26 834

1997 16 25 567 29 248

1998 13 27 270 31 345

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

2010 16 27 551 27 294

387 581 617 669 871

Förvaltningsresultat respektive beviljade  
anslag årsvis från stiftelsens bildande
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not 9   eget kapital Bundet eget kapital Fritt eget kapital

Stiftelsekapital Balanserade 
medel

Belopp vid årets ingång 893 180 674 55 433 069

Beviljade anslag -27 740 000

Återförda anslag 189 229

årets resultat 51 411 531

Omföring till / från bundet kapital

- årets realisationsresultat 24 116 626 -24 116 626

Belopp vid årets utgång 917 297 300 55 177 203

summa bundet /fritt eget kapital 917 297 300 55 177 203

Björn Aschan     Åke Altéus   Olle isaksson

Monica Lundberg   Håkan Olsson

revisionsberättelse har lämnats 2011-05-10

klas Björnsson
Auktoriserad revisor

Göteborg 2011-05-10



32 33

styreLse

åke altéus  

har varit verksam som vice verkställande direktör vid 

nobelstiftelsen med ansvar för förvaltningen av 

nobelstiftelsens kapital.

Björn aschan 

har som delägare vid en större svensk advokatbyrå 40 års 

erfarenhet som affärsjurist.

olle Isaksson
är professor emeritus i endokrinologi (läran om hormoner) vid 

Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. Olle isaksson har 

haft olika ledningsuppdrag vid Sahlgrenska sjukhuset och 

Göteborgs universitet och bland annat varit prefekt vid 

institutionen för medicin åren 1998–2008.

monica Lundberg  

är dotter till ingaBritt och Arne Lundberg.

håkan olsson  

är professor i onkologi (tumörsjukdomar) vid Lunds universitet.  

Håkan Olsson är medlem i ett stort antal svenska och interna-

tionella organisationer med inriktning på cancersjukdomar.

foto: Johan BlomdahlÅke Altéus     Björn Aschan     Olle Isaksson     Monica Lundberg     Håkan Olsson
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kontakt

ingaBritt och Arne Lundbergs Forskningsstiftelse
SEB Stiftelsegruppen
405 04 Göteborg

e-post: 
lundbergsstiftelsen@seb.se

hemsida: 
www.lundbergsstiftelsen.se

redaktionell text och bild: Monica Havström, naturbilder: ©thore Löfberg, form & idé: ClayOne studios, tryck: it-Grafiska. 
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IngaBrItt och arne LundBergs ForsknIngsstIFteLse
 

seB stiftelsegruppen
405 04 göteborg 

www.lundbergsstiftelsen.se


