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INLEDNING

Stiftelsen har under året beslutat att lämna anslag för inköp av medicinsk apparatur 

och utrustning till 15 sökande med ett sammanlagt belopp om drygt 27,9 miljoner. 

Sedan stiftelsen grundades har stiftelsen totalt lämnat anslag med drygt 665 miljoner.  

Det kan konstateras att stiftelsen spelar en viktig roll till stöd för forskning inom 

stiftelsens ändamål.

Styrelsen har under året följt sin strategi att bevara stiftelsens kapital utan att begränsa 

stiftelsens möjligheter att främja stiftelsens ändamål. Genom en minskad exponering 

mot en volatil aktiemarknad för att i stället satsa på en selektiv utlåning mot real-

säkerhet, investeringar i fastighetsrelaterade tillgångar med god direktavkastning samt 

investeringar i hedgefonder har stiftelsens avkastningsmål och värdetillväxt kunnat 

uppnås med låg risk.

Direktavkastningen på stiftelsens kapital, efter kostnader, uppgår till 27 350 tkr eller 2,7 %.  

Efter utbetalningar under året av beviljade anslag med 27,9 miljoner, motsvarande 

cirka 2,5 % av stiftelsens kapital, uppgår stiftelsens förmögenhet till 1 081 039 tkr,  

en ökning från föregående år med 6,3 %.

Stiftelsens hemsida och årsredovisning presenterar årligen ett antal forskningsprojekt 

som fått anslag från stiftelsen. Det är styrelsens förhoppning att besökare på hemsidan 

liksom läsare av årsredovisningen skall få större förståelse för de enskilda forsknings-

projekt som stöds av stiftelsen liksom stiftelsens roll inom forskarvärlden.

Björn Aschan

Ordförande
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FORSKNINGSPROJEKT I NÄRBILD 
Möt tre av de totalt femton forskare som fick anslag under 2013. 

Intervjuerna där de tre berättar om sin forskning finns även 

publicerade på stiftelsens webbsida. Där finns även intervjuer med 

forskare som fick anslag under 2009, 2010, 2011 och 2012. 

MARICA B. ERICSON 
Docent i biomedicinsk fotonik vid Göteborgs universitet 

JENNY NYSTRÖM 
Professor i njurfysiologi vid Sahlgrenska akademin

MICHAEL OLAUSSSON 
Professor i klinisk transplantationskirurgi vid Sahlgrenska akademin
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UPPFINNINGSRIK CIVILINGENJÖR 
FOKUSERAR PÅ HUDCANCER 

MARICA B. ERICSON 
Docent i biomedicinsk fotonik vid 

Göteborgs universitet 

Civilingenjören Marica Ericson hoppas 
kunna se vad som händer djupare in i 
huden med hjälp av sin uppfinning. 
På sikt hoppas hon att läkare kan använda 
den nya mikroskoptekniken för att ställa 
diagnos på en misstänkt hudtumör och 
få svar direkt. 

Marica Ericson leder en forskargrupp inom biomedicinsk 

fotonik vid Göteborgs universitet. De använder icke-linjär 

optisk mikroskopi med ljuspartiklar, fotoner, för att studera 

hudförändringar.

– Man kan avbilda cellstrukturer i intakt vävnad genom 

att pulsera ljuset. Då går det att använda laserljus med 

hög intensitet, och fokusera det på en viss punkt, utan att 

skada uppstår.

Denna teknik har potential att bli en helt ny diagnostik-

metod som kan ge patienten provsvar direkt utan att behöva 

göra biopsi med månadslång svarstid. Metastaserande 

malignt melanom är en av de dödligaste cancerformerna 

och den ökar över hela världen. Därför är behovet av 

effektivare diagnoser stort.

Denna typ av lasermikroskopi är än så länge inte godkänd 

att använda på patienter i Sverige. Däremot i Tyskland. 

– Jag har varit där och testat på mina egna fläckar, säger 

Marica Ericson och visar sina prickar på underarmen.

För att kunna testa teorierna vidare har hon köpt ett 

begagnat multifotonmikroskop. Med hjälp av anslaget 

från IngaBritt och Arne Lundbergs forskningsstiftelse kan 

hon nu komplettera mikroskopet med nya helt avgörande 

uppgraderingar.

– Du anar inte hur mycket det stödet betyder. Utan 

pengar till utrustning skulle jag inte kunna utveckla den 

tekniska delen av vårt experimentella projekt. Det går i sin 

tur hand i hand med den medicinska tillämpningen.

Med multifotonmikroskopi går det idag att se ner i hudens 

första lager. 

– Men för att kunna göra tredimensionella avbildningar 

av tumörer djupare ner, och även kunna se under de skikt 

av förtjockad hud som bildas vid vissa hudtumörer, måste 

vi kräma på mycket ljus. Det gäller att öka intensiteten 

utan att skada huden.

 

Och hur gör man det? Marica Ericsons tillvägagångssätt är 

att kombinera den senaste pulserande ljustekniken med en 

ringformig laser för att kunna göra dessa vävnadsstudier. 

Hon fick idén på en konferens i USA, under ett samtal om 

ljusfenomen med en fysiker.

– Plötsligt insåg jag hur vi kunde göra. Det samtalet blev 

en vändpunkt för mig.

Marica Ericsons styrka är att hon har en bred tvärvetenskap-

lig bakgrund inom teknik, fysikalisk kemi och medicinska 

tillämpningar. Hon läste kemiteknik på KTH från början. 

Under sista studieåret, som hon gjorde i Sydney, kom 

insikten att industriell kemiteknik inte var hennes grej. 

– Jag ville satsa på något mer fysikaliskt, gärna åt medicin-

hållet. När det dök upp en doktorandtjänst på fysik-

institutionen på Chalmers flyttade jag hem till Göteborg. 

Det har jag aldrig ångrat, jag har verkligen hittat rätt. 

Och nu har jag ett stort nätverk av läkare och forskare 

inom flera discipliner som jag samarbetar med och det 

berikar min forskning.

För några år sedan lärde hon sig nanoteknik när hon var 

gästforskare i Austin, Texas. 

En vision hon har är att använda 

nanopartiklar tillsammans med 

multifotonmikroskopi för att söka 

upp svårhittade metastaser. 

– Det har blivit min roll att vara 

bryggan mellan olika discipliner 

på Göteborgs universitet, Chalmers 

och sjukhuset. Visserligen satsas 

det mycket på tvärvetenskaplig 

forskning men organisatoriskt 

är systemet fort-farande väldigt 

stelbent och ibland känner jag mig 

som en udda fågel i denna värld. 

Vi har ingen tydlig hemvist och har 

fått flytta runt en hel del.

I hennes rum står kartonger stap-

lade. Knappt har hennes forskar-

grupp hunnit flytta in i kemihuset 

förrän de ska byta lokaler. 

– Ingen på jobbet vet om att jag 

har tävlat i latinamerikansk dans på 

elitnivå. Jag har faktiskt nytta av det 

som forskare. Jag vet att det är värt 

att uppoffra lite för att kunna nå dit 

jag vill.

Text och bild: Monica Havström

Illustration av ett läkemedel där 
guldnanopartiklar används.

Många bekanta frågar Marica Ericson om hudfläckar.

– Jag har hittat basalcellscancer på min pappa. 

Lite tränat öga har jag fått genom åren, säger hon.
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MOLEKYLER KAN FÖRKLARA
VARFÖR NJUREN DRABBAS
AV OLIKA SJUKDOMAR

JENNY NYSTRÖM 
Professor i njurfysiologi vid Sahlgrenska akademin  

Jenny Nyströms forskningsprojekt grenar 
ut sig åt många håll. Det händer mycket 
inom svensk njurforskning just nu och hon 
är en av dem som bidrar till framstegen. 
Det gäller såväl diagnos som behandlings-
metoder. 

Njurforskning är en stor utmaning då både njuren som 

organ och dess många sjukdomar är mycket komplexa. 

Man vet fortfarande väldigt lite om de bakomliggande 

faktorerna till svåra njursjukdomar och det finns få 

botemedel. Därför är det viktigt att förstå mer om hur 

njuren fungerar för att kunna hjälpa fler i ett tidigt skede. 

Så många som var tionde svensk har nedsatt funktion i 

njurarna. 

Jenny Nyström har riktat in sig på att kartlägga de 

molekylära mekanismerna för att bidra till mer kunskap 

om varför njursjukdomar uppstår, särskilt de som drabbar 

själva filtrationsbarriären i njuren.

– Just nu är IgA-nefrit en av sjukdomarna vi studerar. 

Hos vissa patienter är sjukdomen relativt godartad men 

hos andra kan den snabbt ge svåra njurproblem. Ett av 

svaren vi söker är varför patienternas sjukdomsförlopp 

utvecklas så olika. Vi har hittat ett protein som är väldigt 

intressant.

Det var professor Börje Haraldsson på Sahlgrenska 

Universitetssjukhuset som för många år sedan inspirerade 

henne att börja forska. Idag har de varsitt forskarlag som 

arbetar nära tillsammans, bland annat med att utveckla 

en ny medicin mot avancerad njurcancer. 

– Det finns enormt mycket att göra på detta område. 

Idag finns ingen bot för dessa cancerpatienter.

De båda ingår även i teamet som tillsammans med 

Michael Olausson försöker hitta en metod för att för-

bereda kroppen inför en njurtransplantation och minska 

risken att organet stöts bort. I en annan studie försöker de 

förbättra den donerade njurens hållbarhet, för att slippa 

byta ut den som man gör idag efter cirka 20 år.

– När vi lyckas fördröja sjukdomsutveckling bidrar det 

också till att minska dialysberoendet.

För Jenny Nyström har pengarna från IngaBritt och Arne 

Lundbergs forskningsstiftelse varit ett viktigt stöd för att 

kunna etablera sig och sitt forskarlag på Medicinareberget 

i Göteborg.

– Genom att vi är i universitetets lokaler kommer utrust-

ningen många andra till del, och är ett viktigt bidrag till 

infrastrukturen här.

De har redan en rad instrument tack vare tidigare stöd 

och för fjolårets anslag köper de nu efterlängtad apparatur, 

först en så kallad realtids-PCR för att mäta genuttrycket 

i vävnad.

– Med den kan vi avläsa många gener samtidigt. Det är en 

klar fördel eftersom vi utgår från ytterst små vävnadprov 

från njursjuka patienter. Vi har också köpt en avancerad 

plattläsare där man kan avläsa proteinuttryck på ett nytt 

och väldigt specifikt sätt. Denna nya teknik gör att vi 

kan titta på små detaljer i samspelet mellan olika celler i 

njurens kapillärnätverk för att se deras betydelse för upp-

komst av njursjukdom. Det har man inte kunnat tidigare.

Jenny Nyström gillar att undervisa i fysiologi och lägger 

särskild energi på att få studenterna att inse hur viktig 

njuren är för hela kroppen, vilket också gör forskningen 

extra spännande.

– Filtrationen i njuren påverkar blodtryck, salthalt, 

vätskereglering och hormoner. Ja, den är inblandad i en 

mängd system vi inte tänker på som friska, men när den 

inte fungerar blir det tydligt. Njursjukdom är allvarligt för 

den som drabbas. Därför är det ännu viktigare att kunna 

hjälpa till i ett tidigt skede och på så sätt kunna fördröja 

sjukdomen.

Framtiden känns lovande. Det gäller såväl hennes kliniska 

som experimentella forskningsprojekt och det nystartade 

läkemedelsbolaget.

– Det är en givande samverkan som jag vill utveckla ännu 

mer. Som forskare känner jag mig privilegierad att få göra 

hela resan från molekylnivå till patient och veta att vår 

forskning kommer till nytta förhoppningsvis redan 

inom kort. 

  

Text och bild: Monica Havström

Jenny Nyströms råd till andra unga forskare är att satsa på en postdoktortjänst utomlands.

– Under min tid i New York fick jag ovärderliga kontakter inom njurforskningsfältet. Där var 

så mycket kunskap samlad i en byggnad, en väldigt dynamisk miljö. Nu finns de personerna 

runt om i världen och de har hjälpt mig framåt.
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DE SKAPAR EN TEKNIK SOM 
HÅLLER UTPLOCKADE NJURAR 
VID LIV 

MICHAEL OLAUSSSON 
Professor i klinisk transplantationskirurgi 

vid Sahlgrenska akademin

skett de senaste tio åren är otrolig, och jag tror många 

forskare håller med mig om det. Vi kommer att få 

skriva om våra läroböcker för läkare.

Text och bild: Monica Havström

Ett inopererat blodkärl som skapats med 
patientens egna stamceller. 

njure från DNA likt hur vi gör med blodkärlen. Men då 

måste vi veta vilka signaler som stödjevävnaden skickar 

till stamcellerna. Det tittar vi på just nu i djurmodeller.

Michael Olausson fastnade för transplantationsforskning 

redan när han läste till läkare på 1970-talet. Det senaste 

decenniet har hans forskning varit fokuserad på att åter-

skapa vävnad.

– Det är fantastiskt att få forskningsmedel och kunna 

jobba i detta fält med tissue enginering. Utvecklingen som 

Makalöst, tänkte Michael Olausson, när 
en kollega i USA visade en liten film om 
hur hon med stamceller fick liv i ett ut-
plockat hjärta. Inspirerad for han hem och 
påbörjade ett eget projekt. Knappt tio år 
senare har han skapat nya organ åt flera 
patienter.

Fem timmar före den inplanerade intervjun får jag ett sms 

från Michael Olausson: ”Jag kommer att transplantera hela 

dagen. Behöver skjuta på mötet. Kan du i morgon?”

När det kommer organ är det bara att tänka om. Intervju-

tiden flyttas och Michael Olausson åker till jobbet för att 

operera ett barn och sedan göra en njurtransplantation.

Två stora operationer samma dag, händer det ofta?

– Ja, så ser det ut då vi har jour, säger Michael Olausson 

när vi slår oss ner på hans kontor i Sahlgrenska sjukhusets 

nya vårdbyggnad.

Denna kalendervecka är full och dessutom rätt vanlig 

för honom: Symposium i Miami, hålla tolvminuters-

föredrag för 500 kirurger på vintermöte, flygresa hem, två 

transplantationer följande dag, (”Jetlag är inget problem, 

adrenalinpåslaget när jag opererar håller mig alert.”) bistå 

kollega vid operation nästa dag, lite skrivbordsarbete 

och sedan bakjour hela helgen.

Hans forskarlag blev först i världen med att skapa ett 

blodkärl genom att låta patientens egna stamceller växa 

i ett rentvättat kärl från en avliden donator. Michael 

Olausson beskriver hur de tog bort celler och arvsmassa 

och ersatte med benmärgsstamceller. Efter fyra veckor 

var det ombyggda blodkärlet klart för att opereras in 

och ersatte ett skadat kärl mellan tarmen och levern. Det 

lyckades och patientenen slapp leveroperation som annars 

hade varit enda utvägen.

– Genom att specialtillverka kroppsegna blodkärl och organ 

slipper vi en mängd komplikationer vid operationer och 

dialys. Då stöter inte kroppen bort det, och man behöver 

inte ta de mediciner som krävs efter en vanlig transplanta-

tion.

Forskarna på Sahlgrenska Universitetssjukhuset har skapat 

luftstrupar med samma teknik. Det senaste året har hans 

team tagit ut lungor som behandlas i en box för att sedan 

opereras tillbaka. 

Nästa stora utmaning är att räkna ut en metod för att 

långtidsförvara en njure. Det är ett arbete som han gör 

tillsammans med professor Börje Haraldsson för att hjälpa 

patienter med avancerad njurcancer. 

– Tanken är att vi ska kunna operera ut och förvara den 

friska njuren utanför kroppen i 3-6 veckor för att kunna 

behandla den cancersjuka njuren. 

Den stora utmaningen är att skapa de villkor som krävs 

för att kunna hålla rätt pH och syresättning i njuren 

under så lång tid.

– Vi försöker efterlikna det listiga sätt som kroppen löser 

detta på. Som när brunbjörnen går i ide och inte produce-

rar urin, men ändå fungerar njurarna. Det gäller för oss att 

komma på hur det går till.

Michael Olausson tycker att de kommit långt på kort tid, 

och drivkraften är att projektet är så spännande. 

– Om vi lyckas kan vi sedan gå vidare och specialsy en 

njure för en viss patient, genom att rensa en donerad 

– Jag upplever ett paradigmskifte inom transplantationskirurgin och det är stort att få vara 

med om, säger Michael Olausson.
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 

Styrelsen för IngaBritt och Arne Lundbergs Forsknings-

stiftelse får härmed avlämna årsredovisning för verksam-

hetsåret 2013.

INFORMATION OM STIFTELSEN 

Grosshandlare Arne Lundberg föddes i Göteborg den  

23 december 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 

Pharmacia AB. Han var även verksam i ett antal styrelser bland 

annat som styrelseordförande i Adaco AB, ledamot av styrelserna 

i Pharmacia AB, Säfveåns AB, Återförsäkrings AB Skandia och 

Göteborgs Handelskammare. 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  

förordnande 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 istället 

inköp av apparatur, hjälpmedel och utrustning. Forskning 

inom Göteborgsregionen har företräde.

Mottagare av anslag skall inom två år lämna en redovisning 

till stiftelsen över de vetenskapliga resultat som uppnåtts med 

hjälp av anslaget.

FRÄMJANDE AV ÄNDAMÅLET 

Under året inkom sammanlagt 37 ansökningar till ett totalt 

belopp om drygt 86,5 milj kronor. För främjande av  

stiftelsens ändamål lämnades under 2013 anslag till 15 

sökande med ett sammanlagt belopp om 27,9 milj kronor 

fördelade på sätt som framgår av not 6 respektive not 7. 

Återföring har gjorts med totalt 2,2 milj kronor. Efter justering 

för återföring har 25,7 milj kronor beviljats för ändamålet.

Stiftelsen har från 1983 till och 
med nuvarande räkenskapsår 
beviljat 430 anslag med sam-
manlagt 662,2 milj kronor. 
Utdelnings-graden under de 
senaste fem åren är 84,8 %.
 

STYRELSEN 

Stiftelsens angelägenheter hanteras av en styrelse 

bestående av fem ledamöter.

Styrelsen utgörs av advokat Björn Aschan, ordförande, 

finanschef John Vivstam, professor emeritus Olle Isaksson, 

professor Håkan Olsson, samt fru Monica Lundberg. 

Styrelsen har under året haft tre styrelsemöten.
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Stiftelsens stadgar medger att såväl stiftelsens kapital som 
avkastning kan användas till främjande av stiftelsens ändamål. 
Därför finns inget hinder för stiftelsen att placera stiftelsens 
kapital i tillgångsslag som inte ger direkt avkastning. 

Styrelsen har under året följt stiftelsens placeringsreglemente, 
som anger riktlinjer, mål, ansvar och befogenheter samt risker 
och restriktioner för förvaltningen av stiftelsens kapital. 

I sin förvaltning av stiftelsens tillgångar har styrelsen eftersträvat 
en rimlig balans mellan värdetillväxt och avkastning.  
Målet, särskilt i turbulenta tider, har varit att realsäkra stiftelsens 
kapital, för att årligen, till främjande av stiftelsens ändamål, 
kunna dela ut anslag med belopp på mellan 25 till 30 miljoner 
kronor.

Stiftelsens avkastningsmål för förvaltningen är att under en 
treårsperiod med lägsta möjliga risk genomsnittligt uppnå 
en sammanlagd värdetillväxt och avkastning om 5 %, även 
formulerat som KPI plus 3 %. 

I förhållande till tidigare gällande placeringsreglementen har 
investeringar i aktierelaterade tillgångar minskats från 50 % 
till 25 %. Styrelsens uppfattning är att avkastningsmålet för 
förvaltningen av stiftelsens kapital kan uppnås utan större 
exponering mot en volatil aktiemarknad.

Fortsatt rådande politisk oro i världen har inneburit att stiftelsen 
under 2013 haft en låg aktieexponering, vilket i sin tur medfört 
lägre aktieutdelningar än tidigare år. Styrelsens bedömning är 
att denna oro kommer att fortsätta under ett antal år, vilket 
kommer att innebära att stiftelsens svenska aktieinnehav från 
tid till annan kan komma att avvika från vad som angivits som 
mål i placeringsreglementet.

Vid beslut om enskilda investeringar skall risk, säkerhet och 
avkastning bedömas från fall till fall. Styrelsen noterar att 
stiftelsens anslag och kostnader är i svenska kronor varför 
valutarisker bör undvikas.
 

Stiftelsens kapital skall, enligt placeringsreglementet, med 
beaktande av stiftelsens avkastningskrav, behov av likviditet för 
utbetalning av beviljade anslag och för täckande av finansiella 
och administrativa kostnader, externt förvaltas och investeras i:

• 25 % (+/- 10 %) aktierelaterade tillgångar och då 
företrädesvis i svenska aktier och värdepapper kopplade  
till värdet på svenska aktier.  
Styrelsens uppfattning är att svenska bolag är välskötta, 
exportorienterade och kända för stiftelsen och att den 
svenska börsen är välskött.  
Stiftelsen har under året tecknat ett särskilt placerings-
reglemente med SEB rörande förvaltningen av svenska 
aktier

• 30 % (+/- 10 %) svenska ränterelaterade tillgångar så  
som obligationer och andra räntebärande värdepapper.  
Minst 1/3 del av tillgångarna skall ha låg risk och kunna 
vara en likvid tillgång. Dessutom kan stiftelsen lämna lån 
mot realsäkerhet. 
Stiftelsen har under året tecknat ett särskilt placerings-
reglemente med DNB rörande ränteförvaltning.

• 20 % (+/- 10 %) fastighetsrelaterade tillgångar med god 
direktavkastning. Syftet med dessa investeringar är att 
inflationsskydda stiftelsens kapital och skapa långsiktig 
värdetillväxt. 

• 25 % (+/- 10 %) alternativa investeringar, exempelvis 
hedgefonder.

I förvaltningen av stiftelsens kapital skall hänsyn tas till 
etiska aspekter.

Vid val av förvaltare prioriterar stiftelsen förvaltare där 
stiftelsen kan ha en personlig kontakt med den eller de personer 
hos förvaltaren som faktiskt fattar investeringsbeslut beträffande 
stiftelsens kapital. Kunskap, integritet, förtroende, personlig 
service och frekventa möten med förvaltarna är väsentliga 
kriterier vid stiftelsens val av förvaltare. Av stiftelsen valda 
förvaltare har att löpande hantera marknads-, ränte- 
och valutarisker. 

Stiftelsen har från 1 mars 2013 erhållit månatliga rapporteringar från SEB innehållande uppgifter om  
avkastning och utveckling för hela stiftelsens kapital fördelat per förvaltare. 

Under året har med hjälp av Monica Lundberg tagits fram en skrift om stiftelsens historia. 

RESULTAT OCH STÄLLNING

Stiftelsens stadgar medger att såväl stiftelsens kapital som avkastning kan användas till främjande av stiftelsens 
ändamål. Därför finns inget hinder för stiftelsen att placera stiftelsens kapital i tillgångsslag som inte ger 
direktavkastning.
 
Årets förvaltningsresultat uppgår till 27 350 tkr (25 942 tkr). Disponibla medel uppgår till 37 909 tkr (36 271 tkr).
 
Omplacering av stiftelsens tillgångar har under året gett ett realisationsresultat uppgående till
51 310 tkr (-6 169 tkr) vilket har förts mot bundet eget kapital.
 
Stiftelsens förmögenhet, där tillgångarna upptagits till marknadsvärde med avdrag för beviljade ej utbetalade  
anslag, uppgår vid utgången av räkenskapsåret till 1 081 039 tkr (1 017 237 tkr) vilket är en ökning med 6,3% 
sen föregående år.
 

FLERÅRSÖVERSIKT

År  (Tkr) 2013 2012 2011 2010 2009

Förvaltningsresultat 27 350 25 942 35 025 27 295 30 096

Förmögenhet 1 081 039 1 017 237 1 017 060 1 057 896 996 925

Disponibla medel 37 909 36 271 38 709 55 177 55 433

Beviljade medel 25 713 28 380 26 494 27 551 25 622

Fullföljdsgrad 99 % 82 % 97 % 92 % 66 %

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

FÖRVALTNING, RISKER OCH RISKHANTERING 
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RESULTATRÄKNING Not 2013 2012
(kr) (kr)

Stiftelsens intäkter
Aktieutdelningar 6 059 174 10 351 733
Räntor, obligationer 22 720 439 15 280 060
Räntor, penningmarknad och bank 642 079 3 820 415
Premier optioner 1 380 056 349 888

30 801 748 29 802 096

Stiftelsens kostnader
Förvaltningskostnader 1 -957 821 -1 264 195
Externa kostnader     2 -1 788 908  -2 016 319
Arvoden 3 -704 539 -579 640

-3 451 268 -3 860 154

Förvaltningsresultat 27 350 480 25 941 943

Realisations- och valutakursvinster 53 991 267 6 869 201
Realisations- och valutakursförluster -2 681 521 -13 038 224

51 309 746 -6 169 023

Årets resultat 78 660 227 19 772 920

BALANSRÄKNING Not 2013 2012
(kr) (kr)

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar
Långfristiga värdepappersinnehav 4 1 048 733 286 880 334 310

1 048 733 286 880 334 310

Summa anläggningstillgångar 1 048 733 286 880 334 310

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Avräkning skattekonto 254 246
Vp-likvid över årsskiftet, fsg - 6 393 975
Upplupna räntor 4 472 871 5 520 786

4 473 125 11 915 007

Kassa och bank 22 018 745 155 406 708

Summa omsättningstillgångar 26 491 870 167 321 715

SUMMA TILLGÅNGAR 1 075 225 157 1 047 656 025

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 6, 7, 8
Bundet eget kapital 985 963 952 934 654 205
Fritt eget kapital 37 908 680 36 270 825
Summa eget kapital 1 023 872 632 970 925 030

Kortfristiga skulder
Beviljade, ej utbetalda anslag 51 308 707 51 468 670
Vp-likvid över årsskifte, köp - 24 996 507
Upplupet förvaltningsarvode - 265 818
Upplupna kostnader 43 818 -
Summa kortfristiga skulder 51 352 525 76 730 995

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 075 225 157 1 047 656 025

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5 105 568 192 34 272 070
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2013 2012
(kr) (kr)

Not 1 Förvaltningskostnader
SEB -372 237 -337 938
DNB Asset Management -560 834 -309 521
Wahlstedt-Sageryd Financial Services AB -24 750 -284 802
Sveafastigheter - -331 934

-957 821 -1 264 195

Not 2 Externa kostnader
Administrationsarvode -1 146 106 -1 102 440
Revision -95 875 -76 375
Revision, konsultation och rådgivning -57 375 -
Länsstyrelsen -825 -825
Styrelsemöten inkl resekostnader -78 570 -498 986
Försäkring -92 200 -92 200
Info material, framställande årsredovisning, hemsida -148 833 -122 094
Kostnader för ansökshantering -93 750 -93 750
Arvoden, advokat -65 750 -
Övriga externa kostnader -9 624 -29 649

-1 788 908 -2 016 319

 
Not 3 Arvoden
Styrelsearvoden -348 000 -348 000
Sociala avgifter -62 890 -62 890
Arvoden, granskning ansökningar, sekreterare, konsult -293 649 -168 750

-704 539 -579 640

NOTER

REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. 

Resultaträkningens uppställningsform är anpassad till stiftelsens verksamhet. 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  

(ursprungligt 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 2013 2012

Ingående anskaffningsvärden 880 334 310 836 984 368
Investeringar 847 321 028 449 339 007
Försäljningar -677 539 223 -402 553 213
Årets periodisering av över-/underkurs -1 382 829 -3 435 852

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 048 733 286 880 334 310

Utgående bokfört värde 1 048 733 286 880 334 310

Realisationsvinster 53 991 267 6 869 201
Realisationsförluster -2 681 521 -13 038 224

Aktierelaterade, svenska
Bokfört värde 124 258 472 133 729 506
Marknadsvärde 139 165 709 137 943 767

Hedgefonder
Bokfört värde 359 404 728 289 708 643
Marknadsvärde 393 193 439 326 467 957

Profi I
Bokfört värde 9 116 001 9 116 001
Marknadsvärde 4 395 270 4 728 834

Aktieägarlån 43 985 039 39 988 537

Profi 3
Bokfört värde 4 022 447 -
Marknadsvärde 5 933 099 -

Aktieägarlån 95 533 109 -

Sveafastigheter fond III
Bokfört värde 29 158 622 19 625 672
Marknadsvärde 38 814 754 24 631 960

Not 4 fortsättning            2013 2012
                     
Leimdörfer
Bokfört värde 3 247 372 -
Marknadsvärde 3 103 380 -

DNB Asset Management
Bokfört värde 189 247 497 216 745 756
Marknadsvärde 191 016 302 220 743 360

Gothenburg VG AB
Lån Gothenburg VG AB 6,7 % / 2016-10-15 80 760 000  80 760 000

Fondandelar svenskt räntebärande
Bokfört värde 110 000 000 90 660 195
Marknadsvärde 110 000 000 91 381 801

Summa bokfört värde 1 048 733 286 880 334 310
Summa marknadsvärde 1 105 900 102  926 646 216
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Not 5 Ansvarsförbindelser

Åtagande avseende framtida investeringar

Profi I 4 038 492 4 038 492

Profi 3 12 444 444 -

Sveafastigheter fond III 15 602 628 23 503 578

Leimdörfer 66 752 628 -

Gothenburg VG AB 6 730 000 6 730 000

105 568 192 34 272 070

Not 6 Beviljade anslag 2013 (kr)

Professor Fredrik Bäckhed, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg 1 800 000

Projektt itel    

Tarmflorans roll i metabolsjukdom och benskörhet.

Professor Johan Kärrholm, Sahlgrenska Universitetsjukhuset 
Göteborg

2 000 000

Projektt itel

Dynamisk radiostereometri - ett nytt verktyg för säker introduktion av nya 
implantat och operationsmetoder inom ortopedi.

Professor Jenny Nyström, Göteborgs universitet 1 800 000

Projektt itel

Funktionella och molekylära mekanismer bakom glomerulär njursjukdom 
- studier av nativa och transplanterade njurar.

Docent Helena Jernström, Lunds universitet 1 400 000

Projektt itel

Genetiska studier av tumör och normalvävnad för prediktion av risk,  
behandlingssvar och prognos i olika cancerformer.

Professor Claes Ohlsson, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg 2 500 000

Projektt itel

Experimentell och klinisk Osteoporosforskning.

Adjungerad professor Bengt Gustavsson,  
Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg

1 500 000

Projektt itel

Translationell forskning för identifiering av folat-associerade biomarkörer 
som predikterar utfall och behandlingsrelaterat.

Professor Björn Haraldsson, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg 2 000 000

Projektt itel

Translationell forskning om njursjukdom inklusive metastaserad njurcancer.

Docent Jonas Nilsson, Göteborgs universitet 1 000 000

Projektt itel

Identifiering av behandlingar och resistensmekanismer i malignt melanom 
genom en individanpassad diagnostisk plattform.

Docent Marie Lagerquist, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg 2 000 000

Projektt itel

Inflammation och benmetabolism - utrustning för studier inom 
osteoimmunologi.
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Not 6  Beviljade anslag 2013 fortsättning

Docent Patrik Önnerfjord, Lunds universitet 2 500 000

Projektt itel

Sjukdomar i rörelseapparaten - molekylära skeenden avslöjar mekanismer 
som möjliggör tidig diagnostik och intervention.

Professor Jan Borén, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg 2 000 000

Projektt itel

Utrustning för digitaliserad imaging för medicinsk vetenskaplig forskning.

Professor Michael Olaussson, Göteborgs universitet 2 000 000

Projektt itel

Långtidspreservation av njurar i avsikt att producera fler behandling-
salternativ för patienter med njursvikt.

Professor Göran Larsson, Göteborgs universitet 2 500 000

Projektt itel

Genetiska och epigenetiska förändringar som biomarkörer och patogenetiska 
faktorer för cancerutveckling.  

Professor Kristian Riesbeck, Lunds universitet 2 000 000

Projektt itel

Heliobacter pylori och interaktioner med värdkomponenter  
- nya mekanismer viktiga för tumörutveckling.

Docent Marica B. Ericson, Göteborgs universitet 900 000

Projektt itel

Multifotonavbildning och plasmonkirurgi med fokus på hudcancer.

 Beviljade forskningsanslag 27 900 000

 Beviljade övriga anslag

 Forskning & Framsteg 44 000

 Totalt beviljat 27 944 000

 Återfört, ej utnyttjade delar av anslag -2 231 375

 Till ändamålet netto 25 712 625

Not 7 

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

2011 15 26 494 35 025

2012 16 28 380 25 942

2013 15 25 713 27 350

430 662 204 758 188

Förvaltningsresultat respektive beviljade anslag  
årsvis från stiftelsens bildande
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Not 8   Eget kapital (kr) Bundet eget kapital Fritt eget kapital

Stiftelsekapital Balanserade medel

Belopp vid årets ingång 934 654 205 36 270 825

Beviljade anslag -27 944 000

Återförda anslag 2 231 375

Årets resultat 78 660 227

Omföring till / från bundet kapital

- årets realisationsresultat 51 309 746 -51 309 746

Belopp vid årets utgång 985 963 952 37 908 680

Summa bundet /fritt eget kapital 985 963 952 37 908 680

Göteborg 2014-05-13

Styrelsen för IngaBritt och Arne Lundbergs stiftelse

Björn Aschan      John Vivstam       Olle Isaksson

            Monica Lundberg            Håkan Olsson
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STYRELSE

Monica Lundberg  

är dotter till IngaBritt och Arne Lundberg. 

John Vivstam   

har varit verksam som finanschef vid Nobelstiftelsen 

och ansvarat för förvaltningen av Nobelstiftelsens 

kapital.

Olle Isaksson
är professor emeritus i endokrinologi (läran om 

hormoner) vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i 

Göteborg. Olle Isaksson har haft olika lednings-

uppdrag vid Sahlgrenska sjukhuset och Göteborgs 

universitet och bland annat varit prefekt vid  

Institutionen för medicin åren 1998–2008.

foto: Johan Blomdahl

Björn Aschan 

har som delägare vid en större svensk advokatbyrå 

40 års erfarenhet som affärsjurist.

Håkan Olsson  

är professor i onkologi (tumörsjukdomar) vid 

Lunds universitet.  

Håkan Olsson är medlem i ett stort antal svenska 

och internationella organisationer med inriktning  

på cancersjukdomar.

Monica Lundberg    John Vivstam    Olle Isaksson    Björn Aschan    Håkan Olsson 
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