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Insamlingsstiftelsen LIONS CANCERFORSKNINGSFOND 
vid Akademiska Sjukhuset i Uppsala 
 
Organisationsnummer 817 602-2963 
 
 
Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-07-01 – 2015-06-30 
 
Styrelsen för Insamlingsstiftelsen Lions Cancerforskningsfond vid Akademiska 
Sjukhuset i Uppsala, nedan benämnd Fonden, avger härmed redovisning för 
Fondens verksamhet under dess trettioförsta verksamhetsår. 
 
Om inte särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor.  
Uppgifter inom parentes avser föregående år.  
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ÅRETS VERKSAMHET I SAMMANDRAG 
 

• Summa inbetalningar 6 973 tkr (4 473 tkr) 56 %  
• Summa utbetalningar avseende den ideella verksamheten 7 214tkr 

 (7 447 tkr) - 3 %  
• Summa utbetalningar/summa inbetalningar 103 % (166 %) 
• Insamlingskostnader 0,9 % (1,5 %) 
• Administrations- och förvaltningskostnader 0,5 % (0,8 %) 
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Förvaltningsberättelse 
 
Allmänt om verksamheten 
Fonden stiftades 1984 av distrikten 101-B, 101-GD och 101-U av Lions Clubs 
International.  Dessa stiftare utser enligt stadgarna styrelse och revisorer. 
Fonden har från 1997 varit registrerad som Insamlingsstiftelse vid Länsstyrelsen i 
Uppsala.  
Från och med den 1 januari 2010 är Länsstyrelsen i Stockholms län tillsyns-
myndighet. 
Fonden har ett 90-konto, tilldelat av Svensk Insamlingskontroll. Dessa instanser 
granskar verksamheten och kontrollerar att gällande regler följs. 
Lions Clubs Ingernational har gett Fonden tillstånd att använda Lions namn och 
emblem. 
Fonden är en ideellt arbetande insamlingsorganisation vars intäkter består av 
penninggåvor från allmänheten och från lionklubbar.  
Fonden får inga medel från stat, regioner/landsting eller kommuner. 
För att ingå i Fondens styrelse måste man vara medlem i en Lionklubb i de stiftande 
distrikten. Det innebär att ledamöterna måste följa Lions syften och etik. 
 
Ändamål 
Ändamålet med Fonden är att bekämpa cancersjukdomarna genom att stödja 
forskningen inom cancerområdet vid Akademiska sjukhuset i Uppsala.  
Anslag kan därmed ges till cancerforskare verksamma inom Uppsala-Örebro 
sjukvårdsregion, med knytning till Akademiska sjukhuset i Uppsala.   
En uttalad policy är att stöd främst ges till yngre forskare.  
 
Främjandet av ändamålet 
Fondens inriktning är att anslå medel till den kliniska forskningen och då 
företrädesvis för anskaffande av erforderlig utrustning i form av teknisk laboratorie-
utrustning och laboratoriemateriel.  
För detta ändamål beslutade styrelsen att under året bevilja forskningsanslag med  
7 194 tkr (7 427 tkr) till 51 (55) olika forskningsprojekt.  
Styrelsen har även beslutat att utse Panagiotis Baliakas, UAS, till årets Lionstipendiat 
och tilldela honom ett stipendium på 20 tkr. 
 
Styrelsen anser att Fondens ändamål är till fullo tillgodosedda genom utdelningarna 
till ändamålet med 7 214 tkr (7 447 tkr). Detta motsvarar 103 % (166 %) av under 
året insamlade medel. 
Enligt Svensk Insamlingskontroll gäller att minst 75 % skall tillfalla ändamålet. 
I bilagan Utbetalda forskningsanslag 2014-2015, redovisas de olika projekten med 
respektive belopp. 
 
Organisation 
Fondens styrelse består av tre ledamöter med var sin personliga suppleant. 
Varje ledamot och suppleant är utsedda av sina respektive Liondistrikt,  
101-B (Bergslagen), -GD (Gävle-Dala) och -U (Uppland).  
Distriktsråden i respektive distrikt fastställer resultat- och balansräkning samt beviljar 
ansvarsfrihet för fondstyrelsen, vilket har skett för 2013 – 2014 års förvaltning. 
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Fondstyrelse 
Under det gångna verksamhetsåret har fondstyrelsen haft följande sammansättning: 
 
101-B      Roland Thorstensson, sekreterare Arne Andersson, suppleant 
                Örebro Ramsberg 
     
101-GD  Dag Hedin, kassaförvaltare Birgitta Myrgren, suppleant 
                Bergsjö    Bergsjö 
  
101-U    Berith Blom Bülow, ordförande Margareta Parkstam, suppleant   
 Uppsala Bälinge 
 
Revisorer 
Fonden har en av distrikten gemensamt utsedd ordinarie revisor och en 
revisorssuppleant. 
Dessa har under året varit: 
 
Erik Perjos, ordinarie Morgan Söderberg, suppleant  
Godkänd revisor Auktoriserad revisor 
Malung  Borlänge 
 
Forskningsrådet 
Fondens styrelse utser varje år ett forskningsråd. Detta har till uppgift att bedöma 
inkomna ansökningshandlingar. Forskningsrådet lämnar efter granskning, ett förslag 
till styrelsen på vilka forskare som bör få anslag. Styrelsen fattar därefter ett slutgiltigt 
beslut om tilldelning av anslag. Forskningsanslagen utdelas en gång per år. 
 
Forskningsrådet har under året bestått av följande ledamöter: 
 
Barbro Eriksson, Ordförande Hans Hagberg,  
Professor vid UAS, Uppsala Docent vid UAS, Uppsala 
       
Bengt Smedmyr, Håkan Ahlström,  
Docent vid UAS, Uppsala Professor vid UAS, Uppsala  
     
Sven-Olof Andersson,  
Docent vid USÖ, Örebro 
 
Sammanträden 
Styrelsen har under verksamhetsåret avhållit fem protokollförda sammanträden.  
 
Placeringspolicy           
Fondens policy är den att kapitalplaceringar endast får göras i värdepapper med låg 
risk. Inga aktieplaceringar får göras. Aktier erhållna som gåva skall säljas.  
 
 
 
Verksamheten 
Fondens verksamhet består i att samla in medel för att stödja forskningen inom 
cancerområdet. Detta sker genom penninggåvor från allmänheten och från 
lionklubbar som i sin verksamhet bland annat har som målsättning att stödja Fonden.  
Den största delen av det interna arbetet i Fonden består i att utfärda minnesblad och 
gratulationskort. 
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Fondens administration sköts av styrelseledamöterna. Den dagliga verksamheten 
sköts av en styrelseledamot, som tillika är Fondens kontaktperson och arbetar med 
den löpande driften från sin bostad som samtidigt är Fondens kansli. Detta gör att 
Fonden inte behöver hyra kontorslokaler. Under året har fyra personer utfört ideellt 
arbete med den dagliga verksamheten. De har växelvis enligt ett schema arbetat i 
perioder om en till två veckor i taget, som avlastning för styrelseledamoten som har 
det övergripande ansvaret. Omfattningen av det ideella arbetet motsvarar c:a 1,25 
årsarbeten.  
Alla i Fondens styrelse och forskningsråd arbetar helt ideellt utan ersättningar eller 
arvoden.  
Marknadsföringen sker dels genom att lionklubbarnas medlemmar sprider 
information om Fondens verksamhet i sina närområden och dels genom så kallade 
annonspluggar i ett antal dagstidningar. Information om Fonden finns även på 
hemsidan www.lcff.se, där det även finns formulär för registrering av minnes- och 
gratulationsgåvor.  
Fonden har som policy att inte införa någon reklam i form av betalda annonser i 
dagspress eller andra tidskrifter.  
Begravningsbyråer och församlingar från hela landet, är stora förmedlare av gåvor till 
Fonden. 
Styrelsens ledamöter och suppleanter har vid olika tillfällen deltagit i sammankomster 
med främst lionklubbar för att informera om Fondens verksamhet. 
Fonden arrangerar årliga seminarier, där forskare är inbjudna för att berätta om sina 
projekt och de framsteg som görs inom cancerområdet.  
 
Målsättning 
Fondens målsättning är att aktivt arbeta med att öka kännedomen om Fonden, för att 
på så sätt få mera penninggåvor till ändamålet. Detta skall ske genom utökad kontakt 
med lionmedlemmar, som i sin tur framför vårt budskap till de som kan vara givare 
och förmedlare av gåvor till Fonden. 
 
Insamlade medel 
Inbetalningarna till Fonden har under året ökat kraftigt och uppgick till drygt 6,9 mkr 
(4,4 mkr). Inbetalningarna från lionklubbar ökade under året med 58 % jämfört med 
föregående år och inbetalningarna från allmänheten ökade med 6 %. Övriga 
inbetalningar ökade med 169 % främst med anledning av en stor donation på 1,6 
milj. Testamentariska gåvor ökade med 82 % och uppgick också till 1,6 milj.  
 
Inbetalningar per distrikt. 
 
                                           101-B          101-GD             101-U        Övriga    Sammanlagt 
Testamenten      2 (  806)         0 (      0)   1 600 (    75)       0 (   0)    1 602(  881) 
Minnes- gratulationsbrev   399 (  399)  1 248 (1053)      235 (  350)     87 (  62)   1 967 (1864) 
Gåvor från Lionklubbar 504 (  373)     468 (  384)      769 (  358)     18 (   2)    1 759 (1117) 
Övriga gåvor   529 (    18)  1 101 (  555)        13 (    35)       0 (   4)    1 643 (  611) 
                                        1 434 (1596)  2 817 (1991)   2 617 (  818)   105 ( 68)    6 973 (4473) 
                                  %          21 (36)                   40 (45)                     38 (18)                  2 (2)              
 
 
Forskning och stipendier 
Till Fonden har under året inkommit 58 (59) ansökningar, varav 6(11) från Örebro,  
om sammanlagt 11,4 mkr (12,4 mkr). Av dessa har anslag beviljats till 51 sökande. 
Målet är att bevilja anslag till den kliniska (patientnära) forskningen och en uttalad 
policy är att stöd företrädesvis ges till yngre forskare som ännu inte disputerat, för 
anskaffande av laboratorieutrustning.  
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Bidrag till löner lämnas ej.  
 
Utöver beviljade ansökningar, utdelar Fonden varje år ett stipendium till en person 
som uppfyller kriterierna som ”Ung, lovande cancerforskare”. 
Detta stipendium är en utmärkelse utan förpliktelser. 
 
Sedan starten 1984 har 104,6 mkr inbetalts till Fonden och 99,9 mkr utbetalats till 
olika forskningsprojekt. Under denna tid har dryga 50-talet forskare disputerat för 
medicine doktorsgraden med stöd av vår Fond. 
 
Omkostnader 
Fonden har ingen anställd personal. Verksamheten bedrivs helt ideellt i enlighet med 
Lions anda och etik. 
Omkostnaderna ligger därför fortsatt på en mycket låg nivå.  
Insamlingskostnaderna uppgår till 0,9 % (1,5 %) av insamlade medel, medan 
administrations- och förvaltningskostnaderna motsvarar 0,5 % (0,8 %).  
Svensk Insamlingskontroll har som normtal för motsvarande kostnader totalt 25 %. 
Fondens omkostnader täckts av räntemedel. Sedan starten har även ett överskott av 
ränteintäkter och utdelningar på 1,8 mkr kunnat tillföras forskningen.  
 
Investeringar 
Inga investeringar har gjorts under året.  
 
Inventarier 
Inventarierna är helt avskrivna så när som ett symboliskt belopp på 1 kr.  
Kvarvarande inventariers anskaffningsvärde uppgår till 2 161 kr. 
 
Resultatet av Fondens verksamhet 
Resultatet för verksamheten uppgår under verksamhetsåret 2014 – 2015, till  
- 198 569 kr (- 2 756 421 kr). Årets förlust har uppkommit på grund av att medel från 
testamenten föregående år var med i utdelningen detta år. Utdelning av anslag sker 
under första halvan av verksamhetsåret av då influtna medel, innan vi vet vad som 
kommer in under året. 
Styrelsen föreslår att förlustresultatet balanseras med Fondens egna kapital.  
Vad i övrigt gäller fondens resultat och ställning hänvisas till efterföljande resultat- 
och balansräkning.  
 
Utdelningspolicy för anslag. 
Fonden har som grundpolicy, att inbetalda gåvomedel skall tillföras ändamålet 
genom anslag till cancerforskningen, vilket innebär att det inte fonderas av inbetalda 
gåvomedel. 
Till följd av det rådande låga ränteläget, har dock styrelsen beslutat att tills vidare ha 
en kapitalbehållning på 3 milj. kronor, för att täcka omkostnaderna med avkastningen 
härav. 
 
Fem år i sammandrag. 
 
Verksamhetsintäkter 
 
Belopp i tkr   2014-15   2013-14 2012-13 2011-12 2010-11
  
Testamenten  1 602 881 4 596 0  1 353  
Minnesbrev/gratulationskort 1 969 1 864 1 952 2 051 1 910  
Gåvor från Lionklubbar  1 759 1 117 1 229 1 403 1 037  
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Övriga gåvor  1 643 611 74 88 102 
 

Summa intäkter  6 973 4 473 7 851 3 542 4 402  
 
Verksamhetskostnader 
 
Ändamålskostnader  7 214 7 293 3 886 3 181 3 538  
Insamlingskostnader  64 67 77 49 58  
Administrationskostnader 31 34 24 32 14 
  

Summa kostnader  7 309 7 394 3 987 3 262 3 610        
 
RESULTATRÄKNING  
Belopp i kr Not  2014-07-01 2013-07-01 

          1 - 2015-06-30 - 2014-06-30 
Verksamhetens intäkter    
Testamenten 1 601 716 880 764  
Minnesbrev/gratulationskort 1 969 160  1 863 702  
Gåvor från Lionklubbar   1 759 312 1 116 824 
Övriga gåvor 1 643 431           611 540 
Summa intäkter 2  6 973 619 4 472 830  
          
Verksamhetens kostnader 
Ändamålskostnader  3 - 7 213 500 - 7 293 490   
Insamlingskostnader  - 64 358 - 66 798 
Administrationskostnader           - 31 495          - 33 835 
Summa kostnader - 7 309 353 - 7 394 123
   
Verksamhetsresultat            - 335 734 - 2 921 292  
 
Resultat från finansiella investeringar 
      
Ränteintäkter/Utdelningar 69 413 122 724 
Realisationsvinster 68 040 42 147 
Övriga finansiella kostnader                     - 288          0 
S:a resultat av finansiella investeringar 137 165 164 871
                       
Resultat efter finansiella poster, - 198 569 - 2 756 421
  
ÅRETS SALDO - 198 569 - 2 756 421 
 
 
 
 
BALANSRÄKNING Not        2015-06-30 2014-06-30       
Belopp i kr.   
 
TILLGÅNGAR 
 
Anläggningstillgångar 
Inventarier 4 1                 1  
S:a anläggningstillgångar                                 1                    1
    
Omsättningstillgångar 
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Upplupna ränteintäkter 1 201 15 884 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 65 629 59 278 
Kortfristiga placeringar 0 6 650 000 
Kassa och Bank      6 547 495              94 246 
S:a omsättningstillgångar 6 614 325 6 819 408 
 
S:A TILLGÅNGAR 6 614 326 6 819 409                                                  
  
              
 
 
EGET KAPITAL OCH SKULDER 
 
Eget kapital 
Balanserat fondkapital 5 6 796 796 9 553 217  
Årets resultat             - 198 569 - 2 756 421          
S:a eget kapital 6 598 227 6 796 796
   
Kortfristiga skulder 
Övriga kortfristiga skulder                          3 099 17 613 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  8 000 0    
Beräknat arvode för revision   5 000     5 000 
S:a kortfristiga skulder   16 099              22 613 
     
 
S:A EGET KAPITAL O SKULDER  6 614 326 6 819 409 
   
Ställda panter: Inga Inga 
 
Ansvarsförbindelser: Inga Inga 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTER 
 
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 
 
Allmänna upplysningar 
Insamlingsorganisationens redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer 
med  årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncern-
redovisning (K3).  
Övergång till K3-regelverket innebär byte av redovisningsprincip, med det har inte 
inneburit några andra förändringar av värdering eller presentation i redovisningen av 
jämförelsetal för 2014. 
Bokföringen sker efter FRII-BAS 2002 kontoplan för insamlingsorganisationer. 
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Intäktsredovisning 
Verksamhetsintäkter   
Endast det inflöde av ekonomiska fördelar som stiftelsen erhåller eller kommer att 
erhålla för egen räkning redovisas som intäkt.  
Intäkten värderas, om inget annat anges nedan, till verkligt värde av det som erhållits 
eller kommer att erhållas. Gåvor, som inte utgörs av kontanter, värderas till 
marknadsvärdet vid gåvotillfället.  
 
Åndamålskostnader 
Ändamålskostnader består av utbetalda forskningsanslag- och stipendium enligt 
stiftelsens syfte och/eller stadgar. 
 
Insamlingskostnader 
Insamlingskostnader består av kostnader som är nödvändiga för att generera 
intäkter. Hit räknas kostnader för reklam, utskick av minnesbrev och gratulationskort, 
tackkort och dylikt. 
 
Administrationskostnader 
Administrationskostnader består av kostnader för styrelsearbetet inklusive resor, 
revision, förvaltningskostnader och dylikt. 
 
Fordringar  
Fordringar värderas individuellt och upptagits till det belopp de beräknas inflyta med. 
 
Tillgångar och skulder har redovisats till värdet på bokslutsdagen.  
 
Not 2 Verksamhetens intäkter. 
Av intäkterna har givare öronmärkt gåvor för nedanstående cancerområden:  
– Barncancer 196 680 kr (76 641 kr), 
– Bröstcancer 23 530 kr (6 200 kr),  
– Prostatacancer 47 930 kr (39 640 kr), 
– Njurcancer 0 kr (10 520 kr), 
– Malignt melanom 0 kr (900 kr),   
– Kvinnosjukdomar 14 608 kr (10 000 kr), 
– Lungcancer 100 kr (200 kr),  
– Hjärta (inre) 150 kr (0 kr), 
– Leukemi 0 kr (400 kr),    
– Binjurecancer 6 700 kr (1 800 kr), 
– Bukspottkörtelcancer 300 kr (0 kr), 
– USÖ 98 035 kr (0 kr).                 
     
Öronmärkningarna tillgodoses. 
 
Not 3 Verksamhetens kostnader, tkr.                         D.å.   F.å.                     
Utbetalda forskningsanslag                 *7 194 7 427  
Återförda forskningsanslag 0 -154           
Stipendium till "Årets Lionstipendiat"                        20                  20 
Ändamålskostnader netto 7 214 7 293         
* Se separat bilaga sidorna 11-15 
 
Not 4 Inventarier, tkr.                                                   D.å                F.å. 
Ingående anskaffningsvärde                                    2                    2  
Årets utrangering 0                    0  
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Utgående ackum. anskaffningsvärde                                  2                    2       
 
Ingående avskrivningar 2                    2 
Återförda avskrivningar 0                    0  
Utgående ackum. avskrivningar                                    2                    2 
Utgående planenligt restvärde                                      0                    0 
 
Not 5 Eget kapital 
   Balanserat eget kapital:  Årets resultat 
  Fritt Bundet enligt   
   Styrelsebeslut 
IB 1/7 2014  6 553 217 3 000 000  - 2 756 421 
Disposition av före- 
gående års förslust - 2 756 421     2 756 421 
Årets vinst/förlust       - 198 569  
UB 30/6 2015 3 796 796 3 000 000     - 198 569 
 
 
Tack 
Styrelsen vill åter rikta ett varmt och innerligt tack till alla gåvogivare inklusive 
lionklubbar, begravningsbyråer, församlingar, ledamöterna i forskningsrådet samt till 
Fondens revisor för allt stöd och uppoffrande arbete som nedlagts till gagn för 
Fondens verksamhet och som tillsammans verksamt bidragit till Fondens framgång. 
Den regionala cancerforskningen är i hög grad beroende av alla frivilliginsatser. 
 

Uppsala 2015-09-22 
 
 
………………………   .…………………………        …………………………. 
Berith Blom Bülow   Roland Thorstensson        Dag Hedin 
Styrelseordförande   Sekreterare/Styrelseledamot       Kassaförvaltare/Styrelseledamot
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LIONS CANCERFORSKNINGSFOND Fondens utveckling i sammandrag 
 

 
LIONS CANCERFORSKNINGSFOND 
Utbetalda forskningsanslag 2014/2015 
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  Beviljat 
 
 
 
Ulrika Segersten, Urologi 138.500 kr  
Identifiering av biomarkörer i urinblåsecancer 
 
Eva Baecklund, Reumatologi 120.000 kr 
Klinisk prospektiv studie av patienten med autoimmun sjukdom  
som utvecklar malignt lymfom (AUTO-LYMFOM-studien)  
- fortsatt inkludering och uppföljning av patienter 
 
Tomas Jerlström, Urologi, USÖ 100.000 kr 
Inflammationsuttryck i urinblåsan och dess betydelse  
vid urinblåsecancer - kompletterande studie (S-O Andersson deltog ej) 
 
Jessica Carlsson, Urologi, USÖ 200.000 kr 
Cytokiner och kemokiner som etiologiska  
och prognostiska serummarkörer för prostatacancer  
(S-O Andersson deltog ej) 
 
Sabina Davidsson, Urologi, USÖ 150.000 kr  
M1 och M2 makrofager som prognostiska markörer vid prostatacancer  
(S-O Andersson deltog ej) 
 
Pernilla Sundqvist, Urologi, USÖ 150.000 kr 
Regulatoriska T-cellers roll i utvecklingen av njurcancer  
(S-O Andersson deltog ej) 
 
Britt Skogseid, Onkologisk endokrinologi  200.000 kr 
Endokrin tumörgenes (Barbro Eriksson deltog ej) 
 
Göran Ronquist, Klinisk kemi 110.000 kr 
Prostataombundna kromograninsekvenser  
som markör för prostatacancer 
  
Louise Dubois, Klinisk kemi 175.000 kr 
Purigena receptorer på prostasomer och deras roll vid prostatacancer 
 
Eva Tiensuu Jansson, Specialmedicin/ Onkologisk endokrinologi  200.000 kr 
Genetiska och tumörbiologiska faktorer i neuroendokrina tumörer  
och carcinom av betydelse för prognos och behandling  
(Barbro Eriksson deltog ej) 
 
Anders Öberg, Barnmedicinkliniken 100.000 kr 
Insulinresistens hos unga vuxna efter allogen stamcellstransplantation 
 
 
 
 
 
Malin Enblad, Kirurgkliniken 50.000 kr 
Cancerrisk efter konservativ behandling  
av appendicit - en populationsbaserad studie 
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Saadia Hassan, Klinisk farmakologi, inst. för med. vetenskap 150.000 kr 
Drug screening of isogenic mutant human colon cancer cell lines 
 
Peter Hollander, Klinisk patologi och cytologi 200.000 kr 
Inflammatoriska cellers roll vid uppkomst av Hodgkins lymfom 
 
Joakim Crona, Onkologisk endokrinologi 150.000 kr 
Identifiering av nya behandlingsmöjligheter samt prediktiva markörer  
hos patienter med endokrina tumörer (Barbro Eriksson deltog ej) 
 
Kjell Öberg, Onkologisk endokrinologi 100.000 kr 
New biomarkers for early diagnosis of small-intestinal  
and lung carcinoids (Barbro Eriksson deltog ej) 
 
Pantelis Clewemar Antonodimitrakis, Onkologisk endokrinologi 100.000 kr  
Treatment and prognosis in patients with pancreatic neuroendocrine tumors.  
Functioning pancreatic neuroendocrine tumours with multiple synchronous  
hormonal production (Barbro Eriksson deltog ej) 
 
Markus Mayrhofer, Klinisk kemi och farmakologi  60.000 kr 
Identifiering av subkloner i tumörer 
 
Mats Gustafsson, Klinisk famakologi 200.000 kr 
Identifiering av kemiska mixturer för cancerbehandling:  
En integrerad experimentell och beräkningsbaserad ansats  
 
Ulla Olsson-Strömberg, Hematologen 200.000 kr 
Immunologiska studier vid KML (Bengt Smedmyr deltog ej) 
 
Lilian Vasaitis, Reumatologen 100.000 kr 
Studie av IgG4 i lymfomvävnad och läppspottkörtlar hos patienter  
med Sjögrens syndrom och lymfom 
 
Per Hellström, Specialmedicin/gastro 200.000 kr 
Betydelsen av inducerbart kväveoxidsyntas (iONS, NOS2),  
cyklooxygenas-2 (COX2) och nukleärfaktor kappa B (NFkb)  
för utveckling av colit-associerad coloncancer 
 
Karin Sanner, Kvinnokliniken  100.000 kr 
Självprovtagning för analys av HR-HPV  
(Humant Papillomvirus av högrisktyp) - framtidens screeningmetod  
för att minska förekomsten av cervixcancer 
 
Riina Aarnio, Kvinnokliniken 100.000 kr 
Utredning av betydelsen av ett positivt högrisk HPV-test hos kvinnor  
utan tecken till cellförändring (cervixdysplasi) 
 
 
Matts Olovsson, Kvinnokliniken 100.000 kr 
Utvärdering av självprovtagning för HPV-testning som screeningmetod  
för att identifiera kvinnor med förstadier (cellförändringar) till 
livmoderhalscancer - en randomiserad studie 
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Pär Gerwins, Röntgenkliniken 100.000 kr 
The role of tumor stroma and extracellular matrix for initiation  
and growth of cancer (Håkan Ahlström deltog ej) 
    
Karin Larsson, Medicinkliniken 120.000 kr  
Klinisk och molekylärgenetisk karaktärisering av patienter  
med KLL ingående i U-CAN (Bengt Smedmyr deltog ej) 
 
Mats G Karlsson, Laboratoriemedicinska länskliniken/ patologi, USÖ 350.000 kr 
Immunhistokemiutrustning till "Core facility" inom cancerforskningen 
 
Lotte Moens, Patologi och cytologi 150.000 kr  
Detection of fusion transcripts in ALK, RET and ROS1 
using targeted next generation sequencing in lung cancer patients 
 
Magnus Sundström, Klinisk patologi 150.000 kr  
Fördjupad molekylärpatologisk analys av kolontumörer  
med avseende på fjärrmetastasering 
 
Mårten Fryknäs, Klinisk farmakologi 200.000 kr 
Identifying rare vulnerabilities in cancer 
 
Claes Andersson, Klinisk kemi och farmakologi 50.000 kr 
Cell proliferation rate dependency of drug sensitivity 
 
Kristin Blom, Klinisk kemi och farmakologi 100.000 kr 
The involvement and role of the eosinophil granulocyte  
and the eosinophil cationic proteins in cancer biology 
 
Emma Bergfelt, Sektionen för hematologi 80.000 kr 
Akut lymfatisk leukemi (ALL) i nationella kvalitetsregister 
(Bengt Smedmyr deltog ej) 
 
Maritta Hellström Pigg, Klinisk genetik 150.000 kr 
Genetisk karakterisering av familjär icke medullär thyroideacancer 
 
Patrik Micke, Klinisk patologi 200.000 kr 
Kartläggning av immunprofilen i icke-småcellig lungcancer:  
Prognostiska och terapeutiska implikationer 
 
Alex Gholia, Onkologkliniken 50.000 kr 
IGG4 expressions i lymfom (Hans Hagberg deltog ej) 
 
 
 
 
 
Gunilla Enblad, Onkologkliniken 200.000 kr 
CAR 19 T-celler som behandling vid lymfom och leukemier 
(Hans Hagberg deltog ej) 
 
Kristina Nilsson, Onkologkliniken 150.000 kr 
Utveckling av protonstrålbehandling för barn med Hodgkins sjukdom  
(Hans Hagberg deltog ej) 
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Ingrid Glimelius, Onkologkliniken 100.000 kr 
Ärftlighet och miljöns påverkan på risk och prognos  
av kronisk lymfatisk leukemi (Hans Hagberg deltog ej) 
 
Peter Stålberg, Kirugkliniken 200.000 kr 
Studier av endokrina tumörer: Tunntarms NET, MEN1 och ovarialcancer;  
Tumörgenes och malignifiering 
 
Mattias Mattsson, Hematologen 100.000 kr 
Translationella studier av kronisk lymfatisk leukemi med inriktning  
på betydelsen av genetiska förändringar (Bengt Smedmyr deltog ej) 
 
Lennart Mansouri, Klinisk genetik 100.000 kr 
Riktad sekvensering av B-cellens signalvägar för identifiering av  
patologiska förändringar vid kronisk lymfatisk leukemi 
 
Panagiotis Baliakas, Klinisk genetik 150.000 kr 
Molekylär karakterisering av kronisk lymfatisk leukemi  
med stereotypa B-cellsreceptorer 
 
Richard Rosenquist Brandell, Klinisk genetik 250.000 kr 
Det molekylära landskapet vid kronisk lymfatisk leukemi 
 
Lesley-Ann Sutton, Klinisk genetik 175.000 kr 
Immunogenetiska studier vid kronisk lymfatisk leukemi 
 
Marie Sevov, Klinisk genetik 90.000 kr 
Implementering av Next generation sequencing (NGS)  
vid genetisk diagnostik av hematologiska maligniteter  
för detektion av fusionsgener 
 
Lucia Cavelier, Klinisk genetik 125.000 kr 
Next generation sequencing in hematological malignancies  
in a clinical setting 
 
Viktor Ljungström, Klinisk genetik 100.000 kr 
Karakterisering av molekylära sjukdoms- och resistensmekanismer  
vid kronisk lymfatisk leukemi 
 
 
 
 
 
Tobias Åkerström, Endokrinkirurgen 150.000 kr 
Comprehensive molecular characterisation of tumours leading  
to personalized medicine 
 
Maria Åström, Medicinska kliniken, USÖ 150.000 kr 
Studier av trombocytegenskaper och mekanismer för benmärgsfibros  
och ökad angiogenes vid myeloproliferativa neoplasier 
 
Summa forskningsanslag 7.193.500 kr 
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Årets stipendiat Panagiotis Baliakas, UAS 20.000 kr 
 
Totalt till ändamålet 7.213.500 kr
  
 
De namn som står inom parantes ( ) i kursiv stil efter projektbeskrivningen, 
anger att vederbörande ledamot av forskningsrådet, inte deltagit i beslutet att föreslå 
medel på grund av jäv, i enlighet med fondens regler. 
  


	RESULTATRÄKNING
	Testamenten 1 601 716 880 764


