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Under de senaste hundra åren har  

Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning,  

SSMF, fungerat som en viktig brygga mellan generösa 

givare och nyfikna och lovande forskare. Tusentals  

forskare har tack vare SSMF fått möjligheten att utveckla 

sina idéer i sökandet efter vetenskapliga genombrott,  

ett arbete som leder till bättre vård, effektivare  

mediciner och ett friskare liv.
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(MKR) 2019 2018 

Testamenten 78,9   97,0
Gåvor  29,3  7,3 

Testamenten och gåvor totalt  108,2*   104,3

Stipendier och forskningsanslag  -62,0 -58,8
Administrationskostnader -5,4 -2,5
Insamlingskostnader  -8,4 -7,7 

Verksamhetskostnader totalt  -75,8 -69,0

SSMF och samförvaltade stiftelser

Värdepapper (marknadsvärde)  2 545,1 2 207,9
Likvida medel  98,8 97,1

Finansiella tillgångar totalt  2 642,2 2 306,7

*Beloppet för testamenten och gåvor, med de samförvaltade 
stiftelserna inkluderade, uppgår till 199 miljoner kronor. 

Året i siffror

151
Så många forskare gav  
Svenska Säll skapet för Medicinsk  
Forskning finansiellt stöd till 2019, då  
alla stipendie- och anslagsmottagare  
med pågående projekt under 2019 är 
inräknade. De är verksamma inom 
alla medicinska områden och bidrar 
till ett friskare liv.

venska Sällskapet 
för Medicinsk 
Forskning, SSMF, 
kan blicka tillba-
ka på ett mycket 
framgångsrikt och 

spännande verksamhetsår. Den 
forskning som SSMF stödde un-
der 2019 höll hög kvalitet, som 
jag är övertygad om kommer 
att resultera i ny och värdefull 
kunskap. 

Donationerna och gåvor-
na till Svenska Sällskapet för 
Medicinsk Forskning var un-
der 2019 synnerligen generösa, 
och jag vill rikta ett varmt tack 
till alla som bidragit. Jag kän-
ner en stor ödmjukhet inför 
det ansvar som SSMF har för 
att använda medlen på bästa 
sätt. Det handlar i hög grad 
om att hitta de bästa och mest 
lovande medicinska forskarna 
i Sverige och ge dem möjlig-
heten att utveckla sina idéer 
som förbättrar behandlingar 
och förebygger sjukdomar. 
Vårt uppdrag är att säkerställa 
att gåvor till SSMF är en god 
investering i framtiden. 

Året 2019 präglades i stor 

utsträckning av Svenska Säll-
skapet för Medicinsk Forsk-
nings hundraårsjubileum. Det 
var den 18 oktober 1919 som 
sällskapets historia började 
med ett möte sammankallat av 
universitetskanslern och den 
tidigare finansministern Carl 
Swartz. Upprinnelsen var 
att man menade att svensk 
medicinsk forskning 
behövde stärkas och att 
läkare borde ges bättre 
möjligheter till att fors-
ka. Mötet resulterade 
i att Svenska Sällskapet 
för Medicinsk Forskning 
bildades. 

SSMF HAR UTVECKLATS  
väl under sina 100 år. Vid den 
första stipendieutdelningen 
fördelades 30 000 kronor. År 
2019 delade SSMF ut mer än  
80 miljoner kronor till medi-
cinsk forskning. Det rör sig om 
betydligt mer pengar nu, men 
ändamålet är faktiskt detsamma 
i dag som 1919 – att stödja lo-
vande forskare tidigt i karriären. 

Med hundra års erfaren-
heter som grund blickar 

Svenska Sällskapet för Medi-
cinsk Forskning nu framåt. 
SSMF vilar inte på lagrarna 
och stolta traditioner, utan har 
ambitionen och drivkraften att 
fortsätta att utvecklas för att 
stödja medicinsk forskning på 

bästa sätt. 

SPRIDNINGEN AV DET  

nya och än så länge svår-
hanterliga coronaviruset 
under år 2020, visar på 
det mycket stora behovet 
av just medicinsk kunskap. 

Både den mest grundläg-
gande forskningen om vad 
som sker vid sjukdomar och 
den kliniska forskning som 
kan ge effektiva behand-
lingsmetoder och sjukvård 

av högsta kvalitet. Det är det 
som är kärnan i SSMF:s verk-
samhet – vi stödjer forskning 
för livet!

»Stöd till forskning –  
lika angeläget i dag som  
för 1oo år sedan.« 

PROFESSOR
MATS ULFENDAHL
ORDFÖRANDE FÖR SVENSKA  
SÄLLSKAPET FÖR  
MEDICINSK FORSKNING 

»Spridningen av det nya coronaviruset
visar på det mycket stora behovet 

av just medicinsk kunskap.«

S 

ORDFÖRANDEN HAR ORDET
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SSMF:s kungliga beskyddare, drottning 
Silvia, närvarade vid hundraårsfirandet och 

uppskattade bland annat den unga och skick-
liga trumpetartrion bestående av Rasmus 

Johansson Wiborg, Theodor Strid och Samuel 
Falkner från musikskolan Lilla Akademien. 

1oo-års 
 jubileum 

Celeber hedersgäst 
Till 2019 års diplom utdelning bjöds 
den tidigare nobelpristagaren Tor-
sten Wiesel in för en inspirations-
före läsning. Han är en av många 
prominenta forskare som börjat sin 
vetenskapliga karriär med finansi-
ellt stöd från Svenska Sällskapet för 
Medicinsk Forskning. 

Jubileumspris till MS-forskare

HÖGTIDLIG DIPLOMUTDELNING. Varje år delar SSMF ut  
diplom till alla sina stipendiater och anslagsmottagare. 2019  
års mot tagare av diplom fotades till sammans med säll skapets 
ord förande Mats Ulfendahl och vetenskaplige sekre teraren  
Gunnar Schulte i anrika Svenska Läkaresällskapets hus. 

I samband med 100-årsfirandet instiftade SSMF ett jubileums-
pris på 5 miljoner kronor för att premiera en lovande och 
framstående medicinsk forskare. Under hösten tillkännagav 
SSMF att priset tilldelas Dr Gonçalo Castelo-Branco, docent på 
Institutionen för medicinsk biokemi och biofysik vid Karo-
linska Institutet i Stockholm. Han har tillsammans med sin 
forskargrupp gjort vetenskapliga fynd som är betydelsefulla 
för utvecklingen av nya behandlingsmetoder vid MS.  

Under 2019 fyllde Svenska Sällskapet  
för Medicinsk Forskning, SSMF, 100 år. 
Jubileums året uppmärk sammades med 

en rad olika aktiviteter och händelser. 
SSMF bildades den 18 oktober 1919. 

Självaste 100-årsdagen, 18 oktober 
2019, firades med en ceremoni på 

Nordiska museet i Stockholm. 

drapperier

Kungahuset gjorde ett inlägg på  

sin officiella facebooksida om  

ceremonin och utdelningen av SSMF:s 

jubileumspris. Inlägget gillades av  

tusentals facebookanvändare. 

Utgivning  
av bok
Svenska Sällskapet  
för Medicinsk Forsk-
ning gav ut boken 
Forskning för livet.  
I boken får läsare inblick 
i sällskapets hundraåriga 
historia och får möta några 
av forskarna, medarbetarna 
och de generösa givarna som 
gjort – och fortsätter att göra  
– SSMF:s arbete möjligt.  
Boken presenterades på Bok-
mässan i Göteborg. 

Läsare får bland annat stifta  
bekantskap med sjuksköterskan  
Anna Lundgren. Hon levde själv  
ett enkelt liv men lämnade efter  
sig 10 miljoner kronor i aktier 
som hon testamenterade till 
Svenska Sällskapet för  
Medicinsk Forskning.



Vårt uppdrag, 
vår styrka  
och våra mål 
☛ Svenska Sällskapet för Medi cinsk 
Forskning, SSMF, är en ideell förening som 
är politiskt och reli giöst obunden. Ända 
sedan SSMF bildades 1919 har sällskapet 
verkat för att ge finansiellt stöd till lovande 
medicinska forskare i Sverige.  

☛ Verksamheten baseras på donationer  
och testamenten från privatpersoner. Det 
är givarna som gör Svenska Sällskapet för 
Medicinsk Forsknings uppdrag möjligt. 

☛ Stora folksjukdomar såväl som säll-
synta diagnoser – Svenska Sällskapet för 
Medicinsk Forskning stödjer forskning 
inom ett brett fält. Vi strävar efter att kun-
na bidra till bättre behandlingar, ökad för-
ståelse för sjukdomsmekanismer och nya 
botemedel inom alla medicinska områden.

☛ Svenska Sällskapet för Medicinsk 
Forskning värdesätter den fria forskningen. 
Det gör SSMF till en betydelsefull forsk-
ningsfinansiär, ett värdefullt komplement 
till närings livet och staten. 

☛ SSMF är helt oberoende av politisk 
styrning och företagsintressen. SSMF låter de 
mest lovande forskarna fritt få utveckla sina 
vetenskapliga idéer med övertygelsen om att 
frihet och kreativitet genererar nya medicin-
ska genombrott. 

☛ Vi värnar om att de som donerar till 
SSMF ska känna sig delaktiga i utvecklingen 
av svensk medicinsk forskning. Alla bidrag 
och arv som skänks till SSMF har betydelse 
för den så viktiga forskningen för ett  
friskare liv. 

☛ Ända sedan Svenska Sällskapet för 
Medicinsk Forskning grundades år 1919 
har sällskapet haft beskydd av det svenska 
kungahuset. Drottning Silvia är SSMF:s nuva-
rande beskyddare.

☛ Ambitiösa forskare med goda idéer som 
vill satsa på en vetenskaplig karriär i Sverige 
– det kännetecknar dem som SSMF ger finan-
siellt stöd till. Vi lägger den så betydelsefulla 
grunden för unga vetgiriga forskare.

☛ SSMF har låga administra-
tionskostnader, vilket gör att de 
insamlade medlen verkligen går till 
det de är avsedda för. SSMF upp-
fyller med goda marginaler kraven 
för att erhålla ett 90-konto.

2019 ssmf  //  98  // ssmf 2019
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2o19 års stipendiater
Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning värnar om unga lovande  
forskare och finansierar årligen flera postdoktorala studier, det arbete som  
följer efter disputation för den som vill göra vetenskaplig karriär. En stor  
andel av projekten bedrivs på universitet utomlands men forskarna är  
knutna till ett svenskt lärosäte. De postdoktorala studierna lägger grunden  
till att bli en självständig forskare. 

Astrid von Mentzer
»Studera hur diarrébakterier 
sprids med fokus på anti
biotikaresistens.« 

Wen Li
»Undersöka en typ av glia
celler som bland annat på
verkar Parkinsons sjukdom.«

Anahita Hamidi 
»Studera meka nismer som 
kontrollerar plackutveckling  
vid åder förkalkning.«

Claudette Falato 
»Studera genetiska faktorer 
som kan ge bättre behandling 
vid bröstcancer.« 

Konstantinos Chiotis 
»Öka kunskapen om de  
bakomliggande orsakerna  
till demens.«

Mark Richards 
»Förstå hur kärlläckage  
regleras och hur läckande  
kärl kan täppas till.« 

Jenifer Vallejo
»Utveckla strategier för att 
använda immunsystemet för 
att bekämpa hjärtkärlsjuk
domar.«

Elin Bernson 
»Utveckla nya terapier så att fler  
kan överleva cancer i äggstockarna.« 

Shane Christopher Wright
»Utveck ling och validering  
av biosensorer för profilering 
av läkemedelskandidater.«

Johan Virhammar
»Bättre prognos och behand
ling vid vätska i hjärnan hos 
äldre, så kallad NPH.«

Lina Bergman 
»Förstå och förutsäga  
organpåverkan vid havande
skapsförgiftning.« 

Julien Record
»Studera effekten av muta
tioner i cellskelettet som 
orsakar immunbrist.« 

Magnus Paulsson  
»Öka kunskapen kring  
hur bakterier orsakar  
lunginflammation.«

Magnus Dalén
»Följa upp hur barn med enkammarhjärta  
som opererats mår på sikt.«

Rana Soylu Kucharz  
»Öka förståelsen för hur nerv
cellsbanor reglerar födointag 
och aptit.«

Marcus Davidsson 
»Få ökad förståelse om  
nervcellerna mikroglia som 
har betydelse för hjärn  
sjukdomar.«

Ganesh Vilas Shelke  
»Bearbetning av tumör
kompo nenter i immunceller.« 

Gull Rukh 
»Utveckla behandling mot 
anorexi med hjälp av hjärn
röntgensundersökningar.«

Henrik Isackson 
»Studera hur hormonet  
angiotensin kan påverka 
utvecklingen av hjärtsvikt.«

Pontus Plavén Sigray
»Utvärdera felkällor i hjärn
avbildningstekniken PET som 
används vid psykiska och 
neurologiska sjukdomar.« 

Maria Ekholm
»Individualiserad uppföljning 
hos patienter med spridd 
bröstcancer.«

Sandra Capellera Garcia
»Förbättra transplanta
tionsbehandlingar genom 
ökad förståelse för hur 
hematopoetiska stamceller 
förnyas.«

Sandra Scharaw
»Undersöka betydelsen 
av signalsekretion från 
stamcellernas mikromiljö för 
tarmvävnadens förnyelse och 
åldrande.«

Xiao Tan 
»Utveckla behandlingsmetod 
mot sömnproblem hos perso
ner med typ 2diabetes.«

Stefanos Stagkourakis 
»Identifiera hur kommuni
kationen mellan nervceller 
kan styra beteenden som 
aggression, rädsla och ätstör
ningar. «

Funda Orhan 
»Öka förståelsen för de 
underliggande mekanismerna 
som orsakar schizofreni.«
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SSMF:s Stora Anslag
186 medicinska forskare sökte SSMF:s Stora Anslag år 2019. Av dem valdes de åtta främsta ut. 
Här är forskarna som blev beviljade och får dela på det totala anslagsbeloppet 48 miljoner  
kronor. Pengarna gör det möjligt att driva ett forskningsprojekt i fyra år och starta upp  
och leda en egen självständig forskargrupp med start år 2020.   

NAMN: Mattias Svensson. ÅLDER: 37 år. ARBETAR: Vid Institutionen för 
medicin, Göteborgs universitet. SYFTE MED FORSKNINGEN: Min kartläggning 
av en ny mekanism vid ledgångsreumatism ska kunna leda till bättre 
behandlingar. 

NAMN: Joachim Burman. ÅLDER: 45 år. ARBETAR: Som överläkare  
på neurokliniken vid Akademiska sjukhuset och som forskare vid 
Uppsala universitet. SYFTE MED FORSKNINGEN: Studera effekten av en 
ny behandlingsmetod som på sikt skulle kunna bota sjukdomen MS.

NAMN: Christopher Douse. ÅLDER: 33 år. ARBETAR: Vid Institutionen 
för experimentell vetenskap, Lunds universitet. SYFTE MED  

FORSKNINGEN: Att undersöka en nyupptäckt familj av proteiner  
som kan ge svar på hur och varför vissa sjukdomar uppkommer. 

NAMN: Margit Alt Murphy. ÅLDER: 49 år. ARBETAR: Som fysioterapeut och 
forskare vid Institutionen för neurovetenskap och fysiologi vid Göteborgs 
universitet. SYFTE MED FORSKNINGEN: Förbättra rehabiliteringen för dem 
som drabbats av stroke med hjälp av modern teknik.  

NAMN: Aishe Sarshad. ÅLDER: 38 år. ARBETAR: Vid Institutionen för 
biomedicin, Göteborgs universitet. SYFTE MED FORSKNINGEN: Under-
söka grundläggande biologiska mekanismer för att nå fram till  
nya behandlingar mot cancer. 

NAMN: Tobias Granberg. ÅLDER: 32 år. ARBETAR: Som läkare inom 
radiologi och forskare vid Karolinska universitetssjukhuset. 
SYFTE MED FORSKNINGEN: Att personer med MS ska få bättre  
behandling med hjälp av nya magnetkameratekniker. 

NAMN: Linda Johansson ÅLDER: 36 år. ARBETAR: Vid Institutionen  
för biomedicin, Göteborgs universitet. SYFTE MED FORSKNINGEN:  

Att vara med i utvecklingen av nya och effektiva läkemedel  
mot diabetes. 

NAMN: Malin Inghammar. ÅLDER: 47 år.  ARBETAR: Som infektionslä-
kare och forskare vid Skånes universitetssjukhus och som forska-
re vid Lunds universitet. SYFTE MED FORSKNINGEN: Kartlägga hur de 
som överlever sjukdomen sepsis påverkas och mår på sikt. 

Följande anslagstagare bedriver sin forskning parallellt med klinisk tjänstgöring inom sjukvården:
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VARJE ÅR SÖKER hundratals medicinska 
forskare stipendier och anslag från Svenska 
Sällskapet för Medicinsk Forskning, SSMF. 
Det görs en noggrann bedömning för att 
utse vilka av dem som ska beviljas medel. 
Det är SSMF:s granskningsnämnd som 
ansvarar för den urvalsprocessen och till sin 
hjälp har de även externa granskare. 

Urvalsprocessen för att välja de mest 
lovande forskarna är komplex. 

– Vi tittar på den vetenskapliga kvalite-
ten i projektbeskrivningen, frågeställning-
en, metoder och naturligtvis den sökandes 

kompetens. Det är ett intensivt, roligt  
och givande arbete, säger professor Agneta 
Holmäng, gransknings nämndens ordfö-
rande. 

I SSMF:s granskningsnämnd ingår 
framstående professorer och docenter från 
landets medicinska fakulteter, Svenska 
Läkaresällskapet och representanter för 
Svenska Sällskapet för Medicinsk Forsk-
ning. I granskningsnämnden bidrar var och 
en med expertkunskaper från olika medi-
cinska områden vilket ger en samlad bred 
kompetens. 

GRANSKNINGSNÄMNDEN

»Det är glädjande  
att kunna bidra  

till starten på fram - 
gångsrika forskar- 
karriärer. Att vara  

ordförande för  
SSMFSSMF:s gransknings -

nämnd är ett ansvars-
fullt uppdrag.«

Så bestäms vilka forskare 
som får finansiering

GRANSKNINGSNÄMNDEN BESTÅR AV

Ordförande Agneta HolmängOrdförande Agneta Holmäng
Läkare och professor i laborativ medicin vid Göteborgs universitet och dekan för Sahlgrenska akademin. 

Vetenskaplig sekreterare Gunnar SchulteVetenskaplig sekreterare Gunnar Schulte
Professor i receptorfarmakologi vid Karolinska Institutet. 

ORDINARIE LEDAMÖTER 

Claes DahlgrenClaes Dahlgren, professor vid Institutionen för medicin vid Göteborgs universitet. 

Arne ÖstmanArne Östman, professor vid Institutionen för onkologi och patologi vid Karolinska Institutet. 

Marie LöfMarie Löf, professor vid Institutionen för medicin och hälsa vid Linköpings universitet. 

Johan JakobssonJohan Jakobsson, professor vid Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap vid Lunds universitet.  

Maria FällmanMaria Fällman, professor vid Institutionen för molekylär biologi vid Umeå universitet. 

Bo NilssonBo Nilsson, professor vid Institutionen för immunologi, genetik och patologi vid Uppsala universitet. 

Mona Landin-OlssonMona Landin-Olsson, forskare inom endokrinologi och diabetes vid Lunds universitet. 
Representant för Svenska Läkaresällskapet. 

Peter NarediPeter Naredi, professor och överläkare på avdelningen för kirurgi vid Sahlgrenska universitetssjukhuset. 
Representant för Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning. 

Fredrik PiehlFredrik Piehl, professor och överläkare inom klinisk neurovetenskap vid Karolinska Institutet.
Representant för Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning.
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Resultaträkning (mkr)

 2019 2018
VERKSAMHETSINTÄKTER

Gåvor 108 180 452 104 330 701
Övriga rörelseintäkter 3 508 023 3 986 730

Summa verksamhetsintäkter  111 688 475 108 317 431

VERKSAMHETSKOSTNADER

Ändamålskostnader -61 978 426 -58 807 878
Insamlingskostnader -8 432 534 -7 642 222
Adminstrationskostnader -5 401 162 -2 549 688

Summa verksamhetskostnader -75 812 122 -68 999 788

Verksamhetsresultat 35 876 353 39 317 643

FINANSIELLA POSTER

Resultat från övriga finansiella  89 378 600 57 709 178
anläggningstillgångar
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 253 387 370 886
Räntekostnader och förvaltningskostnader  -1 128 165 -795 021

Summa finansiella poster 88 503 822 57 285 043

Resultat efter finansiella poster 124 380 175 96 602 686

ÅRETS RESULTAT 124 380 175 96 602 686

Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning, org nr 815200-8317 Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning, org nr 815200-8317

Balansräkning / del 1 (mkr)

TILLGÅNGAR 2019 2018

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer – –

Summa materiella anläggningstillgångar – –

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav 1 437 422 394 1 331 746 336

Summa finansiella anläggningstillgångar  1 437 422 394 1 331 746 336

Summa anläggningstillgångar  1 437 422 394 1 331 746 336

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar  10 513 269 4 195 209
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 340 843 39 528 332

Summa kortfristiga fordringar  10 854 112 43 723 541

Kassa och bank 123 701 712 75 216 663

Summa omsättningstillgångar 134 555 824 118 940 204

SUMMA TILLGÅNGAR  1 571 978 218 1 450 686 539

 

Balansräkning fortsättning >
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SSMF:s styrelse

EGET KAPITAL & SKULDER 2019 2018

EGET KAPITAL

Donationskapital 490 321 578 490 321 578
Ändamålsbestämda medel 637 356 493 557 308 184
Balanserat resultat 263 841 622 219 601 093

Summa eget kapital 1 391 519 693 1 267 230 855

LÅNGFRISTIGA SKULDER

Beviljade ej utbetalda anslag 97 530 354 97 611 466

Summa långfristiga skulder  97 530 354 97 611 466

KORTFRISTIGA SKULDER

Leverantörsskulder 561 506 796 159
Beviljade ej utbetalda anslag 69 786 000 79 055 723
Övriga skulder 11 854 300 5 435 037
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 726 365 557 299

Summa kortfristiga skulder 82 928 171 85 844 218

SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER 1 571 978 218 1 450 686 539

Balansräkning / del 2 (mkr)

Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning, org nr 815200-8317

Mats Ulfendahl
ORDFÖRANDE. Forskningsdirektör 
i Region Östergötland. Professor 
i experimentell audiologi och 
tidigare bland annat huvudsekre
terare för medicin och hälsa vid 
Vetenskapsrådet.

Bertil Hult
SKATTMÄSTARE. Finansiell råd
givare och partner på Erneholm 
Haskel AB. Tidigare bland annat vd 
på Skandia och vd för advokat 
firman Vinge. 

Gunilla Westergren- 
Thorsson
Professor i medicinsk cellbiologi. 
Styrelseledamot i Sci Life Lab och i 
Forska! Sverige. Tidigare dekan för 
Medicinska fakulteten vid Lunds 
universitet. 

Britt Skogseid
Överläkare vid Akademiska sjuk
huset och professor i tumörbiolo
gisk endokrinologi vid Uppsala  
universitet. Ordförande för  
Svenska Läkaresällskapet.  

Thomas Perlmann
Professor i molekylär utvecklings
biologi vid Karolinska Institutet. 
Ledamot av Kungliga Veten
skapsakademien och medlem i 
Nobelstiftelsens styrelse. 

Lena Frånstedt Lofalk
Advokat och delägare i Kanter 
Advokatbyrå. Tidigare ordförande 
i Advokatsamfundets disciplin
nämnd. Föreläsare i advokatetik. 

Arne Östman
Professor i molekylär onkologi 
vid Karolinska Institutet. Tidigare 
medlem i Cancerfondens gransk
ningsnämnder. 

Lisa Ekselius
Överläkare vid Akademiska 
sjukhuset och professor i psykiatri 
vid Uppsala universitet. Ledamot 
av Kungliga Vetenskapssocieteten 
och Vetenskapsrådets kommitté 
för behandlingsforskning. 

Gunnar Schulte
VETENSKAPLIG SEKRETERARE. 

Professor i farmakologi vid  
Karolinska Institutet och  
styrelseledamot i Svenska 
Läkaresällskapets sektion för 
läkemedelslära. 

Agneta Holmäng
ORDF. GRANSKNINGSNÄMNDEN.

Läkare och professor i laborativ 
medicin. Dekan för Sahlgrenska 
akademin. 

ÖVRIGA LEDAMÖTER 

(Saknades vid fototillfället)

Charlotta Dabrosin
Överläkare vid Universitetssjukhuset Linköping och professor i 
onkologi vid Linköpings universitet. Ledamot i Cancerfondens 
forskningsnämnd. 

Patrik Danielson
Professor i anatomi och dekan för Medicinska fakulteten vid 
Umeå universitet. Ledamot i Vetenskapsrådets kommitté för 
kliniska studier och överläkare i ögonsjukdomar. 

Kerstin Nilsson
Professor i kirurgi inom obstetrik och gynekologi. Dekan för fakul
teten för medicin och hälsa vid Örebro universitet. Vice ordförande 
i Vetenskapsrådets kommitté för kliniska studier och tidigare 
ordförande i Svenska Läkaresällskapet. 
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RAPPORT OM 
ÅRSREDOVISNINGEN

UTTALANDEN

Vi har utfört en revision av årsredo-
visningen för Svenska Sällskapet för 
Medicinsk Forskning för år 2019.
Enligt vår uppfattning har årsredo-
visningen upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen och ger en i alla 
väsentliga avseenden rättvisande bild av 
föreningens finansiella ställning per den 
31 december 2019 och av dess finansiella 
resultat för året enligt årsredovisningsla-
gen. Förvaltningsberättelsen är förenlig 
med årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att årsmötet 
fastställer balansräkningen och resultat-
räkningen.

GRUND FÖR UTTALANDEN

Vi har utfört revisionen enligt god revi-
sionssed i Sverige. Revisorernas ansvar 
enligt denna sed beskrivs närmare i 
avsnitten Den auktoriserade revisorns 
ansvar samt Den förtroendevalde revi-
sorns ansvar.

Vi är oberoende i förhållande till 
föreningen enligt god revisorssed i Sve-
rige. Jag som auktoriserad revisor har 
fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt 
dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har 
inhämtat är tillräckliga och ändamåls-
enliga som grund för våra uttalanden.

STYRELSENS ANSVAR

Det är styrelsen som har ansvaret för att 
årsredovisningen upprättas och att den 
ger en rättvisande bild enligt årsredovis-
ningslagen. Styrelsen ansvarar även för 
den interna kontroll som den bedömer 

är nödvändig för att upprätta en års-
redovisning som inte innehåller några 
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa 
beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisning-
en ansvarar styrelsen för bedömningen 
av föreningens förmåga att fortsätta 
verksamheten. De upplyser, när så är 
tillämpligt, om förhållanden som kan 
påverka förmågan att fortsätta verk-
samheten och att använda antagandet 
om fortsatt drift. Antagandet om 
fortsatt drift tillämpas dock inte om 
styrelsen avser att likvidera föreningen, 
upphöra med verksamheten eller inte 
har något realistiskt alternativ till att 
göra något av detta.

DEN AUKTORISERADE  
REVISORNS ANSVAR

Jag har att utföra revisionen enligt In-
ternational Standards on Auditing (ISA) 
och god revisionssed i Sverige.

Mitt mål är att uppnå en rimlig 
grad av säkerhet om att årsredovis-
ningen som helhet inte innehåller några 
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa 
beror på oegentligheter eller misstag. 
Rimlig säkerhet är en hög grad av sä-
kerhet, men är ingen garanti för att en 
revision som utförs enligt ISA och god 
revisionssed i Sverige alltid kommer att 
upptäcka en väsentlig felaktighet om en 
sådan finns. Felaktigheter kan uppstå 
på grund av oegentligheter eller misstag 
och anses vara väsentliga om de enskilt 
eller tillsammans rimligen kan förvän-
tas påverka de ekonomiska beslut som 
användare fattar med grund i årsredo-
visningen.

Som del av en revision enligt ISA an-
vänder jag professionellt omdöme och 
har en professionellt skeptisk inställ-
ning under hela revisionen.

Dessutom:

• identifierar och bedömer jag riskerna 
för väsentliga felaktigheter i årsre-
dovisningen, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller misstag, utformar 
och utför granskningsåtgärder bland 
annat utifrån dessa risker och inhämtar 
revisionsbevis som är tillräckliga och 
ändamålsenliga för att utgöra en grund 
för mina uttalanden. Risken för att inte 
upptäcka en väsentlig felaktighet till 
följd av oegentligheter är högre än för 
en väsentlig felaktighet som beror på 
misstag, eftersom oegentligheter kan 
innefatta agerande i maskopi, förfalsk-
ning, avsiktliga utelämnanden, felaktig 
information eller åsidosättande av 
intern kontroll.

• skaffar jag mig en förståelse av den 
del av föreningens interna kontroll som 
har betydelse för min revision för att 
utforma granskningsåtgärder som är 
lämpliga med hänsyn till omständig-
heterna, men inte för att uttala mig om 
effektiviteten i den interna kontrollen.

• utvärderar jag lämpligheten i de 
redovisningsprinciper som används och 
rimligheten i styrelsens uppskattningar 
i redovisningen och tillhörande upp-
lysningar.

• drar jag en slutsats om lämpligheten 
i att styrelsen använder antagandet 
om fortsatt drift vid upprättandet av 
årsredovisningen. Jag drar också en 
slutsats, med grund i de inhämtade 
revisionsbevisen, om det finns någon 
väsentlig osäkerhetsfaktor som avser 
sådana händelser eller förhållanden 
som kan leda till betydande tvivel om 
föreningens förmåga att fortsätta verk-
samheten. Om jag drar slutsatsen att 

det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, 
måste jag i revisionsberättelsen fästa 
uppmärksamheten på upplysningarna 
i årsredovisningen om den väsentliga 
osäkerhetsfaktorn eller, om sådana 
upplysningar är otillräckliga, modifiera 
uttalandet om årsredovisningen. Mina 
slutsatser baseras på de revisionsbevis 
som inhämtas fram till datumet för 
revisionsberättelsen. Dock kan fram-
tida händelser eller förhållanden göra 
att en förening inte längre kan fortsätta 
verksamheten.

• utvärderar jag den övergripande pre-
sentationen, strukturen och innehållet 
i årsredovisningen, däribland upplys-
ningarna, och om årsredovisningen 
återger de underliggande transaktioner-
na och händelserna på ett sätt som ger 
en rättvisande bild.

Jag måste informera styrelsen om bland 
annat revisionens planerade omfattning 
och inriktning samt tidpunkten för den. 
Jag måste också informera om betydel-
sefulla iakttagelser under revisionen, 
däribland de eventuella betydande 
brister i den interna kontrollen som jag 
identifierat.

DEN FÖRTROENDEVALDE  
REVISORNS ANSVAR

Jag har att utföra en revision enligt 
revisionslagen och därmed enligt god 
revisionssed i Sverige. Mitt mål är att 
uppnå en rimlig grad av säkerhet om 
att årsredovisningen har upprättats i 
enlighet med årsredovisningslagen och 
om årsredovisningen ger en rättvisan-
de bild av föreningens resultat och 
ställning. 

RAPPORT OM ANDRA KRAV  
ENLIGT LAGAR OCH ANDRA  
FÖRFATTNINGAR

UTTALANDE

Utöver vår revision av årsredovisningen 
har vi även utfört en revision av styrel-
sens förvaltning av Svenska Sällskapet 
för Medicinsk Forskning för år 2019.

Vi tillstyrker att årsmötet beviljar 
styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för 
räkenskapsåret.

GRUND FÖR UTTALANDE 

Vi har utfört revisionen enligt god 
revisionssed i Sverige.

Vårt ansvar enligt denna beskrivs när-
mare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är 
oberoende i förhållande till föreningen 
enligt god revisorssed i Sverige. Jag 
som auktoriserad revisor har i övrigt 
fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt 
dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har 
inhämtat är tillräckliga och ändamåls-
enliga som grund för vårt uttalande.

STYRELSENS ANSVAR

Det är styrelsen som har ansvaret för 
förvaltningen.

REVISORNS ANSVAR

Vårt mål beträffande revisionen av för-
valtningen, och därmed vårt uttalande 
om ansvarsfrihet, är att inhämta revi-
sionsbevis för att med en rimlig grad 
av säkerhet kunna bedöma om någon 
styrelseledamot i något väsentligt 

av seende företagit någon åtgärd eller 
gjort sig skyldig till någon försummelse 
som kan föranleda ersättningsskyldig-
het mot föreningen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av 
säkerhet, men ingen garanti för att en 
revision som utförs enligt god revi-
sionssed i Sverige alltid kommer att 
upptäcka åtgärder eller försummelser 
som kan föranleda ersättningsskyldig-
het mot föreningen.

Som en del av en revision enligt god 
revisionssed i Sverige använder den 
auktoriserade revisorn professionellt 
omdöme och har en professionellt 
skeptisk inställning under hela revi-
sionen.

Granskningen av förvaltningen 
grundar sig främst på revisionen av 
räkenskaperna. Vilka tillkommande 
granskningsåtgärder som utförs baseras 
på den auktoriserade revisorns profes-
sionella bedömning och övriga valda 
revisorers bedömning med utgångs-
punkt i risk och väsentlighet. Det inne-
bär att vi fokuserar granskningen på 
sådana åtgärder, områden och förhål-
landen som är väsentliga för verksam-
heten och där avsteg och överträdelser 
skulle ha särskild betydelse för fören-
ingens situation. Vi går igenom och 
prövar fattade beslut, beslutsunderlag, 
vidtagna åtgärder och andra förhållan-
den som är relevanta för vårt uttalande 
om ansvarsfrihet.

Stockholm 
27 april 2020

Thomas Lönnström 
Auktoriserad revisor

Sandra Ceccatelli
Förtroendevald revisor

Revisionsberättelse
Till årsmötet i Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning, org.nr 815200–8317

Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning, org nr 815200-8317
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Så förvaltas givarnas pengar 
SVENSKA SÄLLSKAPET för Medi-
cinsk Forskning tar varje år emot 
gåvor, donationer och testamente-
rade tillgångar från privatpersoner 
för miljontals kronor. Pengarna 
förvaltas omsorgsfullt av sällskapets 
placeringsnämnd. Den som leder 
arbetet tituleras skattmästare och 
den nuvarande att inneha uppdraget 
är Bertil Hult. 

– Det är ett stort ansvar, vilket vi 
känner av i perioder av turbulenta 
finansmarknader. Man måste ha 
en process att arbeta efter och ett 
tydligt regelverk, säger Bertil Hult, 

skattmästare hos Svenska Sällskapet 
för Medicinsk Forskning. 

Det förhållningssättet blev inte 
minst högaktuellt efter räkenskaps-
årets slut gällande 2019, då hela 
världen och finansmarknaden skaka-
des av coronapandemin. SSMF följer 
löpande händelserna i omvärlden 
och hur det påverkar marknadsvär-
det för de finansiella tillgångarna. 

STRATEGIN BAKOM förvaltandet 
är, och har varit historiskt genom 
åren, att få en långsiktig, rimlig av-
kastning på pengarna. All hantering 

följer SSMF:s placeringsreglemente, 
där det exempelvis framgår att 
riktlinjerna i FN:s Global Compact 
ska följas. Det innebär bland annat 
att kapitalplaceringar endast får 
ske i verksamheter som respekterar 
mänskliga rättigheter.

Genom åren har ett ökat för-
troende för Svenska Sällskapet för 
Medicinsk Forskning bidragit till 
ett växande kapital som genom en 
omsorgsfull förvaltning gett bra 
avkastning och gjort det möjligt att 
kunna finansiera allt fler lovande 
medicinska forskare. 

Skattmästare Bertil Hult
Finansiell rådgivare och partner på Erneholm Haskel AB.  
Tidigare vd och Nordenchef för Skandia, vd på advokatfirman Vinge 
och chef på investmentbolaget Carnegie. 

Jan Lindman 
Överintendent, chef för HM 
Konungens Hovförvaltning. Expert 
på stiftelser och är medförfattare  
till Stiftelsehandboken.

Magnus Dahlquist
Professor i finansiell ekonomi  
vid Handelshögskolan i Stockholm. 
Tidigare rådgivare till bland annat 
Pensionsmyndig heten, Riksgälden, 
och Sveriges riksbank. 

Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning, SSMF, tar emot och förvaltar  
gåvor från privata givare och säkerställer att pengarna går till svensk medicinsk  
forskning. Det här exemplet visar hur gången kan se ut.

Från gåva 
till forskningsfynd 

Svenska Sällskapet för 
Medicinsk Forskning avyttrar 

värdepapperna som Barbro 
har donerat och pengarna placeras 
hos SSMF:s två externa kapitalförval-
tare i så kallad diskretionär förvalt-
ning. Alla donerade medel placeras 
enligt de tydligt uppsatta regler och 
riktlinjer som SSMF satt upp, vilka 
tar hänsyn till bland annat etik och 
riskhantering med bästa tänkbara 
avkastning. 

Svenska Sällskapet  
för Medicinsk Forskning  

tackar Barbro för hennes  
generösa bidrag och  

tillhandahåller ett  
gåvobrev. 

Vid två tillfällen 
varje år utlyser 

SSMF stipendier 
och anslag som svenska 
medicinska forskare 
välkomnas att söka. 
SSMF:s vetenskapliga 
expertgrupp, Gransk-
ningsnämnden samt 
externa bedömare, gör 
en noggrann bedömning 
av de hundratals inkom-
na ansökningarna och 
utser de forskare som 
bör beviljas medel. 

Barbro kontaktar sin 
bank, och med stöd 

av gåvobrevet överförs 
det innehav hon vill donera till 
SSMF. Eftersom SSMF är undan-
taget från kapitalbeskattning 
minskas inte gåvans 
värde med någon 
kapitalskatt.  

1

SSMF

   Barbro, 72 år,  
har aktier och fond-

andelar som hon bestämt 
att donera till Svenska Sällskapet 
för Medicinsk Forskning. Hon anser 
att all medicinsk forskning är viktig.  
Värdepapperna hon skänker till  
SSMF ska inte öronmärkas till någon 
särskild inriktning, förklarar hon i  
kontakten med SSMF:s kansli. 

SSMF

2

3
4

5

Eftersom Barbro 
vill att hennes 

donation ska kunna 
användas inom all typ av 
medicinsk forskning kan 
hennes bidrag lägga grunden 
till någon av de lovande fors-
karna som valts ut. I det här 
fiktiva exemplet, Emma, som 
ska studera sin tes om hur 
hjärtsjukdom kan förebyggas. 
Med SSMF som mellanhand 
bidrar Barbro och Emma 
tillsammans till ett  
steg mot ett friskare liv för 
tusentals människor. 

6

PLACERINGSNÄMNDEN
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Givarna som  
gör det möjligt 
DET ÄR TACK VARE gåvor, do-
nationer och testamenterade till-
gångar från privatpersoner som 
Svenska Sällskapet för Medicinsk 
Forskning, SSMF, kan ge finansi-
ellt stöd till lovande forskare. Det 
är givarna som gör verksamheten 
möjlig. 

Under 2019 bidrog generösa 
givare med sammanlagt cirka  
199 miljoner kronor till SSMF. 
Pengarna förvaltas väl och leder 
till ny och värdefull medicinsk 
kunskap. 

Göran Bergenstråhle är en av 
Svenska Sällskapet för Medi-
cinsk Forsknings mest engage-
rade donatorer. Han deltar ofta 
vid de högtidliga ceremonierna, 
då årets utsedda stipendiater och 
anslagstagare får ta emot sina 
diplom. 

– Att få träffa forskarna och 
höra hur de finner nya vägar för 
att effektivare behandla och bota 
olika sjukdomar stärker mig i 

övertygelsen om hur viktigt det 
är att stödja medicinsk forskning, 
säger Göran Bergenstråhle. 

GÖRAN BERGENSTRÅHLES 
hjärta klappar extra mycket för 
forskning kring cancer eftersom 
båda hans far och hustru gått 
bort i sjukdomen. Han värnar 
också om att få fram ökad kun-
skap om hur man kan förebygga 
sjukdomar. 

Att han valt att donera till just 
Svenska Sällskapet för Medicinsk 
Forskning beror på att han anser 
att pengarna används på ett bra 
sätt och kommer till stor nytta. 

–Jag valde att samarbeta 
med SSMF för att mina donatio-
ner ska fördelas på bästa sätt. 
Att SSMF har låga omkostnader 
borgar även för att så mycket 
som möjligt av pengarna går till 
forskning och så lite som möjligt 
till administration, säger Göran 
Bergenstråhle. 

Varje år tar SSMF emot 
gåvor och donationer 

från privatpersoner på 
allt ifrån några hundra 

kronor till miljonbelopp. 
Gåvan kan även vara i 
form av fast egendom 

som tomtmark, hus eller 
bostadsrätter. 

 

AKTIEUTDELNING 
Den som äger aktier i 
börsbolag kan skänka 
hela eller delar av ut-
delningen till Svenska 
Sällskpaet för Medi-
cinsk Forskning.   
Varken aktieägaren 
eller SSMF behöver 
betala skatt för den 
typen av gåva.

 

MINNESGÅVA
Det är vanligt att per-
soner vill hedra minnet 
av en släkting, god vän 
eller närstående som 
gått bort, genom att ge 
en minnesgåva, vilket 
innebär att man ger ett 
bidrag till medicinsk 
forskning i den avlidnes 
namn. 

GRATULA TIONSGÅVA
Att ge en gratulations- 
gåva, i stället för en pre-
sent, är också en populär 
bidragsform i samband med 
födelse dagar eller andra 
högtidliga firanden. Den 
som ska uppvaktas får ett 
vackert kort där det fram-
går att pengar skänkts till  
medicinsk forskning.

TESTAMENTEN
Många vill att deras efterlämnade 
tillgångar ska investeras i medi-
cinsk forskning, att arvet ska bidra 
till något som får betydelse för 
eftervärlden. Testamenten är den 
vanligaste gåvoformen till SSMF. 
Den som vill testamentera till 
SSMF kan kostnadsfritt få råd  
av erfarna jurister om hur testa- 
mentet kan skrivas.

»Jag valde att 
samarbeta med 

SSMF för att 
mina donatio-

ner ska fördelas 
på bästa sätt.«

göran bergenstråhle 

78oo
Så många kronor gick till medicinsk forskning när Yngve Edvardsson i  

Jönköping fyllde år. När Yngve planerade sitt 80-årsfirande bestämde han 
sig för att be sina gäster att ge ett bidrag till SSMF i stället för presenter till honom. 
»Jag har ju redan allt jag behöver«, konstaterade han glatt när han ringde till  
SSMF:s kansli för att få de rätta insättnings  uppgifterna på sina inbjudningskort.  
Tack Yngve för det fina initiativet! Och grattis i efterskott på 80-årsdagen! 
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Personlig kontakt 
med det lilla kansliet 
Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning har ett litet kansli som sköter det 
löpande arbetet och de praktiska uppgifterna som gör att verksamheten fungerar. 
Det är exempelvis kanslipersonalen som tar emot samtal och svararar på mejl från 
givare, forskare och andra.  

Att sällskapet har få anställda gör att SSMF:s omkostnader är låga. Den lilla 
personalstyrkan gör också att många får en fin kontakt och en personlig 
relation till Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning. 

Vi som jobbar på kansliet är: 

Undrar du något om Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning  
är du välkommen att höra av dig till kansliet. 

TELEFON: 08-33 50 61 E-POST: info@ssmf.se 

NAMN: Ulf Westerberg, kanslichef. 

FUNKTION: Har en yrkesbakgrund som revisor och förvaltningschef, 

vilket passar utmärkt för rollen som ytterst ansvarig för SSMF:s 

kansli. Arbetar mycket med givar– och donationsfrågor och har en 

tät och nära kontakt med SSMF:s styrelse och nämnder. 

NAMN: Katarina Reis, forskningssekreterare. 

FUNKTION: Håller kontakten med alla forskare som söker finan-

siering från SSMF och med Sveriges medicinska lärosäten. Det 

handlar om allt ifrån att utlysa nya anslag till att följa upp hur det 

går för de forskare som beviljats medel från SSMF. 

NAMN: Carina Schmidt, administratör. 

FUNKTION: Tar hand om minnes- och gratulationsgåvor, bokföring 

och försändelser och mycket annat. Carina är också den som ofta 

svarar i telefon, så de som hört av sig till SSMF genom åren har 

ofta lärt känna Carina.

NAMN: Anna-Karin Andersson, kommunikatör. 

FUNKTION: Informerar om SSMF utåt till allmänheten i form av 

pressmeddelanden, annonser, webbpubliceringar och event. Är 

även redaktör för SSMF:s tidning Forskning för Livet och den som 

tagit fram innehållet i den här verksamhetsberättelsen. 



28  // ssmf 2019
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