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I N N E H Å L L

I över hundra år 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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örra året kunde 
Svenska Sällska-
pet för Medi-
cinsk Forskning, 
SSMF, blicka 
tillbaka på ett 

framgångsrikt och spännande 
verksamhetsår (2019), ett år 
som präglades av firandet av 
SSMF:s hundraårsjubileum. 
Lugnt, tryggt och med en stor 
tillförsikt inför framtiden. Men 
bara några månader senare in-
leddes den pandemi som slagit 
så hårt mot samhället och som 
berövat många människor sina 
nära och kära. Vi blev brutalt 
påminda om att framtiden inte 
alltid är så ljus, att hälsa och 
ett långt, friskt liv inte är en 
självklarhet.

OCKSÅ SSMF PÅVERKADES av pan-
demins effekter. Året inleddes 
med turbulens på finansmark-
naderna, och börsens ras under 
våren 2020 påverkade värdet av 
vårt kapital. En allmän försik-
tighet och oro bland allmän-
heten fick även konsekvenser 
för givandet som minskade. 
Unga forskare kunde inte inleda 

viktig postdoktoral utbildning 
utomlands. Alla planerade 
aktiviteter för att stärka kon-
takten med givare och forskare 
ställdes in. 

UTMANINGARNA TILL trots gick 
SSMF stärkt ur 2020. Börsen 
återhämtade sig ordent-
ligt, verksamheten ställde 
snabbt om till att arbeta 
digitalt, grunden för 
helt nya kommunika-
tionsinsatser planlades. 
Och framför allt kunde 
SSMF dela ut forsk-
ningsmedel som vanligt, 
trots stor ekonomisk 
osäkerhet. SSMF kunde 
även öka stödet genom att 
snabbt reagera på de akuta 
behov SSMF-forskarna hade, 
exempelvis genom extra 
coronastöd och stor flexibilitet 
kring redan beviljade anslag. 
Hundraåringen visade sig vara 
effektiv och lättrörlig!

DEN STORA OSÄKERHET, ja snarast 
rädsla, som präglade 2020 be-
rodde i hög grad på bristande 
kunskap om virusets egen-

skaper, om vad som påverkar 
smittspridningen, om vilken 
behandling som kan erbjudas. 
Svaren på frågor som dessa kan 
bara fås genom forskning. Vi 
såg under året ett ökat intresse 
för forskning i samhället, att 

forskare började »ta plats«. 
Den viktigaste lärdomen 
av pandemin är att den 
kunskap vi behöver när 
något oväntat och plöts-
ligt drabbar oss grundas 
på forskning som utförts 
långt tidigare. 

SSMF STÖDJER DE främsta veten-
skapliga idéerna oavsett med-
icinskt område. Pandemin 
har stärkt vår grundtanke om 
att satsa på fri forskning. Vi 

bidrar till att skapa skydd mot 
det oväntade, det som rustar 
oss för morgondagens utma-
ningar.

PROFESSOR
MATS ULFENDAHL
ORDFÖRANDE FÖR SVENSKA  
SÄLLSKAPET FÖR  
MEDICINSK FORSKNING 

F

ORDFÖRANDEN HAR ORDET

»Forskning för livet – vår 
bärande idé är mer aktuell 
än någonsin.« 

»Vi bidrar till att skapa skydd
mot det oväntade, det som rustar oss  

för morgondagens utmaningar.«



2020 ssmf  //  5

(MKR) 2020 2019

Testamenten 46,6  78,9
Gåvor  3,1  29,3 

Testamenten och gåvor totalt  49,7*   108,2 

Stipendier och forskningsanslag  -78,4 -62,0
Administrationskostnader -3,8 -5,4
Insamlingskostnader  -7,3 -8,4

Verksamhetskostnader totalt  -89,5 -75,8

SSMF och de av SSMF anknutna samförvaltade stiftelserna

Värdepapper (marknadsvärde)  2 649,4 2 545,1
Likvida medel  279,0 98,8

Finansiella tillgångar totalt  2 928,4 2 642,2

*Beloppet för testamenten och gåvor, med de anknutna samförvaltade 
  stiftelserna inkluderade, uppgår till 61,6 miljoner kronor. 

Året i siffror

144
Så många forskare gav  
Svenska Säll skapet för Medicinsk  
Forskning finansiellt stöd till 2020, då  
alla stipendie- och anslagsmottagare  
med pågående projekt under 2020 är 
inräknade. De är verksamma inom 
alla medicinska områden och bidrar 
till ett friskare liv.

»Vi bidrar till att skapa skydd
mot det oväntade, det som rustar oss  

för morgondagens utmaningar.«
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2020 i korthet
År 2020 präglades av pandemin. Trots de  
speciella omständigheterna lyckades Svenska 
Sällskapet för Medicinsk Forskning bedriva sin 
viktiga  verksamhet och satsa på att förbättra 
villkoren för sina forskare.

Höjd lön lockar 
fler till forskning
FOKUS PÅ KLINIKER. SSMF:s Stora Anslag är ett 
fyraårigt etableringsstöd. För läkare och andra med-
icinska professioner inom sjukvården bedrivs forsk-
ningen på halvtid, parallellt med arbetet i vården. 
Tidigare har lönen de erhåller för sin tid som forska-

re varit betydligt lägre än den ordinarie läkarlönen. 
För att läkare inte ska behöva förlora för mycket i 
inkomst på att forska höjde SSMF löne delen i sitt 
anslag under 2020 så att den bättre överensstämmer 
med den lön de har i sitt läkaryrke. 

Höjningen har gjort anslaget än mer attraktivt 
och bidrar till att fler kliniker tilltalas av att forska 
med hög kvalitet.

Flera av de forskare som bör-
jat sin karriär med stöd från 
Svenska Sällskapet för Medicinsk 
Forskning, SSMF, har bidragit 
med värdefull kunskap i forsk-
ningen om covid-19. Pandemin 
har lyft betydelsen av att satsa 
på fri forskning – det som kan ge 
beredskap kring sådant vi inte 
ens känner till att vi behöver. Fri 
forskning ligger helt i linje med 
SSMF:s verksamhetsidé och är 
något som sällskapet värnar om.  

Här är några av SSMF:s forska-
re som uppmärksammades 2020 
tack vare sina insatser i corona-
forskningen. 

Petter Brodin, barnläkare 
och docent i immunologi vid 
Karolinska Institutet, utsågs till 
Sveriges koordinator i ett globalt 
forskarnätverk om covid-19. 

Sara Mangsbo, immunolog 
vid Uppsala universitet, var 
delaktig i ett internationellt 
samarbete kring utvecklingen av 

antikroppstester. 
Marcus Buggert,  

bi trädande lektor vid Centrum 
för infektionsmedicin vid  
Karolinska Institutet, visade i 
studier att T- celler kan ge covid-
19- immunitet. 

Deras kunskaper kom  
till nytta i pandemin
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Nytt treårigt
anslag 
BÄTTRE VILLKOR. För att ge unga 
medicinska forskare ökad trygg-
het och bättre förutsättningar lan-
serade  SSMF under 2020 ett nytt 
attraktivt anslag för postdoktorala 
studier. Det nya anslaget ersätter 
den tidigare stipendieformen. 
Tiden som finansieras förlängdes 
också från två till tre år. Ändringen 
innebär att forskaruppdragen ger 
försäkringsskydd och är pensions-
grundande.

– Det här är ett erkännande för 
unga forskare. Den längre anslags-
tiden ökar dessutom chansen 
till större forskningsgenom-
brott, säger immunologen Jenny 
Mjösberg, som tidigare beviljats 
anslag från SSMF och i dag leder 
en framgångsrik forskargrupp på 
Karolinska Institutet.

Flytt till  
nya lokaler 
LILJEHOLMEN. I september 2020 
flyttade SSMF:s kansli in i nya 
lokaler i Liljeholmen i Stockholm. 
Lokalbytet gjordes för att det 
fanns behov av ett mer ändamål-
senligt kontor. Tidigare hyrde 
kansliet fyra rum i en kontorsfast-
ighet i Solna. Den nya besöksad-
ressen är Katrinebergsbacken 35 B. 

VINNARE 
AV PRESTIGE- 
FYLLT PRIS
Svenska Sällskapet för Medi-

cinsk Forsknings tidning Forsk-
ning för livet vann Publishing-
priset 2020. Juryn består av 
fotografer, grafiska formgivare, 
journalister och redaktörer som 
granskar, värderar och jämför 
tävlingsbidragen som bedöms 
utifrån ett antal kriterier. Forsk-
ning för livet kammade hem 
förstapriset i kategorin verk-
samhetstidningar. Motiveringen 
lyder: »För ett lärorikt och 

inspirerande 
magasin 
med skick-
ligt foto och 
spännande 
flöde som 
håller kvar 
läsaren.«

Populära  
tips på event 
DIGITALT. Svenska Sällskapet för 
Medicinsk Forskning blev under 2020 
inbjuden till flera digitala event som 
arrangerades för unga forskare. 
Bland annat föreläste SSMF:s veten-
skaplige sekreterare Gunnar Schulte på Junior  
Facultys konferens i maj 2020, en tillställning som lockade 
hundratals deltagare från hela landet. Framför allt uppskattades Gunnar 
Schultes tips för hur man skriver en bra anslagsansökan.  



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 medicin-
ska 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 kunna bidra 
till bättre behandlingar, ökad förståelse för 
sjukdomsmekanismer och nya botemedel 
inom alla medicinska områden.

☛ Svenska Sällskapet för Medicinsk 
Forskning värdesätter den fria forskningen. 
Det gör SSMF till en betydelsefull forsknings-
finansiär, 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  
nuvarande beskyddare.

☛ Ambitiösa forskare med goda idéer som 
vill satsa på en vetenskaplig karriär i Sverige – 
det kännetecknar dem som SSMF ger finansiellt 
stöd till. Vi lägger den betydelsefulla grunden 
för unga vetgiriga forskare.
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☛ SSMF har låga administra-
tionskostnader, vilket gör att de 
insamlade medlen verkligen går till 
det de är avsedda för. SSMF uppfyller 
med goda marginaler kraven för att 
erhålla ett 90-konto.
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2020 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. 

Anna Lantz
Optimering av prostatacan-
cer-diagnostik i en multiet-
nisk amerikansk befolkning 
för att säkerställa nyttan av 
screening för prostatacancer. 

Elizabeth Thompson
Undersöka hur effektiva 
immunsvar genereras mot 
cancerceller i patienter som 
behandlas med immunterapi.

Shady Younis
Förstå mekanismerna som 
ligger bakom uppkomsten och 
utvecklingen av ledgångsreu-
matism för utveckling av nästa 
generations behandlingar.

Sanja Vickovic
Karaktärisering av mikromil-
jön i tumören vid tjock-
tarmscancer för att förbättra 
förståelsen av signalering 
mellan och inom tumörceller.

Mediha Becirovic Agic 
Kartlägga kommunikationen 
mellan olika celltyper för att 
förstå läkningsprocessen 
efter en hjärtinfarkt.

Sophie Tronnet
Hitta nya tillvägagångssätt för 
att behandla tarmrelaterade 
inflammationssjukdomar ge-
nom identifiering av inblanda-
de gener hos bakterien E.coli.

Oskar Kövamees
Studera en mekanism som utvecklar förstadiet till åderförkalkning. 
Vill hitta en förbyggande behandling så att personer i riskgrupp 
slipper att utveckla hjärt-kärlsjukdom.

Delilah Hendriks
Utveckling av modeller av pri-
mär levercancer för att utöka 
förståelsen om levercancer 
med målet att bidra till nya 
terapeutiska ingrepp.

Wiliam Nyberg
Bidra till utvecklingen  
av nästa generations im-
munterapi för behandling av 
patienter med solida tumörer.
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Laura Ghirardi
Studera risker och för-
delar med användning 
av ADHD-mediciner i 
olika patientgrupper.

Sofie Ährlund-Richter
Belysa hur hjärnan prioriterar 
visuell information från om-
världen för att upprätthålla 
ett tillstånd av koncentration.

Mingdong Zhang
Avslöja hela komplexiteten 
hos olika ryggradsceller som 
är inblandade i olika typer av 
smärta.

Anja Lundgren Mortensen
Utveckla målsökande strål-
behandling för att rädda livet 
på människor som drabbas 
av den svåra cancerformen 
anaplastisk sköldkörtelcancer.

Teresia Svanvik
Forska om riskerna som kan uppstå när kvinnor med hjärt– 
kärlsjukdom är gravida och föder barn. Med stipendiet från 
SSMF ska Teresia bedriva studier vid universitetet i Oxford för 
att kartlägga hur vården till denna patientgrupp bör ges.

Elisabeth Nyström
Identifiera felreglerade 
biologiska händelser i 
tjocktarmens slemhinna vid 
inflammatorisk tarmsjukdom.

Emmanuelle Charrin
Öka kunskapen kring 
molekylära mekanismer i 
njursjukdomar och utveckla 
nya alternativ för läkemedels-
behandling.

Michael Gabl
Utveckla nya sätt att stimu-
lera immunsystemet för att 
komplettera immunterapi-be-
handling vid cancersjukdom.

Yizhou Hu
Undersöka händelseförloppet 
i enskilda tumörceller vid 
hjärntumören glioblastom för 
utveckling av nya behand-
lingsmetoder.

Katrin Thorarinsdottir
Undersöka om sammansätt-
ningen av vissa subtyper av 
immunceller kan användas för 
att förutse organskada och 
sjukdomsförlopp vid autoim-
muna sjukdomar.

Wojciech Michno
Öka förståelsen kring 
utveckling och ansamling av 
plack i hjärnan vid Alzheimers 
sjukdom.

Iskra Pollak Dorocic
Nya insikter om vilka nerv-
celler i hjärnan som aktiveras 
under, och är nödvändiga för, 
socialt beteende.

Pawel Kozielewicz
Identifiera och validera små 
molekyler som har potential 
som läkemedelskandidater 
inom cancerterapi.

Anna Plym
Förbättra behandling av 
aggressiv prostatacancer 
genom identifiering av gene-
tiska och livsstilsrelaterade 
markörer. 

Anna Löfdahl
Studera ärrvävnad i lungor 
med en innovativ metod för 
att hitta sätt för att behandla 
sjukdomen lungfibros.

Joar Guterstam
Studera hjärnans motivations-
system med målet att hitta 
individuella behandlingar till 
alkoholberoende personer.

Bogdan Mitran
Utveckla radioaktivt märkta 
molekyler för upptäckt och in-
dividanpassad behandling av 
lokalt spridd prostatacancer.
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SSMF:s Stora Anslag
203 medicinska forskare sökte SSMF:s Stora Anslag år 2020. Av dem valdes de åtta främsta ut.
Här är forskarna som blev beviljade och får dela på det totala anslagsbeloppet 50 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 2021.

NAMN: Linda Johnson. ÅLDER: 38 år. ARBETAR: Läkare i hjärt- och lung-
diagnostik, Malmö. SYFTE MED FORSKNINGEN:  Minska människors risk 
att drabbas av förmaksflimmer.

NAMN: Federico Agostini. ÅLDER: 35 år. ARBETAR: Postdoktor 
vid Sci Life Lab, Karolinska Institutet. SYFTE MED FORSKNINGEN: 
Studera muterade proteiner för att förhindra uppkomst av 
den obotliga sjukdomen ALS.

NAMN: Karl Mårild. ÅLDER: 38 år. ARBETAR: Barnläkare med inriktning 
mag-tarmsjukdomar, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus. 
SYFTE MED FORSKNINGEN: Hitta tidiga miljöfaktorer bakom inflamma-
toriska tarmsjukdomar.

NAMN: Cristina Maglio. ÅLDER: 37 år. ARBETAR: Forskare vid Göteborgs 
universitet och ST-läkare i reumatologi på Sahlgrenska sjukhuset.
SYFTE MED FORSKNINGEN: Få fram skräddarsydda behandlingar till 
personer med ledgångsreumatism.
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NAMN: Michal Maj. ÅLDER: 32 år. ARBETAR: Institutionen för kemi och 
molekylärbiologi, Göteborgs universitet. SYFTE MED FORSKNINGEN: 

Bedriva cellforskning som ska leda till behandling mot diabetes.

NAMN: Iaac Canals. ÅLDER: 37 år. ARBETAR: Forskargruppsledare 
vid institutionen för kliniska vetenskaper, Lunds universitet. 
SYFTE MED FORSKNINGEN: Utveckla cellterapier som kan hjälpa 
barn med svår hjärnsjukdom.

NAMN: Catharina Hagerling. ÅLDER: 38 år. ARBETAR: ST-läkare på 
klinisk genetik och patologi i Lund. SYFTE MED FORSKNINGEN: Hitta 
behandlingar till barn som drabbas av aggressiva cancerformer.

NAMN: Dag Leonard. ÅLDER: 45 år. ARBETAR: Reumatologen på 
Akademiska sjukhuset i Uppsala. SYFTE MED FORSKNINGEN: 
Hitta lindrande behandling till dem som lider av den sällsynta 
sjukdomen SLE.
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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 kvaliteten 
i projektbeskrivningen, frågeställningen, 
metoder och naturligtvis den sökandes 
kompetens. Det är ett intensivt, roligt  

och givande arbete, 
säger professor Agneta 
Holmäng, gransknings-
nämndens ordförande. 

I SSMF:s gransknings-
nämnd ingår framstå-
ende 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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fredrik Piehl,Fredrik Piehl, professor och överläkare inom klinisk neurovetenskap vid Karolinska Institutet.
Representant för Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning.

?

?



Så funkar det

?

Varje år söker hundratals unga medicinska forskare pengar från Svenska Sällskapet  
för Medicinsk Forskning. Bara ett fåtal av dem väljs ut. Så här ser processen ut för 
att utse de främsta, de som får miljonbelopp från SSMF för att få undersöka 
sina vetenskapliga idéer och bilda en egen forskargrupp.

Från ansökan 
till anslag

Svenska Sällskapet för Medicinsk  Svenska Sällskapet för Medicinsk  
Forskning välkomnar forskare att söka  Forskning välkomnar forskare att söka  

pengar, eller anslag som det heter. År pengar, eller anslag som det heter. År 20202020    
kom det in kom det in 203203 ansökningar till  ansökningar till SSMFSSMF:s Stora  :s Stora  
Anslag, som beskrivs i det här exemplet.  Anslag, som beskrivs i det här exemplet.  
Bland dem ska åtta väljas ut. Bland dem ska åtta väljas ut. 

Vetenskapliga bedömare på 
landets lärosäten gör ett 
första urval bland ansök-

ningarna som berör 
dem. Experter vid 
Medicinska fakul-

teten vid Linköpings 
universitet hanterar 

alltså ansökningar från dem 
som vill forska i just Linkö-
ping. Efter deras utlåtanden 
görs en första gallring. 
Omkring en fjärdedel 
går vidare i processen. 

Ungefär Ungefär 1515 personer  personer 
av dem som toppar av dem som toppar 
betygslistan kallas till betygslistan kallas till 
en intervju hos en intervju hos SSMFSSMF:s :s 
granskningsnämnd. granskningsnämnd. 
Granskarna kan då ställa Granskarna kan då ställa 
kompletterande frågor kompletterande frågor 
och få ökad kännedom och få ökad kännedom 
om forskaren och hens om forskaren och hens 
kompetens. kompetens. SSMFSSMF:s :s 
granskare har därefter granskare har därefter 
ett beslutande möte om ett beslutande möte om 
vilka som slutligen ska vilka som slutligen ska 
väljas ut. väljas ut. 

Åtta lyckliga forskare utses Åtta lyckliga forskare utses 
till mottagare av till mottagare av SSMFSSMF:s Stora :s Stora 
Anslag. De delar på drygt Anslag. De delar på drygt 5050  
miljoner kronor, vilket ger dem miljoner kronor, vilket ger dem 
möjlighet att driva projekt i möjlighet att driva projekt i 
fyra år och ta första steget till fyra år och ta första steget till 
att etablera sig som själv-att etablera sig som själv-
ständiga forskare. ständiga forskare. 
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I ansökan redogör forskarna  

för sin idé. Det ska vara tydligt 

vad de vill u
ndersöka, hur de 

ska gå till 
väga och vad de kan 

tillfö
ra som är nytt. D

e beskriver 

även vilka som ska ingå i fo
rskar-

gruppen och vid vilket universi-

tet de vill b
edriva sitt p

rojekt. 

SSMF:s gransknings-
nämnd, som består av 

erfarna medicinska forskare 
inom olika områden, bedömer de 

cirka 50 kvarvarande ansökningarna. 
Varje ansökan bedöms av fyra gran-
skare som var för sig sätter betyg 

vad gäller forskarens frågeställning, 
metod och kompetens. Betygen slås 

sedan ihop och det samman-
ställs en rankningslista.
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Resultaträkning

 2020 2019
VERKSAMHETSINTÄKTER

Gåvor 49 674 002 108 180 452
Övriga rörelseintäkter 2 605 392 3 508 023

Summa verksamhetsintäkter  52 279 394 111 688 475

VERKSAMHETSKOSTNADER

Ändamålskostnader -78 362 208 -61 978 426
Insamlingskostnader -7 347 206 -8 432 534
Administrationskostnader -3 851 335 -5 401 162

Summa verksamhetskostnader -89 560 949 -75 812 122

Verksamhetsresultat -37 281 556 35 876 353

FINANSIELLA POSTER

Resultat från övriga finansiella  18 349 872 89 378 600
anläggningstillgångar
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 504 082 253 387
Övriga finansiella kosntader  -1 994 342 -1 128 165

Summa finansiella poster 16 859 612 88 503 822

ÅRETS RESULTAT -20 421 943 124 380 175

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

Balansräkning / del 1

TILLGÅNGAR 2020 2019

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav 1 357 570 812 1 437 422 394
Andra långfristiga fordringar, hyresdeposition 236 298 –

Summa finansiella anläggningstillgångar  1 357 807 110 1 437 422 394

Summa anläggningstillgångar  1 357 807 110 1 437 422 394

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar  184 479 10 513 269
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 313 792 340 843

Summa kortfristiga fordringar  498 271 10 854 112

Kassa och bank 176 731 597 123 701 712

Summa omsättningstillgångar 176 731 597 134 555 824

SUMMA TILLGÅNGAR  1 535 036 978 1 571 978 218

 

Balansräkning fortsättning >
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EGET KAPITAL & SKULDER 2020 2019

EGET KAPITAL

Donationskapital 490 321 578 490 321 578
Ändamålsbestämda medel 683 140 953 637 356 493
Balanserat resultat 197 635 218 263 841 622

Summa eget kapital 1 371 097 749 1 391 519 693

LÅNGFRISTIGA SKULDER

Beviljade ej utbetalda anslag 100 553 518 97 530 354

Summa långfristiga skulder  100 553 518 97 530 354

KORTFRISTIGA SKULDER

Leverantörsskulder 251 658 561 506
Beviljade ej utbetalda anslag 62 048 605 69 786 000
Övriga skulder 512 159 11 854 300
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 573 289 726 365

Summa kortfristiga skulder 63 385 710 82 928 171

SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER 1 535 036 978 1 571 978 218

Balansräkning / del 2

Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning, org nr 815200-8317
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SSMF:s styrelse

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  
tidigare ledamot i Svenska 
Läkaresällskapets sektion för 
läkemedelslära. 

Agneta Holmäng
ORDF. GRANSKNINGSNÄMNDEN.

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

ÖVRIGA LEDAMÖTER 

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 årsredovis-
ningen för Svenska Sällskapet för Medi-
cinsk Forskning för räkenskaps-
året 2020.

Enligt vår uppfattning har årsredo-
visningen upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen och ger en i alla 
väsentliga avseenden rättvisande bild 
av Svenska Sällskapet för Medicinsk 
Forsknings finansiella ställning per den 
2020-12-31 och av dess finansiella resultat 
för året enligt årsredovisningslagen. 
Förvaltningsberättelsen är förenlig med 
årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att ordinarie stäm-
man fastställer resultaträkningen och 
balansräkningen.

GRUND FÖR UTTALANDEN

Vi har utfört revisionen enligt Interna-
tional Standards on Auditing (ISA) och 
god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar 
enligt dessa standarder beskrivs när-
mare i avsnitten Revisorns ansvar samt 
Förtroendevalde revisorns ansvar. Vi är 
oberoende i förhållande till föreningen 
enligt god revisorssed i Sverige och har 
i övrigt fullgjort våra 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 årsredovis-
ning 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. Den upplyser, när så är 
tillämpligt, om förhållanden som kan 
påverka förmågan att fortsätta verksam-
heten och att använda antagandet om 
fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift 
tillämpas dock inte om beslut har fattats 
om att avveckla verksamheten.

DEN AUKTORISERADE  
REVISORNS ANSVAR

Mina mål är att uppnå en rimlig grad av 
säkerhet om huruvida årsredovisningen 
som helhet inte innehåller några väsent-
liga felaktigheter, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller misstag, och att läm-
na en revisionsberättelse som innehåller 
mina uttalanden. Rimlig säkerhet är en 
hög grad av säkerhet, men är ingen ga-
ranti för att en revision som utförs enligt 
ISA och god revisionssed i Sverige alltid 
kommer att upptäcka en väsentlig felak-
tighet om en sådan finns. Felaktigheter 
kan uppstå på grund av oegentligheter 
eller misstag och anses vara väsentliga 
om de enskilt eller tillsammans rimligen 
kan förväntas påverka de ekonomiska 
beslut som användare fattar med grund i 
årsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA 
använder jag professionellt omdöme och 
har en professionellt skeptisk inställning 
under hela revisionen.

Dessutom:

• identifierar och bedömer jag riskerna 
för väsentliga felaktigheter i årsredovis-
ningen, vare sig dessa beror på oegent-
ligheter 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 Svenska Sällskapet för Medicinsk 
Forsknings interna kontroll som har 
betydelse för min revision för att utforma 
granskningsåtgärder som är lämpliga 
med hänsyn till omständigheterna, 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 upplys-
ningar.

• drar jag en slutsats om lämpligheten 
i att styrelsen använder antagandet om 
fortsatt drift vid upprättandet av årsredo-
visningen. Jag drar också en slutsats, med 
grund i de inhämtade revisionsbevisen, 
om huruvida det finns någon väsentlig 
osäkerhetsfaktor som avser sådana hän-
delser eller förhållanden som kan leda 
till betydande tvivel om föreningens för-

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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måga att fortsätta verksamheten. Om jag 
drar slutsatsen att det finns en väsentlig 
osäkerhetsfaktor,måste jag i revisions-
berättelsen fästa uppmärksamheten på 
upplysningarna i årsredovisningen om 
den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, 
om sådana upplysningar är otillräckliga, 
modifierauttalandet om årsredovis-
ningen. Mina slutsatser baseras på de 
revisionsbevis som inhämtas fram till 
datumet för revisionsberättelsen. Dock 
kan framtida händelser eller förhållan-
den göra atten förening inte längre kan 
fortsätta verksamheten.

• utvärderar jag den övergripande pre-
sentationen, strukturen och innehållet i 
årsredovisningen, däribland upplysning-
arna, och om årsredovisningen återger 
de underliggande transaktionerna och 
händelserna på ett sätt som ger en rätt-
visande bild.

Jag måste informera styrelsen om bland 
annat revisionens planerade omfattning 
och inriktning samt tidpunkten för den. 
Jag måste också informera om betydelse-
fulla iakttagelser under revisionen, där-
ibland 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 enlig-
het med årsredovisningslagen och om 
årsredovisningen ger en rättvisande 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 för Svenska Sällskapet 
för Medicinsk Forskning för räkenskaps-
året 2020.

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 närmare i avsnittet  
Revisorns ansvar. Vi är oberoende i för-
hållande till Svenska Sällskapet för
Med i cinsk Forskning enligt god revisors-
sed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt 
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 
förvaltningen, och därmed vårt utta-
lande om ansvarsfrihet, är att inhämta 
revisionsbevis för att med en rimlig grad 
av säkerhet kunna bedöma om någon 
styrelseledamot i något väsentligt avse-

ende företagit någon åtgärd eller gjort 
sig skyldig till någon försummelse som 
kan föranleda ersättningsskyldighet mot 
föreningen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av 
säkerhet, men ingen garanti för att en 
revision som utförs enligt god revisions-
sed i Sverige alltid kommer att upptäcka 
åtgärder eller försummelser som kan 
föranleda ersättningsskyldighet mot 
Svenska Sällskapet för Medicinsk  
Forskning.

Som en del av en revision enligt 
god revisionssed i Sverige använder 
vi professionellt omdöme och har en 
professionellt skeptisk inställning under 
hela revisionen. Granskningen av förvalt-
ningen grundar sig främst på revisionen 
av räkenskaperna. Vilka tillkommande 
granskningsåtgärder som utförs baseras 
på vår professionella bedömning med 
utgångspunkt i risk och väsentlighet. 
Det innebär att vi fokuserar gransk-
ningen på sådana åtgärder, områden 
och förhållanden som är väsentliga 
för verksamheten och där avsteg och 
överträdelser skulle ha särskild betydel-
se för Svenska Sällskapet för Medicinsk 
Forsknings situation. Vi går igenom och 
prövar fattade beslut, beslutsunderlag, 
vidtagna åtgärder och andra förhållan-
den som är relevanta för vårt uttalande 
om ansvarsfrihet.

Stockholm 
19 april 2021

Thomas Lönnström 
Auktoriserad revisor

Ernst Brodin
Förtroendevald revisor
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CORONAKRISEN HAR försenat flera 
forskningsprojekt vilket fört med sig 
finansiella utmaningar för en del fors-
kare. Svenska Sällskapet för Medicinsk 
Forskning, SSMF, införde därför flera 
stödåtgärder under 2020. 

– Pandemin har inneburit en svår 
prövning och det är vår skyldighet 
att göra vad vi kan för att medicinsk 
forskning ges fullt stöd. Det är en 
angelägenhet för oss alla att forska-
re lyckas nå sina mål och att deras 
projekt skapar den kunskap vi så 
väl behöver, säger Mats Ulfendahl, 
ordförande för Svenska Sällskapet för 
Medicinsk Forskning.  

Redan i början av april 2020 gjor-
des villkorsändringar med anledning 
av pandemins konsekvenser. SSMF 
erbjöd bland annat forskare som har 
finansiering från SSMF att få pausa 
och förlänga tiden fram till målgång-
en för pågående projekt och fors-
kare som gör postdoktorala studier 
erbjöds möjligheten att söka två extra 
månaders finansiering.

I JUNI 2020 VALDE SSMF att stärka 
sitt stödpaket ytterligare riktat till 
forskare som fått det tufft att klara 
försörjningen till sina anställda. 

Emma Börgeson är en av dem som 

Ekonomiskt stödpaket  
till forskare i pandemin 

»Stödet gör 
att vi kan slut-
föra projekt som 
pausats under 
pandemin.«
/ Emma Börgeson

»Det är en  »Det är en  
ange ange lägenhet  lägenhet  

för oss alla  för oss alla  
att forskare att forskare 

lyckas nå lyckas nå 
sina mål.«sina mål.«

PANDEMINS PÅVERKAN
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SVENSKA SÄLLSKAPET för Medicinsk 
Forskning tar årligen emot gåvor 
från privatpersoner för mångmiljon-
belopp. Pengarna förvaltas om-
sorgsfullt av sällskapets placerings-
nämnd som leds av skattmästare 
Bertil Hult. 

– Det är ett stort ansvar. Strategin 
är att få en långsiktig avkastning. 
Vi arbetar enligt en säker process 
och ett tydligt regelverk, säger Bertil 
Hult. 

Räkenskapsåret 2020 har präglats 
av den världsomfattande pande-
min. Efter att SSMF 2019 uppnått en 
avkastning på 14,9 procent och ett 
samlat portföljvärde på drygt 2,6 mil-
jarder kronor slog coronakrisen till 
med stor kraft. I slutet av mars 2020 
var avkastningen för 2019 utraderad 
och osäkerheten var stor. 

– Placeringsnämnden hade frek-
venta möten för att diskutera situa-
tionen. De snabba fallen på markna-
derna gjorde att risken i vår portfölj 
också justerades ned, och vi valde 
därför att inte ytterligare allokera om 
portföljen utan att i stället avvakta. 
Det blev lyckosamt, då marknaderna 
under resten av året återhämtade 
sig, säger Bertil Hult. 

Under 2020 uppnådde SSMF en 
avkastning på 6,4 procent och kunde 
vid årets slut summera värdepapper-
sportföljen till 2,8 miljarder kronor, 
drygt en halv miljard mer än i slutet 
av mars samma år.

HÅLLBARA PLACERINGAR

Alla finansiella medel som förvaltas hos 
SSMF följer sällskapets placeringsregle-
mente som bygger på riktlinjerna i FN:s 
Global Compact. Det innebär att kapital-
placeringar endast får ske i verksamheter 
som respekterar mänskliga rättigheter 
och tar hänsyn till miljön. 

Bertil Hult
SKATTMÄSTARE 

Övriga uppdrag: Finansiell 
rådgivare och partner på 
Erneholm Haskel AB. Tidi-
gare vd för Skandia, vd på 
advokatfirman Vinge och 
chef på Carnegie. 

Jan Lindman 
LEDAMOT

Övriga uppdrag: Överin-
tendent, chef för H. M. 
Konungens Hovförvalt-
ning. Är expert på stiftel-
ser och är medförfattare 
till Stiftelsehandboken. 

Magnus 
Dahlquist
LEDAMOT

Övriga uppdrag:  Profes-
sor i finansiell ekonomi 
vid Handelshögskolan i 
Stockholm. Tidigare råd-
givare till bland annat 
Pensionsmyndigheten, 
Sveriges riksbank och 
Riksgälden. 

PLACERINGSNÄMNDEN

Skakig finans-
marknad fick snabb 
återhämtning  

»Det är en  »Det är en  
ange ange lägenhet  lägenhet  

för oss alla  för oss alla  
att forskare att forskare 

lyckas nå lyckas nå 
sina mål.«sina mål.«

blivit beviljad coronastödet, vilket 
innebär att hon kan förlänga försörj-
ningstiden för två forskare som ingår i 
hennes grupp under ett helt år.

EMMA BÖRGESON studerar hur man 
kan stoppa inflammationerna i krop-
pen som orsakar farliga följdsjukdomar 
hos överviktiga. En del i forskningen 
bygger på prover från patienter som 
ska göra viktoperationer, men när stora 
delar av den planerade kirurgin ställts 
in har det varit omöjligt att samla in 
tillräckligt med data.  

– Vi är jätteglada för det här stödet 
från SSMF. Det ger oss respit och en 
möjlighet att kunna slutföra projekt 
som pausats under pandemin. Insat-
sen är även värdefull för yngre forskare 
som har tidsbegränsad anställning. Att 
två unga duktiga forskare i min grupp 
får förlängd tid ger dem trygghet, 
kontinuitet och en bra grund för att 
komma vidare, säger Emma Börgeson. 
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Givarna som  
gör det möjligt 
DET ÄR TACK VARE gåvor, dona-
tioner och testamenterade till-
gångar från privatpersoner som 
Svenska Sällskapet för Medicinsk 
Forskning, kan ge finansiellt  
stöd till lovande forskare. Det är 
givarna som gör verksamheten 
möjlig. 

Under 2020 bidrog generösa 
givare med sammanlagt närma-
re 62 miljoner kronor till SSMF. 
Pengarna förvaltas väl och inves-
teras i medicinsk forskning för ett 
friskare liv. 

PROFESSOR MARGARETA Blom-
bäck är en av dem som bidragit. 
Hon har själv ägnat hela sitt liv 
åt att forska om blod och har 
tilldelats många priser för sina 
insatser. Förr var det en dödsdom 
att få blödarsjuka men Margareta 
Blombäck ledde en liten forskar-
grupp som på 1950-talet lyckades 
framställa botemedel för två typer 
av blödarsjuka. Upptäckten ledde 
till att blödarsjuka kunde få bättre 
och tidigare behandling. Opera-

tioner blev möjliga och många liv 
räddades. 

Erik Jorpes, en åländsk medi-
cinsk forskare som var mycket för-
mögen, finansierade en stor del av 
Margareta Blombäcks forskning. 
1956 fick hon även finansiellt stöd 
från SSMF.  

– Vad hade svensk forskning  
varit utan privata donationer? Det 
kan man verkligen fråga sig. De 
privata ger även till sådant som de 
statliga anslagsgivarna inte stöder. 
Privata donationer kan ge en större 
frihet att experimentera, säger 
Margareta Blombäck. 

NÄR MARGARETA Blombäck 
fyllde 95 år den 1 oktober 2020 bad 
hon sina vänner och bekanta att ge 
ett bidrag till SSMF i stället för att 
köpa presenter till henne. 

– Jag har redan allt jag behöver. 
Det är bättre att gåvorna kan ge 
unga medicinska forskare möjlig-
heten att utveckla sina veten-
skapliga idéer, säger Margerata 
Blombäck. 

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. 

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.
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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.

»Vad hade svensk »Vad hade svensk 
forskning varit  forskning varit  

utan privata  utan privata  
donationer? Det  donationer? Det  

kan man verkligen kan man verkligen 
fråga sig.«fråga sig.«

Margareta BlombäckMargareta Blombäck

78oo
I ett dödsbo från en kvinna som testamenterat till 

Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning ingick dessa 
vackra guldsmycken. Halsbandet och broschen lämnades in  
för värdering och försäljning hos Kaplans Auktioner.  
Försäljningen resulterade i 7 800 kronor som investeras  
i medicinsk forskning. 
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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 för-

valtningschef, 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 

finansiering 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: 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 verksam-

hetsberättelsen. 
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Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning

www.ssmf.se telefon 08-33 50 61  e-post info@ssmf.se
bankgiro 901-1099 swish 123 901 1099

postadress Box 44007, 100 73 Stockholm
besöksadress

Katrinebergsbacken 35b


