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Alzheimerfondens vision är att genom ekono-
miskt stöd till forskningen kunna förebygga 
och bekämpa demens sjukdomar. Därför sam-
lar vi in och delar ut pengar till forskningen.

Forskningsstöd
Av 2021 års insamlade medel delar Alzheimerfonden ut 
 cirka 30 miljoner kronor till forskare vid landets ledan-
de universitet. Forsknings ansökningarna granskas och 
 utvärderas av Alzheimer fondens vetenskapliga råd som 
leds av Henrik Zetterberg,  professor vid  Sahlgrenska 
Akademin i Göteborg.

Stöd till vårdutveckling
Alzheimerfonden ger bidrag till vårdanställda för vidareut-
bildning inom demensområdet, något vi tycker är mycket 
angeläget.  Flera yrkes kategorier behöver mer kunskap om 
 demenssjukdomar. Därför gör vi det möjligt för vårdan-
ställda att få certifieringar som  Silviasyster, Silvialäkare, 
Silviasjuksköterska och Silviafysio- och  arbetsterapeut.

Anhörigstöd
Unga anhöriga till sjuka i Alzheimer eller demens är en 
glömd grupp – uppskattningsvis växer 7 000 ungdomar 
i Sverige upp med en  demenssjuk förälder. Alzheimer-
fonden  stöttar dessa ungdomar  genom att finansiera 
en lägerverksamhet som drivs på flera platser i  landet. 

HIT GÅR DIN GÅVA
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Hej bästa läsare,

Under 2021 så kunde vi glädjande konstatera att effekterna efter Coronaepidemin sakta 
klingade av då färre Alzheimerdrabbade avled på våra boenden.

Vår satsning #omsorgsrörelsen som vi startade under 2020 blev en stor succé då över 430 
ansökningar inkom med många fantastiska idéer hur man kan öka livskvaliteten på Sveriges 
äldre- och omsorgsboenden. Vi delade ut stipendier på totalt 700 000 kronor till 20 projekt. 
Vi kommer att löpande redovisa dessa och effekterna som uppnåtts.

På forskningsområdet så ser vi fortsatt en positiv utveckling inom läkemedelsindustrin där 
ett flertal bolag nu har mycket intressanta projekt på gång som ser riktigt lovande ut. Biogen 
och BioArctic är två bolag som ligger i framkant med sina antikroppsbehandlingar och vi ser 
fram emot att följa dessa och förhoppningsvis se positiva kliniska resultat, dvs att det kommit 
patienten till nytta.

Det är fortsatt utmanande att samla in stora pengar till alzheimerforskningen då konkurrensen är 
hård från andra organisationer och där stöd till olika katastrofprojekt många gånger prioriteras.

Vi fortsätter dock att sätta Alzheimers sjukdom på kartan genom att vara aktiva på många sätt 
för att sprida kunskap och insikt om denna sjukdom. Vårt årligt återkommande seminarium på 
Alzheimerdagen den 21 september hölls även detta år i digital form som vi ser stora fördelar 
med då vi når betydligt fler tittare i hela landet. Vi kommer att fortsätta använda det digitala 
formatet för olika typer av evenemang där det passar och där vi verkligen vill nå en bredare pu-
blik. Under 2022 kommer vi dock att starta upp en rad fysiska event och det ser vi fram emot.

Vårt fokus på att supportera unga forskare manifesterades med utdelningen av vårt fina pris 
”Drottning Silvias pris till en ung alzheimerforskare” som delades ut till två forskare, Nicholas 
Ashton, Göteborgs universitet och Rik Ossenkoppele, Lunds universitet. Priset delades ut 
av H.M. Drottningen under Silviahemmets diplomeringsdag på Drottningholms slottsteater. 
Det är med stor glädje vi konstaterar att det här priset har fått stor betydelse för den yngre 
forskarkåren att känna motivation att välja detta viktiga forskningsfält.

Jag vill rikta ett varmt Tack till Er alla som stöttat oss under 2021 och hoppas att Ni även är 
med oss under 2022!

Varma hälsningar

Liselotte Jansson
Generalsekreterare Alzheimerfonden
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ALZHEIMERFONDENS RELATIONER
Alzheimerfonden har 90-konto. Endast de ideella föreningar, stiftelser och trossamfund 
som har godkänts och regelbundet granskas av Svensk Insamlingskontroll, har rätt att  
använda ett 90-konto hos Plusgirot eller Bankgirot. 

KONTROLLERAS AV SVENSK INSAMLINGSKONTROLL 

Varje år granskar Svensk Insamlingskontroll räken-
skaperna hos de organisationer som har 90-konton. 
Svensk Insamlingskontroll bevakar givarens intressen. 
90-kontot är för givaren en bekräftelse på att insam-
lingen sköts på ett ansvarsfullt sätt och att pengarna 
går till ändamålet utan oskäliga kostnader. 

MEDLEM I GIVA SVERIGE 

Alzheimerfonden är medlem i Giva Sverige, Frivilligor-
ganisationernas Insamlingsråd. Giva Sverige verkar för 
etisk och profess ionell insamling. Alzheimerfonden följer 
i sin verksamhet Giva Sveriges kvalitetskod och övriga 
rekommendationer för insamlingsorganisationer. På Alz-
heimerfondens hemsida finns aktuella policydokument 
publicerade. 

Syftet med Giva Sveriges kvalitetskod är att öka trans-
parensen och öppenheten inom organisationerna och 
därigenom stärka förtroendet för de organisationer som 
tillämpar koden. Syftet är också att bidra till ökad profes-
sionalitet, förbättrad styrning, ledning och kontroll samt 
tillse att det finns strukturer för utvärdering av organisa-
tionernas verksamhet. Giva Sveriges medlemsorganisa-
tioner måste säkerställa att verksamheterna genomsyras 
av högt ställda krav vad gäller etik och moral. Kvalitet 
och professionalitet i verksamheten är avgörande för att 
insamlingsbranschen skall vinna och behålla allmänhe-
tens förtroende. Alzheimerfonden bygger sin styrning, 
ledning och kontroll på Giva Sveriges kvalitetskod.

CHARITY RATING 

Charity Rating är givarnas intresseorganisation som 
arbetar för en effektivare, transparent och profess-
ionell ideell sektor genom att vara oberoende, upply-
sande och vägledande. Varje år gör Charity Rating en 
granskning där Alzheimerfonden är granskad och god-
känd enligt Charity Ratings bedömningskriterier. 

PLACERINGSPOLICY 

Alzheimerfondens policy för ansvarsfulla investeringar 
tar sin utgångspunkt i internationella normer för miljö, 
mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, korruption samt kon-

troversiella vapen. Dessa normer finns uttryckta i FN:s 
konventioner och överenskommelser och kan tillämpas 
på företags miljömässiga och sociala ansvar. I tillägg till 
detta investerar vi inte i bolag vars omsättning till mer 
än 5 procent kommer från utvinning av fossila energikäl-
lor. Investeringar ska inte göras i företagsgrupper där 
mer än 5 % av omsättningen, enligt moderbolagets se-
naste årsredovisning, kommer från produktion av tobak, 
alkohol, vapen eller pornografi. 

Alzheimerfondens värdepappersinnehav som inte får 
försäljas enligt testamente, förvaltas av svensk bank i 
s k diskretionär förvaltning och inom ramen för strikt pla-
ceringspolicy. Övriga värdepappersgåvor försäljs om-
gående när de inkommit till fondens depå hos banken. 

FÖRMÅNSTAGARE I SVENSKA POSTKODLOTTERIET 

Svenska Postkodlotteriet är ett av Sveriges mest popu-
lära lotterier med nära en miljon kunder. Postkodlotteri-
et delar ut runt en miljard kronor per år till välgörenhet. 
Novamedia Sverige AB är operatörsbolaget för Svenska 
Postkodlotteriet. Alzheimerfonden har varit förmånstaga-
re till Postkodlotteriet sedan 2007 och har sedan dess 
fått över 100 mkr varav 16 mkr i så kallade specialprojekt.

Sophia Du Rietz, Kanslichef- och Marknadsansvarig Alzheimerfonden
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FRIVILLIGA GÅVOR ÄR EN VIKTIG DEL AV 
ALZHEIMERFONDENS VERKSAMHET
Det finns många sätt att ge gåvor till Alzheimerfonden - alla gåvor, stora som små, är lika 
välkomna. Varje år delar Alzheimerfonden ut alla inkomna gåvor, inget fonderas eller läggs 
på hyllan. Det gör oss till en unik givarorganisation. Alla insamlade medel ska komma forsk-
ningen till godo så att forskarna kan hitta ett botemedel för de som drabbats av Alzheimer 
och andra demenssjukdomar. 

MINNESGÅVA

En minnesgåva hedrar minnet av den avlidne samtidigt 
som gåvan skänker stöd till den viktiga forskningen om 
demenssjukdomar. Minnesbladet med en personlig 
hälsning skickar vi till begravningsbyrån eller till annan 
önskad mottagare.

GRATULATIONSGÅVA

När någon ger en gratulationsgåva, bidrar gåvan till 
forskningen. Det är ett mycket fint sätt att visa upp-
skattning till personen som givaren håller av. Mottaga-
ren får då ett gåvobevis skickat till sig.

ENGÅNGSGÅVA

Att bidra med en engångsgåva är också mycket väl-
kommet. Alla gåvor, stora som små betyder tillskott till 
forskningen. Det finns flera sätt att ge en engångsgåva.

MÅNADSGIVARE

Fler och fler väljer att skänka ett belopp varje månad via 
autogiro till Alzheimerfonden. Det är ett fint engagemang 
som på sikt ger stor nytta för insamlingen till forskning 
och vårdutveckling inom Alzheimer- och demensområ-
det. Som månadsgivare har man också möjlighet att ta 
del av olika erbjudanden från Alzheimerfonden.

TESTAMENTSGÅVA

Gåvor via testamenten är en viktig del i Alzheimerfon-
dens verksamhet och något vi är mycket tacksamma 
för. Det finns många runtom i Sverige som själva är 
drabbade, är anhöriga eller närstående till någon med 
en demensdiagnos. Flera ser därför möjligheten att 
testamentera ett bidrag till forskningen som en fin gest 
för att hjälpa till i strävan att hitta ett botemedel mot 
dessa drabbande hjärnsjukdomar.

AKTIEGÅVA

Som privatperson finns det möjlighet att skänka sin 
aktieutdelning skattefritt till ideella organisationer, som 
till Alzheimerfonden. Värdet på gåvan ökar då med 43 
procent eftersom du slipper kapitalskatten. Det går 
också bra att skänka aktieutdelning från fåmansbolag. 
Tack vare aktiegåvor ökar värdet av gåvor som går till 
forskningen mot Alzheimers sjukdom.

IDEELL FOND

Swedbanks Humanfond är en ideell fond där två pro-
cent av fondförmögenheten årligen utdelas till ideella 
organisationer. Fondspararna får pengar att växa sam-
tidigt som de stödjer välgörande ändamål som till ex-
empel forskning mot Alzheimers sjukdom. Att spara i 
Humanfond är långsiktigt och ansvarsfullt.

FÖRETAGSGÅVA

Som företag finns det möjlighet att skänka företagets 
pengar som gåva. Detta är ett effektivt sätt då värdet på 
gåvan ökar pga. att bolagsskatten är lägre. Som företag 
kan man välja att till exempel ge en engångsgåva eller 
att ge ett belopp varje månad.

Allt om att ge gåvor, läs mer på
www.alzheimerfonden.se/ge-en-gava 
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DEN DIGITALA ALZHEIMERDAGEN 
BJÖD PÅ EN FULLSPÄCKAD SÄNDNING
Alzheimerfonden har valt att under september månad, speciellt rikta strålkastarljuset mot 
Alzheimers sjukdom. Den 21 september, för andra året i rad sändes ett fullspäckat program. 
Glädjande kunde vi även i år hälsa Annika Jankell välkommen som programledare.

DET ÄR ETT MOMENTUM FÖR FORSKNINGEN NU

Alzheimerfondens Generalsekreterare Liselotte Jans-
son tog vid och påminde om den långa, utmanande 
och turbulenta pandemitiden som påverkat oss på 
olika sätt. Hon berättade om det fina resultatet som 
Alzheimerfonden gjorde 2020, det bästa i fondens 
historia. Vilket bidragit till att vi kunde dela ut hela 42 
miljoner kronor till forskning och vårdutvecklingspro-
jekt. Flera banbrytande forskningsprojekt har också 
fått genomslag, vilket innebär att vi nu kan skymta 
bromsmediciner inom en inte all för snar framtid. Det 
inger hopp för patienter runt om i Sverige och det är 
ett momentum för forskningen därför är det viktigt att 
vi ökar takten ytterligare för insamling till den viktiga 
forskningen, avrundade Liselotte.

DIGITALA ALZHEIMERLOPPET

Vi fick höra om det årliga Alzheimerloppet som är ett fint 
initiativ av systrarna Julia och Felicia, vars mamma gick 

bort i Alzheimers sjukdom 2017. Hela 1 250 000 kr har 
hittills samlats in till forskningen. Det blev ett peppande 
upprop att fortsätta med det digitala loppet och att vi för-
hoppningsvis kan arrangera det fysiskt framöver också.

FORSKARNA TOG PLATS I STUDION

Docent Stina Syvänen vid Uppsala universitet, lyfte vik-
ten av de forskningsanslag som hon får från Alzheimer-
fonden och att det är viktigt att det finns stöttning till 
universitetens forskning. Stina fick för fem år sen det 
prestigefulla priset Drottning Silvias pris till en ung Alz-
heimerforskare som blev startskottet för henne att satsa 
på Alzheimerområdet som forskare. Nu jobbar hon med 
att modifiera antikroppar så att de lättare kan komma in 
i hjärnan och de märks med radioaktivitet som gör att 
man kan se dem via PET kamera och då ser man var 
antikropparna binder till beta amyloid. 

Tobias Granberg, forskargruppsledare och tillika 
röntgenläkare vid KI, började redan som läkarstudent 
att forska om magnetkameradiagnostik som väcktes 
genom hans teknikintresse. Han leder nu en tvärveten-
skaplig forskningsgrupp om 22 personer som tittar på 
degenerativa och inflammatoriska sjukdomar. En ny stu-
die som också finansieras av Alzheimerfonden tittar och 
jämför personer med covid-19 och Alzheimers sjukdom.

–Kring hjärnbarken ser vi att det är mycket skador 
som uppstår vid covid-19, som mikroskopiska kärlska-
dor, vilket Tobias poängterar att man också kan få vid 
Alzheimers sjukdom och att dessa ofta sitter just kring 
hjärnbarken.

STIPENDIER SOM GÖR SKILLNAD

Inom ramen för initiativet #omsorgsrörelsen satsade 
Alzheimerfonden på en specialinsamling i syfte att 
kunna utlysa stipendier för verksamheter inom äldre-
omsorgen. Hela 435 ansökningar inkom till en summa 
av 20 miljoner kronor. Det visar på hur stort behovet är 
av resurser. Via länk fick vi möta Ida Nilsson på Vågen 
& Västerängsgården i Arvika kommun, som tog emot 

Stina Syvänen och Annika Jankell
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det största stipendiet på 125 000 kronor.
Stockholms Sjukhem, en annan av stipendievinnar-

na, var med och fick besök. Här finns sedan 2013 en 
särskild satsning på boende för yngre med demensdi-
agnoser.

–Det här stipendiet har betytt oerhört mycket efter-
som det inte finns pengar att söka för den yngre grup-
pen boende, berättade enhetschef Christina Granholm.

Pulsen höjdes rejält när Clarissa Krabbe, hälsoinspi-
ratör tillsammans med dansaren Tobias Karlsson bjöd 
upp till dans med de boende, en riktig energikick.

MUNHÄLSA OCH RÖRELSE 

Christer Stenvinkel, leg. Tandläkare och vårdutvecklare 
vid Folktandvården Sörmland inledde med orden ”mun-
nen är kroppens spegel” och pekade på sambanden 
mellan allmän hälsa och munhälsa. Han berättade att 
det finns studier som visar att tuggförmåga och demens 
har ett samband. Christer har fått finansiering av Alzhei-
merfonden till en specialistutbildning (från Cell till Sam-
hälle). Han påpekade att munnen är en intim och svår 
zon och att det inte alltid är lätt att behandla patienter 
med demensdiagnoser. 

Madelene Bruce Danielsson, Silvia fysioterapeut vid 
KI har via Alzheimerfonden fått finansiering för en ut-
bildning som också var tvärprofessionell. Hon berätta-
de att det finns allmänna rekommendationer om rörel-
se och aktivitet som är relevanta oavsett om man har 
en demensdiagnos eller inte för att bevara sin hälsa. 
Det gäller att hålla i gång 150 minuter per vecka, med 
medelhög intensitet. 

LÄKEMEDELSBOLAG PÅ PLATS

Christina Gip, Medicinsk chef Sverige för Biogen, 
samt läkare i internmedicin och geriatrik gästade stu-
dion. Biogen är ett biotechföretag inom neurologi som 
grundades av två nobelpristagare redan på 70-talet.

–Just nu pågår intensiv forskning inom Alzheimer-
området, det har inte kommit fram något nytt läkeme-
del de senaste tjugo åren, så förhoppning är att det 
ska lossna nu när vi har flera olika företag som har 
kliniska studier i gång för olika läkemedelskandidater, 
berättade Christina. 

TRÄFFSÄKRARE DIAGNOSER VIA BLODTESTER 

Oskar Hansson, framträdande forskare, professor 
i neurologi vid Lunds universitet och överläkare vid 
Skånes universitetssjukhus var med på länk. Att ställa 
diagnos är komplicerat och dyrt med de verktyg som 
forskats fram under de senaste tjugo åren. Just nu på-

går en test med blodprov vid 25 vårdcentraler och vid 
specialistkliniker. Så blodprover kommer successivt att 
kunna ersätta de andra metoderna.

ATT DRABBAS MITT I LIVET

Eva och Bo Göran Fransson, ett par mitt i livet tog 
plats i studion. Eva fick sin Alzheimerdiagnos för ett 
år sedan och hon som hade trott att hon var utbränd. 
De berättade att det krävdes många läkarbesök under 
flera år innan Eva fick sin diagnos.

–Man lär sig leva med sjukdomen närvarande och 
på sätt och vis så har familjen kommit närmare varan-
dra, berättade Bo Göran.

EN DIGITAL MINNESMOTTAGNING

Överläkare och specialist i geriatrik och palliativ med-
icin, Johan Sundelöf har varit med och utvecklat en 
’digital-minnesmottagning’. Det är en app som heter 
minnesmottagningen.se. Ett verktyg som kan vara till 
hjälp att ställa en tidig diagnos, beskrev Johan.

–Det är bättre att komma in tidigt i sjukdomsförloppet, 
men också att det kan vara bra att bryta tabun om man 
känner att något inte stämmer, berättade Johan. 

EN BASTU I UMBRIEN

Programmet avrundades med en länkhälsning från Alz-
heimerfondens ambassadör, författaren och entrepre-
nören Tomas Bacoccoli, verksam i Italien. Han har skri-
vit boken En bastu i Umbrien, om sin alzheimersjuke 
pappa, en ömsint, gripande och brutal bok som Annika 
beskrev den. Tomas berättade om beslutet att mitt i 
karriären, flytta till Italien med sin familj för att ta hand 
om och sköta sin alzheimersjuke pappa och dessutom 
ta över skötseln av gården där i Umbrien.

Annika avrundade programmet genom att uppmana 
tittarna att bidra till forskningen och riktade ett varmt 
tack till våra sponsorer och samarbetspartners.

Eva och Bo Göran Fransson
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STORSATSNING PÅ DIGITALA MEDIER 
INOM PROJEKTET FIGHT DEMENTIA
Även år 2021 präglades märkbart av pandemin och påverkade möjligheterna att genomföra 
de planerade aktiviteterna inom projektet Fight Dementia.

Än en gång var vi tvungna att ställa in de fysiska läger-
verksamheterna. I stället satsade vi ännu mer på digi-
tala kanaler för att nå ut med information och skapa 
debatt och dialog kring de angelägna frågorna kring 
hur vi kan stötta den sköra och bortglömda gruppen 
unga anhöriga med en förälder som har en kognitiv 
sjukdom.

WEBBSÄNT TV-PROGRAM

Vi skapade ett fullmatat tv-program på knappt två och 
en halv timme, som publicerades på internet. Program-
ledare Annika Jankell samtalade med inbjudna gäster 
som Silvialäkare och lägerledare samt unga anhöriga 
som berättade öppenhjärtigt om sjukdomsresan, hur 
sjukdomen påverkar deras vardag och vilka stödinsat-
ser de önskar av samhället, men också om hur covid-19 
har gjort situationen för dem ännu värre. Dessutom 
bjöds det på livemusik i studion och en massa tips och 
råd kring hälsoinspiration om mat och träning samt aku-
punktur för återhämtning. Det delgavs också mycket 
information om lägren runtom i landet som anordnas 
under 2022.

POLITIKERDEBATT – FRÅGOR OM DEMENSVÅRDEN

Fight Dementia bjöd in politikerna Marie-Louise Hänel 
Sandström, riksdagsledamot (M) och Lars Isacsson, 
Socialdemokraternas ordförande i Dalarna för att disku-
tera demensvården och svara på frågor från vår inbjud-
na panel. Programmet inleddes av ett samtal mellan 
Liselotte Jansson och Annika Jankell om den aktuella 

situationen inom demensvården och vad som behövs 
för att förbättra den.

NYA ANGELÄGNA PODD-AVSNITT

Under året som gått producerade vi totalt sju nya en-
timmes långa avsnitt där unga anhöriga har fått dela 
med sig av sina erfarenheter av att leva med Alzhei-
mers sjukdom på nära håll. I förtroliga samtal berättar 
dem om hur de har upplevt situationen, vad som varit 
svårast, hur man hanterar sina känslor och hur man tar 
sig vidare i livet. Men även personer som möter dessa 
frågor i sitt arbetsliv fick ta plats i podd-studion. Bland 
andra personal från äldreboenden och en psykolog 
som pratade om hur man hanterar situationen att be-
höva vårda och sörja någon som fortfarande lever.

WEBBSIDA

Projektets webbsida har under året 
frekvent uppdaterats med många 
informativa videoklipp, till exempel 
två korta filmer med överläkaren 
Moa Wibom där hon dels går 
igenom de olika kognitiva sjukdo-
marna, dels vilka kognitiva förmågor 
som påverkas och hur de yttrar sig. 
Sångaren och musikalartisten Clarissa 
Krabbe visar i sex korta klipp hur man enkelt kan 
komma i form med ett enkelt träningspass som kan gö-
ras hemma. Dessutom publicerades en rad intressanta 
textintervjuer och många relevanta tips för unga anhöriga.

Besök projektets
hemsida för att ta del

av intressanta intervjuer
och videoklipp.

fightdementia.se
Elin Pöllänen (aka Kieli) och William Lord

Annika Jankell, Marie-Louise Hänel Sandström och Lars Isacsson
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HELA SVERIGE SPRINGER NÄR 
ALZHEIMERLOPPET BLEV DIGITALT
2021 blev året då Alzheimerloppet blev digitalt och alla i hela Sverige kunde vara med i 
Alzheimerloppet för första gången.

Alzheimerfonden anordnade Digitala Alzheimerloppet 
den 4–6 juni med Vardaga som huvudsponsor men 
också tillsammans med flera andra sponsrande före-
tag. Hela Sverige kunde vara med och röra på sig i 
en rolig sommaraktivitet som hjälper forskningen ta ett 
steg närmare mot alzheimergåtans lösning.

Det blev en succé för Sveriges viktigaste motions-
lopp för hjärnan, Alzheimerloppet, med mer än fyra 
gånger så många deltagare än 2019 (2020 ställdes 
Alzheimerloppet in på grund av pandemin). Alzheimer-
loppet har lockat fler deltagare för varje år och intres-
set fortsätter att växa, 2021 blev det 2 200 personer 
som anmälde sig.

Efter fem välbesökta upplagor har Alzheimerloppet 
vuxit sig till en kärleksfylld folkfest och samlat in hela 
1 250 000 kronor till forskningen kring Alzheimers 
sjukdom och andra demenssjukdomar.

– Efterfrågan om att anordna loppet på flera platser 
runt om i landet har varit stor. Förra året blev vi tyvärr 
tvungna att ställa in vårt omtyckta lopp men i år kom-
mer alla i hela Sverige, ända från Ystad till Haparanda, 
få möjligheten att gå, lunka eller springa för hjärnan, 
säger Liselotte Jansson, Generalsekreterare på Alzhei-
merfonden.

Alla som ville kunde delta och man kunde gå eller 
springa var i Sverige man än befann sig. Anmälnings-
avgiften gick oavkortat till alzheimerforskningen. I an-
mälningsavgiften ingick även Alzheimerloppets t-shirt. 
Deltagare uppmanades att sprida glädjen genom att 
dela med sig av en bild på sociala medier med hashtag 
#alzheimerloppet.
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ESA – EN STARK BIDRAGSGIVARE
European Speedrunner Assembly är vinterns stora välgörenhetsevent inom e-sport – miljontals 
deltagare runt om i världen slöt upp genom digital närvaro för att bidra till alzheimerforskningen!

2021 var världen fortfarande uppochner – men vissa 
saker stannar inte upp på grund av en pandemi, till 
exempel Alzheimers sjukdom. Med oförändrad vilja att 
samla in pengar till alzheimerforskningen gick därför 
ESA åter samman med Alzheimerfonden, för att genom 
eventet Alzheimers Game Over samla in pengar till för-
mån för forskning kring Alzheimers sjukdom.

Med anledning av corona-pandemin genomfördes 
eventet online och det kan närmast beskrivas som en 
internationell spelfestival där man kombinerar tv-spel 
med välgörenhet.

Utvalda spelare från hela världen sitter hemma för att 
ta sig an olika spel, så som gamla goda Super Mario till 
alldeles nysläppta Nioh2, samtidigt som miljontals titta-
re ser på sina stjärnor som spelar och underhåller. De 
som tittar kan samtidigt donera pengar till alzheimer- 
forskningen. Vinterns onlinebaserade event genomfördes 

under en vecka i februari och sågs av 2,4 miljoner tittare 
världen över. Under veckan spelades över 140 spel och 
med gemensamma krafter samlades hela 400 000 kronor 
in till förmån för forskningen.

En av världens ledande professorer inom alzheimer 
och klinisk geriatrik är verksam vid Karolinska Institu-
tet; Miia Kivipelto. Nu har hon släppt sin första bok där 
hon tillsammans med livsstilsprofessor Mai-Lis Hellé-
nius samlar den senaste forskningen kring hur vi kan 
förebygga och minska risken för minnesproblem, såväl 
när vi är unga som när vi blivit äldre.

Boken Hjärnhälsa – på dina fem fingrar visar på 
både risk- och friskfaktorer. Genom aktivering av alla 
fem ”fingrar" i Miia Kivipeltos evidensbaserade modell 
kan man uppnå en tydlig effekt för hjärnan, eventuel-
la minnesproblem samt den generella hälsan. De fem 
”fingrarna” består av: hälsosam mat, fysisk aktivitet, 
hjärngympa, sociala aktiviteter och att ta hand om risk-
faktorer för hjärta, blodkärl, blodtryck, kolesterol, fetma 
och diabetes. Förutom fakta och kunskap får läsaren 
även konkreta råd och inspiration. Då kost och motion 
är viktiga beståndsdelar i FINGER-modellen finns ock-

så ett trettiotal recept på god och hälsosam mat med 
i boken. 

Alzheimerfonden har sedan början på december sålt 
boken i sin webshop, där överskottet går till alzheimer-
forskningen. 

FÖREBYGG OCH MINSKA RISKEN FÖR 
ALZHEIMER OCH MINNESPROBLEM
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Henrik Zetterberg, ordförande i Alzheimerfondens veten-
skapliga råd.

De är två välförtjänta unga forskare som Alzheimer-
fondens vetenskapliga råd har valt ut för sina viktiga 
framsteg inom diagnostik och undersökningsmetoder” 
säger Liselotte Jansson, generalsekreterare Alzheimer-
fonden.

Priset instiftade Alzheimerfonden till Drottningens 
70-årsdag och har delats ut vid flera tillfällen under de 
senaste åren.

I år var det två unga forskare som fick ta emot det presti-
gefulla priset på 125 000 kronor vardera av drottningen 
vid en festlig ceremoni på Drottningholms Slottsteater.

”Dessa båda forskare har genomfört banbrytande stu-
dier på hur hjärnförändringarna vid Alzheimers sjukdom 
kan upptäckas hos levande människor, dels genom av-
ancerade hjärnavbildande undersökningsmetoder (Rik 
Ossenkoppele), dels genom nya blodtester (Nicholas 
Ashton). Deras forskningsresultat har revolutionerat 
alzheimerdiagnostiken och kommer att vara avgörande 
för utvecklingen av effektiva läkemedel” säger Professor 

DROTTNING SILVIAS PRIS TILL EN 
UNG ALZHEIMERFORSKARE
Nicholas Ashton, assisterande professor vid Göteborgs universitet tillsammans med Rik 
Ossenkoppele, forskare vid Lunds universitet och tillika docent vid AUMC Alzheimer Center, 
Amsterdam, tilldelades den 17 september ”Drottning Silvias pris till en ung alzheimerforskare”.

Fo
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H.M. Drottning Silvia, Rik Ossenkoppele och Nicholas Ashton
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ANNIKA JANKELL, JOURNALIST

Journalisten och programledaren Annika 
Jankell ledde den livesända digitala tema-
kvällen för att uppmärksamma Internatio-
nella Alzheimerdagen den 21 september. 
Nu är hon också ambassadör för Alzhei-

merfonden vilket hon menar är ett ärofyllt 
uppdrag. 

Annika engagerar sig mycket i anhörigfrågor och har 
bland annat en egen podd som heter ”Inte utan min 
mamma”. Hon har många erfarenheter att bidra med 
och vill göra vad hon kan för att sprida information om 
Alzheimer och andra demenssjukdomar.

Det har varit en lång resa från tiden när Annika märkte 
att det var något som inte stämde med hennes mamma, 
första mötet på Minnesmottagningen och diagnosen 
Alzheimers sjukdom till det fina boende där mamman 
bor idag. Att arbeta med frågorna kring demenssjukdo-
mar har blivit ett sätt för henne att ta kontroll över vad 
som händer men också ett medmänskligt behov.

JOHAN GARPENLÖV, FÖRBUNDSKAPTEN 
FÖR TRE KRONOR

Hockeylegenden Johan Garpenlöv är 
förbundskapten för svenska landslaget 
Tre Kronor. Han är också engagerad am-

bassadör för Alzheimerfonden. Han har 
själv upplevt sjukdomen på nära håll när hans 

mamma dog i Alzheimers sjukdom och fick se 
henne gradvis försvinna bort i denna sjukdom. Johan har 
sedan flera år engagerat sig i kampen mot Alzheimers 
sjukdom. Han har flera gånger skänkt matchtröjor som 
auktionerats ut till förmån för Alzheimerfonden. Han har 
även vid flertal tillfällen berättat öppet i media om sin fa-
miljs tunga resa genom hans mamma Evas sjukdom och 
hennes bortgång.

– Jag såg på nära håll hur sjukdomen sakta men 
säkert tog livet ifrån henne. Frustrationen över att inte 
kunna hjälpa är otroligt svår att hantera. Med mitt enga-
gemang i Alzheimerfonden hoppas jag kunna hjälpa till 
att samla in pengar till forskning. Jag koppas också att 

fler engagerar sig och hjälper till. Vi har alla en anhörig 
som drabbas. Vänta inte på att någon annan ska hjälpa, 
utan ta ett eget initiativ och hjälp till nu.

TOBIAS KARLSSON, DANSARE, FÖRELÄSARE 
OCH COACH

Tobias har upplevt Alzheimers sjukdom 
på nära håll. Både hans farmor och farfar 
drabbades. Även hans bästa väns pappa 
diagnostiserades väldigt tidigt.

Genom sitt ambassadörskap hoppas 
Tobias kunna vara med och påverka för att 
rikta större fokus på denna folksjukdom och hjälpa 
till att samla in mer pengar till forskningen för att hitta 
bromsmediciner och botemedel.

ELIN PÖLLÄNEN, MUSIKER, UNG ANHÖRIG

Elins pappa har diagnosen frontallobsdemens. Men 
för henne är det inte sorgen och ansvaret som 
är tyngst, utan den ständiga kampen för sin 
pappas perspektiv och värde.

Elin är musiker men har också en master-
utbildning i folkhälsa. Att komponera egen 
musik är för henne en stor hjälp i sorgen. 
Hon hoppas att hennes musik även kan vara 
en tröst för andra anhöriga. Häromåret släppte 
hon sin debut-EP “Tick Tick Talk” under sitt artistnamn 
Kieli. Elin är aktiv ambassadör i projektet Fight Dementia.

DENNIS KJELLIN, UNG ANHÖRIG

Dennis mamma fick diagnosen Alzheimers sjuk-
dom innan hon fyllt 50. Det blev en turbulent 
tid för honom och hans yngre syster Nina, 
som fortfarande gick på gymnasiet när 
symptomen började visa sig.

Dennis Kjellin är ung ambassadör för 
Fight Dementia och menar att samhället 
borde förenkla för de unga anhöriga. Det är 
alldeles för svårt och för tungt att hålla på med juri-
diska frågor som att ansöka om god man när man mår 
så dåligt.

VÅRA AMBASSADÖRER
Vi är så tacksamma att några av våra mest folkkära personer i Sverige har valt att bli  
ambassadörer för Alzheimerfonden. Vi har dessutom lyckats knyta till oss ambassadörer 
som antingen själva är drabbade eller som är anhörig till någon med sjukdomen.  
Här kommer några av deras historier. 
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– Nu har vi ett läkemedel på den amerikanska markna-
den, Aduhelm. Den är framtagen av det amerikanska 
företaget Biogen i samarbete med Japanska Eisai. Det 
blir det första läkemedlet som förväntas ha effekt mot 
själva sjukdomsprocessen. Det är en antikropp som 
riktar in sig på beta-amyloiden i hjärnans nervceller. Re-
sultaten från fas 3-studien visade att de kognitiva funk-
tionerna hos de personer som deltog stabiliserades och 
hos många även förbättrades. Att det finns ett läkeme-
del inom räckhåll är förstås positivt för de drabbade och 
en morot för forskarvärlden att vi är på god väg.

När det gäller Henriks forskning, så presenterade 
hans forskargrupp i april 2020, ett nytt blodtest som 
gör diagnostiken betydligt enklare och billigare. 

– På University College London arbetar vi både med 
mänskliga celler och djurmodeller för att hitta nya an-
greppssätt som kan leda oss fram till botemedel mot 
neurodegenerativa sjukdomar (demenssjukdomar).

Ett forskningsfält är pannlobsdemens där man ar-
betar för att stänga av de peptider som samlar sig i 
hjärnan hos de som har sjukdomen. 

DEN VIKTIGA FORSKNINGEN

När han startade sin karriär hade forskarna precis 
hittat de genmutationer som ligger bakom ärftlig Alz-
heimers sjukdom. De senaste tio till femton åren har 
forskarteam runt om i världen varit sysselsatta med att 
hitta biomarkörer, det vill säga proteiner i blodet som 
kan påvisa sjukdomen i ett tidigt stadium.

– För mig har det nästan blivit någon form av besatt-
het att komma vidare i forskningen. Det vore attans om 
vi inte skulle kunna ro detta i land.

Plack av proteinet beta-amyloid och proteinet tau, 
som genom något som kallas fosforylering, klibbar ihop 
sig i små nystan i hjärnans nervceller är två markörer 
på Alzheimers sjukdom. Ryggvätskeprov och under-
sökningar med så kallad PET-teknik har under flera 
år varit ett sätt att undersöka om en person visar 
tecken på Alzheimers sjukdom. Henrik Zetter-
berg och hans forskarteam har presenterat en 

ny metod som kan mäta mängden av fosforylerat tau i 
ett vanligt blodprov.

– De flesta distriktsläkare är inte bekväma med rygg-
vätskeprov. Det blir så mycket enklare för dem att ta ett 
blodprov. Henrik Zetterberg är hoppfull inför framtiden. 
Han tror starkt på Aduhelm och liknande läkemedel.

– En del kliniska specialister talar om att behandling-
en skulle kunna ge patienterna upp till två års längre 
oberoende liv, men exakt hur stor del kliniska effekten 
är har blivit omtvistat. I juli 2021 presenterades vidare 
resultat från liknande läkemedelskandidater och de vi-
sade resultat i samma positiva riktning. Mycket talar för 
att denna behandlingsprincip faktiskt fungerar.

– Jag tror att det snart dyker upp läkemedel som kan 
sättas in på personer med tidig Alzheimers sjukdom 
även i Europa. Sen har vi andra spännande läkeme-
delskandidater som ligger i fas-3 kliniska studier här i 
Sverige, avslutar Henrik Zetterberg hoppfullt.

GENOMBROTT RUNT HÖRNET
Henrik Zetterberg är överläkare och professor vid Göteborgs Universitet och Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset. Han har forskat kring Alzheimers sjukdom i snart tjugo år och är en 
av världens mest framstående forskare inom fältet. Sedan 2012 är Henrik också professor 
vid University College London. Där har han byggt upp ett labb som är en del av Storbritan-
niens stora satsning på att finna botemedel mot Alzheimers sjukdom.
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VÄRLDSUNIK FORSKNING – VACCIN 
MOT ALZHEIMERS SJUKDOM PÅ GÅNG
Alzinova är ett svenskt biofarmabolag som specialiserat sig på behandling av Alzheimers 
sjukdom. 2008 fick man patent för en AβCC-peptidteknologi som gör det möjligt att utveckla 
sjukdomsmodifierande behandlingar och ett vaccin mot Alzheimers sjukdom. Vi fick en prat-
stund med Anders Sandberg, forskningsansvarig, och Kristina Torfgård, vd på Alzinova. Här 
berättar de mer om sjukdomens mekanismer, den pågående fas1-studien och om samarbetet 
med Alzheimerfonden.

Det är många som arbetar för att lösa Alzheimers gåta 
runt om i världen. Anders Sandberg, forskningsansva-
rig på biofarmabolaget Alzinova i Mölndal, försöker på 
ett enkelt sätt förklara varför det är så svårt att komma 
vidare och lyckas. 

–Om vi väldigt förenklat använder ordspråket ”det är 
som att leta efter en nål i en höstack” så kan det ge en 
viss vägledning. När en person insjuknar i Alzheimers 
sjukdom så kan man likna det vid att det har bildats 
en förgiftad nål som brukar benämnas en ”oligomer”. 
Denna nål förgiftar hjärnans nervceller och leder till att 
cellerna dör. Att ta bort hela höstacken för att komma åt 
nålen går i princip inte. Alltså måste man leta upp nålen, 
vilket normalt sett är nästan omöjligt.

–Ska man vara lite mer specifik kan man säga att när 
Alzheimers sjukdom smyger sig på bildas en ansamling 
av två slags giftiga proteiner i hjärnan. Det ena är amylo-
ider som är olika felveckade varianter av proteiner, vissa 
mer giftiga än andra, och som redan långt innan sjukdo-
men givit symtom bildat olösliga plack. Denna amyloid 

är höstråna och nålarna i liknelsen ovan. Det andra är 
proteinet tau som klumpar ihop sig och dödar nervcel-
lerna. De båda processerna är kopplade till varandra. 
Kan man angripa och stoppa detta sjukdomsförlopp så 
kan man säga att man har letat upp den berömda nålen 
i höstacken.

Ett viktigt och nödvändigt steg för att nå målet är kli-
niska studier och Alzinova har under hösten 2021 inlett 
fas1-studien tillsammans med det finska specialistföre-
taget Clinical Research Services Turku i Finland. Totalt 
ska 26 patienter, alla med en tidig Alzheimerdiagnos, 
få vaccin eller placebo. Den första deltagaren rekryte-
rades till studien i oktober 2021, berättar Kristina Torf-
gård och fortsätter:

–Anledningen till att vi forskar på ett vaccin är att 
vaccinet är effektivt, långtidsverkande och är en enkel 
behandlingsform för patienten. Dessutom är vaccin 
som behandlingsform mer kostnadseffektiv och kom-
mer kunna användas över hela världen jämfört med de 
antikroppar som idag testas i kliniska studier.

Alzinovas forskning har kommit långt men mycket ar-
bete återstår. En klinisk fas inom läkemedelsutveckling 
brukar ta åtta till tio år för den här typen av läkemedel 
men man hoppas kunna korta ner tiden med hjälp av ny 
teknologi och nya forskningsrön.

–Trots långa ledtider är vi är glada att kunna säga att 
vi har en ”läkemedelskandidat” i klinisk fas – så sam-
mantaget börjar vi se ljuset i tunneln.

–Att Alzinova siktar på ett genombrott med ett vac-
cin mot Alzheimer bygger på företagets utveckling av 
något som kallas AβCC-peptidteknologi. Peptider kan 
beskrivas som en kedja av aminosyror som sitter ihop 
med peptidbindningar. För att lättare förstå kan man lik-
na peptiden vid ett pärlhalsband med olika pärlor där 
aminosyrorna är pärlorna och peptidbindningarna är 
länkarna. Men halsbanden kan bli toxiska, giftiga, när Anders Sandberg, forskningsansvarig, Alzinova
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de klumpar ihop sig till den speciellt giftiga oligomeren, 
vilket leder till celldöd i hjärnan, berättar Anders Sand-
berg och fortsätter:

–Vårt vaccin, som bygger på AβCC-peptidteknologin, 
motverkar denna giftiga form specifikt. Man kan säga att 
vi lär immunsystemet att reagera mot den, ungefär som 
när man tar ett influensavaccin för att motverka influensa- 
viruset. Om vi ser till våra patent och vår beta-amyloid-
forskning som på detta sätt går direkt på toxiska oligo-
merer så är vi unika.

VAD KOMMER ALZINOVAS VACCIN FÅ FÖR BETY-
DELSE NÄR DET BLIR GODKÄNT SOM LÄKEMEDEL?

–För patienter och anhöriga kommer det bli en oerhörd 
lättnad när vaccinet blir godkänt – äntligen kommer det 
finnas ett läkemedel som kommer kunna bromsa och 
förebygga en av våra värsta sjukdomar. För samhället i 
stort kommer det betyda enormt mycket. Idag är sjuk-
domen den mest resursslukande folksjukdomen inom 
den svenska sjukvården med en kostnad på 10-tals 
miljarder, vida överstigande andra stora folksjukdomars 
kostnader. Globalt sett betyder det givetvis ännu mycket 
mer, säger Kristina Torfgård.

NI HAR PRECIS TECKNAT ETT SAMARBETSAVTAL 
MED ALZHEIMERFONDEN, VARFÖR OCH VAD FÖR-
VÄNTAR NI ER?

–Vi deltog i Alzheimerloppet och sponsrade Alzhei-
merdagen förra året och tycker att Alzheimerfonden 
känns proffsig och framåt. Vi har dessutom bra kontakt 
med Alzheimerfondens organisation och Generalse-
kreteraren Liselotte Jansson, så nu formaliserar vi vårt 
samarbete genom ett samarbetsavtal. Eftersom båda 
organisationerna arbetar med att lösa Alzheimers sjuk-
dom, så ser vi de direkta fördelar vi kan ha av varandra 
och hur detta kommer gynna patienter, anhöriga och 
samhället i stort.

Kristina Torfgård, vd på Alzinova
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BIOARCTIC HOPPAS PÅ GENOMBROTT 
INOM ETT PAR ÅR
BioArctic är ett svenskt forskningsföretag som arbetar med utveckling av antikroppsbe-
handlingar för sjukdomar som berör det centrala nervsystemet. Alzheimers sjukdom är ett av 
företagets främsta fokus. Mot bakgrund av den utveckling som just nu sker inom forskningen 
globalt hoppas vd Gunilla Osswald att det ska finnas flera läkemedel på den svenska mark-
naden inom ett par år.

BioArctic grundades 2003 och bygger på professor Lars 
Lannfelts teorier och forskning som bland annat lett fram 
till att bolaget idag har en läkemedelskandidat i sen ut-
veckling. Tanken bakom denna antikroppsbehandling är 
att rikta in sig mot protofibriller – en speciell form av amy-
loid-beta som visat sig vara skadliga för hjärnan – och ta 
bort dessa. Målet är att stoppa eller fördröja den konti-
nuerliga kognitiva nedsättningen hos alzheimerpatienter.

–Jag har arbetat i läkemedelsbranschen i 35 år och un-
der de senaste tjugo åren med fokus mot sjukdomar som 
drabbar hjärnan. Den utveckling som sker nu i branschen 
bådar verkligen gott och har skapat en positiv framtidstro 
inom både akademi och företag som inte setts på många 
år, berättar Gunilla Osswald och fortsätter:

–Tidigare brukade jag säga att jag jobbar för att mina 
barns generation ska bli förskonade från det lidande 
som sjukdomen innebär – de senaste åren har jag änd-
rat det till att jag hoppas att den forskning som pågår 
nu ska kunna hjälpa drabbade i min egen generation.

Idag finns symptomlindrande mediciner mot Alzhei-
mers sjukdom som ibland felaktigt kallas bromsmedi-

ciner. Positiva resultat som leder till myndighetsgod-
kännande för en eller flera av de läkemedelskandidater 
som nu befinner sig i sen utvecklingsfas skulle betyda 
att världen får sin första fullt godkända bromsmedicin, 
som till skillnad från dagens symptomlindrande medici-
ner angriper den underliggande orsaken till sjukdomen. 
Det finns sedan tidigare ett läkemedel i USA som har 
ett begränsat godkännande.

Gunilla är noga med att understryka att det viktigaste 
är att komma tidigt in i processen innan sjukdomen har 
gått för långt:

–Med tanke på att detta är en sjukdom som utvecklas 
under kanske 15–20 år så är de nya genombrotten av 
diagnostik med blodbiomarkörer ett annat väldigt vik-
tigt steg och där tekniken utvecklats snabbt de senaste 
åren. Det innebär förhoppningsvis att man i framtiden 
med ett enkelt blodprov och ett mindre minnestest kan 
få reda på om man ligger i riskzonen för att utveckla Alz-
heimers sjukdom och förhoppningsvis finns det då flera 
effektiva sjukdomsmodifierande behandlingar att tillgå.

Om resultaten från fas 3-studierna som kommer inom 
kort visar positiva resultat, innebär det att forskningen 
kan trappas ner?

–Absolut inte. Vi har data som indikerar att vår kandi-
dat kan vara en verkningsfull bromsmedicin, och andra 
har visat liknande resultat, men det är ingen bot och det 
finns fortsatt stora utmaningar och förbättringsmöjlig-
heter. En är hur vi kan få in ännu mer antikropp genom 
blod-hjärnbarriären med bästa möjliga spridning i hjär-
nan för eventuellt förbättrad effekt. Här arbetar vi med 
något vi internt kallar ”brain transporter” – en transport 
av antikropparna genom ”en dörr” i blod-hjärnbarriären 
som kroppen använder naturligt för kroppsegna sub-
stanser. Enkelt förklarat kan man säga att vi skapar en 
nyckel till våra antikroppar så att de kan låsa upp dörren 
och på ett effektivt sätt verka utan att hjärnans naturliga 
förlopp påverkas.

Gunilla Osswald, vd, BioArctic
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ALZECURE ARBETAR FÖR ATT FÖRE-
BYGGA ALZHEIMERS SJUKDOM
AlzeCure Pharma är ett svenskt läkemedelsbolag som arbetar med att utveckla nya innovati-
va läkemedelsterapier för behandling av svåra sjukdomar som drabbar det centrala nervsys-
temet. En av sjukdomarna man fokuserar på är Alzheimers sjukdom där man jobbar parallellt 
med två forskningsplattformar – NeuroRestore och Alzstatin. Martin Jönsson, vd, och Johan 
Sandin, vetenskaplig chef, berättar mer om bolagets framgångar, utmaningar och samarbetet 
med Alzheimerfonden.

Alzheimers sjukdom har gäckat forskarna under många 
år, men nu talar mycket för att ett genombrott kan vara 
på gång. Sverige är ett av de länder som ligger i absolut 
framkant där flera forskningsföretag arbetar med att ta 
fram olika innovativa behandlingar. Behandlingar som i 
framtiden kanske kommer att kombineras med varan-
dra. AlzeCure med hemvist på Karolinska Universitets-
sjukhuset Huddinge är ett av dessa företag.

Johan Sandin, vetenskaplig chef berättar om den 
ovanliga tillkomsten av företaget AlzeCure:

– Jag och några kollegor arbetade på AstraZeneca 
fram till 2012 då man beslöt att lägga ner all forskning 
kring Alzheimers sjukdom. Det kändes otroligt tungt 
att all kompetens och allt arbete vi gjort skulle försvin-
na. Men det fanns engagerade personer som såg vad 
som höll på att hända, bland annat eldsjälarna Liselotte 
Jansson på Alzheimerfonden och Bengt Winblad, Sve-
riges mest meriterade demensforskare. De klev in och 
tillsammans bildade vi en stiftelse som säkerställde den 
forskning vi uppnått och som vi kunde bygga vidare på. 
2016 tog vi steget från stiftelse till att bilda AlzeCure 
Pharma AB och vi blev börsnoterades 2018.

Idag bedrivs forskningen på AlzeCure inom två platt-
formar med fokus på Alzheimers sjukdom – Alzstatin och 
NeuroRestore – med målet att utveckla läkemedel för två 

olika patientgrupper. Martin Jönsson, vd, berättar mer:
–Redan idag är det möjligt att genom ett enkelt blod-

prov få reda på om en person har en förhöjd risk att 
drabbas av Alzheimers sjukdom. Finns den indikationen 
så arbetar vi för att vårt kommande läkemedel Alzstatin 
ska sättas in för att förhindra att Alzheimers sjukdom 
över huvud taget uppstår.

I namnet Alzstatin ligger lite av förklaringen till hur 
läkemedlet ska verka. Statiner är en grupp läkemedel 
som sänker kolesterolhalten i blodet hos människor som 
löper risk för hjärt- och kärlsjukdomar. Med samma tänk, 
fast med helt andra preparat och andra mål, ska Alzsta-
tin sänka risken att drabbas av Alzheimers sjukdom.

–Patienten kommer själv regelbundet kunna ta medi-
cinen och på så sätt motverka uppkomsten av de farliga 
amyloida placken i hjärnan vilka leder till skador och cell-
död, förklarar Martin Jönsson.

AlzeCures andra forskningsplattform NeuroRestore 
syftar till att ta fram ett läkemedel till de som redan är 
drabbade. Det kommer inte bota sjukdomen men kom-
mer ge de drabbade en betydligt högre livskvalitet ge-
nom förbättrad inlärnings- och minnesförmåga. Läkemed-
let ska fungera som signalförstärkare mellan de celler i 
hjärnan som fortfarande är fullt fungerande och på så sätt 
lindra sjukdomen när den väl har brutit ut.

HUR SER NI PÅ SAMARBETET MED ALZHEIMER-
FONDEN?

–Viktig grundforskning är beroende av anslag, och utan 
stöd från olika aktörer så skulle forskningen stanna. 
Därför är det så otroligt viktigt med en organisation 
som Alzheimerfonden som gör ett helt fantastiskt jobb 
och som verkligen är en stark motor i svensk forskning 

mot Alzheimers sjukdom, men också viktiga för anhö-
riga och för att sätta fokus i samhället kring hjärnans 
sjukdomar. Trots att svensk alzheimerforskning ligger i 
absolut framkant så behövs det mer pengar till forsk-
ningen för att kunna stoppa Alzheimers sjukdom och 
andra demenssjukdomar.
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loid-beta, som vi kan se hos personer som drabbats 
av Alzheimers sjukdom. De antikroppar vi utvecklar bin-
der till både aggregerade lösliga och olösliga former av 
amyloid beta, som forskningen kommit fram till är skad-
liga för hjärnan, säger Krister Sandström.

När Biogen fick ett snabbgodkännande av sitt lä-
kemedel i USA juni 2021 så kom det med ett villkor. 
Företaget har haft två parallella fas 3-studier, vilket är 
steget före godkänt läkemedel. Den ena studien visa-

BIOGEN FÖRST I VÄRLDEN MED ETT 
GODKÄNT LÄKEMEDEL
I juni förra året godkände amerikanska läkemedelsmyndigheten, FDA, Biogens läkemedel 
mot Alzheimers sjukdom. Det var dock inte ett fullständigt godkännande utan ett så kallat 
ett ”accelerated approval” – ett snabbgodkännande. FDA ser positiva effekter av läkemedlet 
men anser att det fortfarande behövs mer forskning. Krister Sandström, Country Manager för 
Biogen Sverige, berättar mer om företaget och sin syn på samarbeten mellan forskning och 
samhället i övrigt.

Biogen med huvudkontor i Cambridge utanför Boston 
bildades 1978 av bland annat nobelpristagarna Walter 
Gilbert och Philip Allen Sharp. Fram till för några år se-
dan var företaget främst fokuserat på sjukdomarna mul-
tipel skleros (MS) och spinal muskelatrofi (SMA) men 
har sedan dess breddat forskningen till att även omfatta 
Alzheimers sjukdom, ALS, Parkinson och stroke.

–Vår strategi inom Alzheimers sjukdom är att ta fram 
ett läkemedel som rensar bort de giftiga plack av amy-

–Preparatet kommer att höja den kognitiva kurvan i hjär-
nan och få den att fungera bättre men förväntas inte kunna 
bota sjukdomen. Som en liknelse kan man säga att den 
kommer fungera som en signalförstärkare till ett WiFi-sys-
tem där signalen blir starkare och bruset skalas bort.

Både NeuroRestore och Alzstatin bygger på forsk-
ning kring designade småmolekyler som har möjlighet 
att passera igenom blod-hjärnbarriären – hjärnans 
skydd mot ovälkomna besökare.

–Lite förenklat kan man säga att designa småmole-
kyler är som att bygga lego – man skapar en samman-
sättning av olika klossar som tillsammans bildar unika 
mönster vilka kan utföra olika arbetsuppgifter i hjärnan, 
säger Johan Sandin.

HUR LÅNGT BORT ÄR ETT FUNGERANDE LÄKEMEDEL 
MOT ALZHEIMERS SJUKDOM?

–Forskningen går starkt framåt, AlzeCures läkemedels- 
kandidat ACD856 har visat positiva resultat och vi 
hoppas på att det kan leda till ett godkänt läkemedel 
inom sju till tio år. Vi ser även hur andra forskningsföre-
tag gör stora framsteg med sina innovativa läkemedels-
terapier och därför tror vi mycket på en kombination av 

olika läkemedel mot Alzheimers sjukdom. Men just nu, 
när vi är så nära, så är det otroligt viktigt att forskningen 
tillförs stora resurser så att vi forskare, tillsammans med 
starka organisationer som Alzheimerfonden, ska kunna 
knäcka Alzheimers sjukdom.

Martin Jönsson, vd, och Johan Sandin, vetenskaplig chef, AlzeCure
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de på svaga resultat medan resultaten i den andra var 
goda. Skillnaden mellan studierna var doseringen av 
läkemedlet. Hos deltagare som fick den högre dosen 
kunde man vid undersökning i PET-kamera se att en 
hjärna som tidigare varit full av plack efter behandling 
i stort sett blivit plackfri. Det villkorade godkännandet 
förutsätter att de goda resultaten bekräftas i en fas 
4-studie.

–Det är viktigt att komma ihåg att det vi tagit fram 
är en bromsmedicin och att det framför allt är de tidigt 
sjuka som kommer få bäst effekt av läkemedlet. Det är 
glädjande att det snart finns möjlighet att med ett en-
kelt blodprov se förhöjda risker att utveckla Alzheimers 
sjukdom och då på ett tidigt stadium ha möjlighet att 
bromsa förloppet. ”Hur upplever du att minnet fung-
erar”, hoppas jag kan bli en naturlig fråga, från läkare 
till patient, på den årliga hälsoundersökningen, säger 
Krister Sandström.

Just nu, våren 2022, står mycket på spel för Biogen. 
Och även för personer som drabbats av Alzheimers 
sjukdom. Den 11 april får företaget reda på om läke-
medlet ska ingå i Medicare, det offentligt finansierade 
sjukförsäkringssystemet i USA. En vecka senare ska 
europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA), ge besked 
om ett godkännande kan ges även i Europa. Tas det 
beslutet kommer läkemedlet att finnas på den svenska 
marknaden inom en relativt nära framtid.

–De här beskeden är otroligt viktiga. När fler människor 
får tillgång till läkemedlet får vi ett större och bättre un-
derlag i vår fortsatta forskning.

HUR PÅVERKAS FORSKNINGEN GENERELLT AV 
ERA FRAMGÅNGAR?

–Under flera års tid har vi sett hur kollegor i branschen, 
stora läkemedelsföretag med stora resurser, lägga ner 
sina program, brända av bakslag. När vårt läkemedel 
fick ett genombrott har några av dem återstartat sina 
program. Jag känner att vi genom våra framgångar har 
blåst in ny energi i forskningen runt Alzheimers sjuk-
dom.

VAD KOMMER LÄKEMEDLET ATT KOSTA I SVERIGE?

–I USA kostar behandlingen 28 000 dollar per år, vad 
priset blir i Europa och Sverige vet vi först efter att det 
har kommit ett godkännande och en prisförhandling 
genomförts.

HUR SER DU PÅ SAMARBETEN MED ANDRA 
AKTÖRER?

–Sverige är världsledande inom alzheimerforskning, 
samtidigt är vi ett av fyra länder i Europa som inte har 
en nationell demensstrategi. Här finns mycket att göra. 
2021 stöttade vi på Biogen arbetet med att ta fram ett 
”white paper” en rapport skriven av forskarna Bengt 
Winblad och Anders Gustavsson med syfte att påver-
ka Sverige i rätt riktning i det nationella demensarbetet. 
Jag tror väldigt mycket på samarbeten, både på forskar-
nivå, med sjukvården, med patientorganisationer och i 
samhället i övrigt. Vi har så mycket att vinna på att sam-
arbeta och jag vill verkligen framhålla Alzheimerfondens 
betydelse för att stötta forskningen i Sverige.

Krister Sandström, Country Manager, Biogen Sverige
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FORSKARE OCH PROJEKT 
Alzheimerfonden ger ekonomiskt stöd till forskning som syftar till att förebygga och 
 bekämpa demenssjukdomar. Här beskriver vi lite närmare några av de forskare och  
projekt som har fått stöd från oss.

GRETA HULTQVIST 
B I T R Ä DA N D E  LE KTO R ,  U P P S A L A  U N I V E R S I T E T

Greta Hultqvist, docent och universitetslektor vid Insti-
tutionen för farmaci vid Uppsala universitet, har tilldelats 
700 000 kronor i forskningsbidrag från Alzheimerfonden.

–Jag är jättestolt och glad. Alzheimerfonden var den 
första organisation som vågade satsa på mig redan 
som ung och nydisputerad forskare och har beviljat mig 
stöd under många år. Det ger mig en enorm trygghet 
att våga satsa på min forskning och är essentiellt för att 
jag ska kunna fortsätta.

Greta Hultqvist är en av de forskare som arbetar 
med att angripa Alzheimers sjukdom med det som 
kallas immunterapi det vill säga en behandlingsform 
som går ut på att trimma kroppens egna celler så att 
de orkar fungera som vanligt. Hos patienter med Alz-
heimers sjukdom handlar det om att försöka aktivera 
hjärnans egna mekanismer för att bryta ner aggregaten 
eller klumparna av proteinet amyloid-beta som bildas i 
hjärnan och drabbar patientens kognitiva förmåga. Än 
så länge utförs all forskning på möss.

–Det fantastiska är att vi har lyckats förstärka krop-
pens eget sätt att bryta ner de skadliga aggregaten. 
Med hjälp av ett hjärntransportör-protein kan vi skicka 
in kroppens egen peptid somatostatin i hjärnan, ett hor-
mon som förstärker kroppens egen förmåga att bryta 
ner de skadliga aggregaten. Vi ser då att nedbrytningen 
uppregleras så att nivåerna av amyloid-beta liknar den 
hos friska individer.

En av svårigheterna med 
immunterapi är den så kall-
ade blod-hjärnbarriären som 
hindrar giftiga ämnen att pas-
sera in i hjärnan men även anti-
kroppar som skulle kunna hjälpa till i 
städningsarbetet.

Ett viktigt fokus för Greta Hultqvists forskningsteam 
är att utveckla bättre hjärntransportör-protein som kan 
öka upptaget av antikropparna i hjärnan men även se till 
att de blir kvar länge och kan utföra sitt arbete.

Ett annat viktigt mål är att utveckla nya och effektiva 
antikroppar som kan binda till och bryta ner de stora 
aggregaten av amyloid-beta men även de mindre som 
idag anses vara de farligaste för nervcellerna. 

–Strategin är att bryta ner amyloid-beta innan den 
börjar aggregera. Det är när det bildas för mycket som 
det börjar klumpa ihop sig och blir skadligt.

Vad kan din forskning göra för nytta för alzhei-
merpatienterna?
–Mitt mål är att den ska kunna leda till framtida behand-
lingar. Med nya proteinläkemedel tror jag absolut att vi 
kan öka nedbrytningen av amyloid-beta – byggstenarna 
bakom aggregaten. Vi kommer inte att kunna reversera 
sjukdomen men se till att den inte förvärras. Om den 
upptäcks i tid kan det göra stor skillnad.

TOMAS DEIERBORG
D O C E N T  O C H  F O R S K N I N G S C H E F,  LU N D S  U N I V E R S I T E T

Tomas Deierborg, docent och forskningschef på labo-
ratoriet för Experimentell Neuroinflammation vid Lunds 
universitet, har fått 1,2 miljoner kronor i forskningsbi-
drag av Alzheimerfonden.

–Det är fantastiskt roligt att Alzheimerfonden satsar 

på den typ av experimentell 
forskning som jag bedriver. 
Extra roligt är att det var ett bi-
drag från fonden till min dåvarande 
doktorand Antonio Boza-Serrano som fick mig att börja 
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forska om Alzheimers sjukdom och vilken roll hjärnans 
minsta celler – mikrogliacellerna har, berättar Tomas 
Deierborg.

Mikrogliacellerna kallas för hjärnans renhållningsar-
betare och städar undan skadliga proteiner som sam-
las i hjärnan. När det vid Alzheimers sjukdom bildas 
plack av amyloid-beta i hjärnan reagerar dessa celler 
kraftigt och skapar en inflammation. I en tidigare stu-
die har Tomas Deierborg visat att proteinet galectin-3 
verkar spela en nyckelroll i utvecklingen av Alzheimers 
sjukdom. När man undersökte hjärnor från avlidna pa-
tienter med sjukdomen var nivåerna av det inflammato-
riska proteinet flera gånger högre än i friska personer. 
Proteinet hittades framför allt i mikrogliaceller som an-
samlats runt de amyloida placken. 

–När mikrogliacellerna uttrycker de här proteinet är 
de väldigt inflammatoriskt aktiva, vilket är negativt och 
skadar de omkringliggande nervcellerna. Vad är det 
som gör att nervcellerna dör och vilken roll spelar mik-
rogliacellerna? Det är det vi försöker att förstå, säger 
Tomas Deierborg. 

I det nya forskningsprojektet han nu fått anslag för 
fortsätter han att studera mikrogliacellerna men tar även 
in en genetisk aspekt. Den så kallade APOE-genen, 
som finns i tre former, har visat sig ha en koppling till 

risken för att drabbas av Alzheimers sjukdom. En bärare 
av en eller två APOE4-gener har tre till tio gånger högre 
risk att insjukna i Alzheimers sjukdom.

– Tittar man på generna så ser man att de variationer 
som är kopplade till Alzheimers sjukdom ofta är gener 
som är aktiva i de inflammatoriska cellerna. Vi hoppas 
förstå mer hur kan man påverka mikrogliacellerna och 
vilken roll de spelar för när sjukdomen bryter ut. Om vi 
kan hitta funktioner kopplade till de här cellerna och vi 
vet vilka som bär på generna kan man i framtiden sätta 
in åtgärder tidigt i riskgruppen. 

En möjlig framtida behandling är att utveckla en 
”hämmare” eller en antikropp som kan binda det inflam-
matoriska proteinet gelectin-3 så att det inte är skadligt. 
Utmaningen är att ta fram en hämmare som kan tag sig 
igenom blod-hjärnbarriären som skyddar hjärnan mot 
skadliga ämnen.

Tomas Deierborg avslöjar att läkemedelsindustrin 
redan är på bollen:

–Ett företag, som har utvecklat en antikropp mot 
galectin-3, har redan börjat rekrytera patienter. De har 
läst våra arbeten. Det är jättespännande att vår grund-
forskning har bidragit till det.

NINA KARALIJA
F O R S K A R G R U P P S LE DA R E ,  K A R O L I N S K A  I N ST I T U T E T

Nina Karalija, forskare vid Institutionen för strålningsveten-
skaper, Umeå universitet har tilldelats 250 000 kronor av 
Alzheimerfonden för sin forskning kring hur riskfaktorer för 
att drabbas av kardiovaskulär sjukdom påverkar hjärnans 
åldrande och risken att drabbas av demenssjukdomar.

Tidigare forskning visar att personer som har diabe-
tes, högt blodtryck, röker och är inaktiva, det vill säga 
uppfyller riskfaktorer för att drabbas av hjärt- och kärl-
sjukdomar, även löper högre risk att drabbas av de-
mens. Styvnande kärl med förträngningar och mindre 
blödningar är bara några effekter av en livsstil som inte 
är bra för cirkulationen, men inte heller för vår viktigaste 
kroppsdel – hjärnan.

–Det vi inte riktigt vet är hur de här vaskulära riskfakto-
rerna leder fram till demens. Det kan vara många händel-
ser som är relaterade. Vi vill vidga vyerna och fokusera 
på de molekylära processerna som sker i nervvävnad 
kring hjärnans blodkärl, berättar Nina Karalija.

Tidigare forskning har visat en koppling mellan ned-

gång i de kognitiva funktioner-
na och nivåerna av signalsub-
stansen dopamin. Dopamin 
bildas i hjärnan och har många 
funktioner, och påverkar bland an-
nat vår förmåga till inlärning och minne.

–Med hjälp av olika dataset vill vi studera samban-
den mellan riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdom, och 
förändringar i dopaminsystemet men även nivåerna av 
beta-amyloid. Målet är att förstå hur sambanden bidrar 
till sjukdomsframskridandet i Alzheimers sjukdom.

I forskningsprojektet kommer Nina Karalija och kolle-
gor att använda tre stora dataset. De Umeåbaserade 
studierna COBRA och Betula med 180 respektive ca 
300 deltagare, samt A4-studien med ca 4400 deltaga-
re som koordineras av University of Southern Californa 
Alzheimer’s Therapeutic Research Institute. I studierna 
har äldre personer utan symptom på demenssjukdom 
bland annat genomgått undersökningar i PET-kamera 
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för att studera nivåerna av dopamin och amyloid-beta. 
Utifrån hälso- och livsstilsfaktorer kan deras risk för att 
drabbas av hjärt- och kärlsjukdom uppskattats.

–Att vi kan använda stora studiematerial ger oss möjlig-
het att studera dessa samband med god statistisk power, 
vilket är unika aspekter av projektet. Vi hoppas komma ett 
steg närmare att förstå hur vaskulär ohälsa drabbar hjär-
nan och ökar risk för kognitiv svikt och demens.

Vad betyder forskningsanslaget för dig?
–Som forskare är man beroende av extern finansiering. 
Det betyder självklart jättemycket att få möjlighet att 
studera frågeställningar som kan utgöra nycklar till kun-
skap. Det är ju också en validering när personer opar-
tiskt bedömer att det man gör är viktigt.

LUANA NAIA
B I T R Ä DA N D E  LE KTO R ,  K A R O L I N S K A  I N ST I T U T E T

De senaste åren har mitokondriernas funktion blivit 
ett allt hetare forskningsfält och uppmärksammas år-
ligen på flera olika konferenser bland annat vid World 
Congress on Targeting Mitochondria, som i år hålls i 
Berlin. Mitokondrier är små organeller som finns i alla 
celler och brukar kallas cellernas kraftverk, eftersom 
de omvandlar näring från det vi äter till energi. När mi-
tokondrierna inte fungerar som de ska kan vi utveckla 
allvarliga och ofta ärftliga sjukdomar. Nedsatt funktion 
i mitokondrierna vilket påverkar nervcellernas signal-

system är ett kännetecken 
vid Alzheimers sjukdom.

Luana Naia, biträdande lek-
tor vid institutionen för neurobio-
logi, vårdvetenskap och samhälle, 
på Karolinska institutet, har tilldelats 700 000 kronor för 
ett forskningsprojekt där hon bland annat ska undersö-
ka hur man kan förbättra mitokondriernas funktion och 
om det i framtiden kan vara en möjlig behandlingsme-
tod vid Alzheimers sjukdom.

TOBIAS GRANBERG
F O R S K A R G R U P P S LE DA R E ,  K A R O L I N S K A  I N ST I T U T E T

Tobias Granberg, forskargruppsledare vid Karolinska 
Institutet och läkare vid Neuroradiologen på Karolinska 
Universitetssjukhuset har fått 1,5 miljoner kronor till 
studien NeuroCovid – ett tvärvetenskapligt synsätt på 
den kognitiva effekten av covid-19. 

Studien utgår från patienter som intensivvårdats på 
Karolinska Universitetssjukhuset under den första och 
andra vågen av smittan. Flera av patienterna, många 
äldre, har fått neurokognitiva besvär som påminner 
om de som uppvisas vid Alzheimers sjukdom. En del 
patienter har utbredda skador i hjärnan. Det kan vara 
mikrovaskulära skador, skador i de små blodkärlen och 
inflammation i hjärnhinnan. Andra har klarat sig bättre. 

–Vi kartlägger var i hjärnan och vilken typ av skador 
patienterna har fått och hur det påverkar deras kogni-
tion. Covid-19 är ett nytt virus men de skador vi ser hos 
intensivvårdade patienter har delvis likheter med de vi 

ser hos personer med Alz-
heimer och andra demens-
sjukdomar. Det finns även lik-
heter med multipel skleros, MS. 
Att identifiera likheterna mellan de skad-
or vi ser hos intensivvårdade patienter med covid-19 
och andra neurodegenerativa och neuroinflammatoriska 
sjukdomar kan ge oss bättre möjligheter att diagnostice-
ra, behandla och rehabilitera patienter med covid-19 i 
framtiden, säger Tobias Granberg.

Studien sker i samarbete mellan bland annat Inten-
sivvården, Röntgen, Neurologen och Kognitiva mot-
tagningen vid Karolinska Universitetssjukhuset. De 
patienter som sagt ja till att delta i studien följs upp 
efter tre, sex och tolv månader efter utskrivningen från 
sjukhuset. De får bland annat träffa en neuropsykolog 
och göra olika tester för att se hur hjärnan påverkats. 
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–I de försök vi har gjort på möss ser vi att mitokond-
riernas funktion är skadad redan innan symptom på sjuk-
domen bryter ut. Vi vill undersöka om vi kan överföra fris-
ka mitokondrier mellan nervceller för att ersätta skadade 
och på så sätt få hjärnan att återhämta sig och undvika 
att hjärnans funktioner bryts ner, berättar Luana Naia.

Till största delen bedrivs forskningen i framodlade 
cellkulturer men i ett mindre pilotprojekt ska hon också 
utföra en transplantation av mitokondrier till mushjärna.

–Det är en mycket intressant approach för att be-
handla hjärnans sjukdomar. Transplantationer av mito-
kondrier är ett mycket hett forskningsfält och är huvud-
fokus på konferensen Targeting Mitochondria i Berlin 
i oktober. Vi planerar en pilotstudie som kommer att 
följas upp i en större studie framöver.

En annan viktig del av forskningsprojektet är att för-
söka förstå om mitokondrier från hjärncellerna kan ta 

sig över i ryggmärgsvätskan och på så sätt i framtiden 
kan utgöra en möjlighet att bedöma i vilket stadium av 
sjukdomen en patient befinner sig.

–En förhoppning är att mitokondrier från ryggmärgs-
vätskan ska kunna användas som en biomarkör för 
sjukdomen och i en framtid användas på minnesklin-
ker. Men det ligger långt fram i tiden.

Vad betyder anslaget på 700 000 kronor från 
Alzheimerfonden för dig?
–Det är mycket viktigt för att jag ska kunna bedriva 
min forskning på ett självständigt sätt. Det är också 
centralt för att jag ska kunna få pengar från andra fon-
der och stiftelser. Jag är mycket glad och tacksam.
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KAJ BLENNOW
P R O F E S S O R  I  K L I N I S K  N E U R O K E M I ,  G ÖT E B O R G S  U N I V E R S I T E T

Kaj Blennow, professor i klinisk neurokemi vid Göte-
borgs universitet, har tilldelats 2 miljoner kronor av 
Alzheimerfonden för att utveckla sin världsledande 
forskning kring analyser av biomarkörer för begynnan-
de Alzheimer. Kaj Blennow och hans forskargrupp har 
tidigare identifierat flera biomarkörer i ryggvätska, som 
speglar sjukdomsutvecklingen av Alzheimers sjukdom 
i hjärnan. Nu har gruppens analystekniska framsteg 
gjort det möjligt att mäta flera av alzheimermarkörer-
na i vanliga blodprov. Med hjälp av den ultrakänsliga 
Simoa (Single molecule array) tekniken, kan forskarna 
bland annat bestämma koncentrationen av beta-amy-
loid (från Alzheimerplack) och P-tau (som finns i neu-
rofibriller) i vanliga blodprover, vilket kan predicera 
vilka patienter som kommer att utveckla Alzheimers 
sjukdom.

–Vi har utvecklat metoder för att mäta flera olika 
varianter av P-tau – 181, 217 och 231. Våra studier 
visar att mätningen av de tre olika varianterna ger i 
stort sett samma resultat som om man mäter i likvor, 
eller ryggvätska. Kommer blodtester att kunna ersät-
ta prover i likvor eller undersökning med PET-kamera 
i diagnostiken? Det vet vi ännu inte. För beta-amyloid 
verkar det inte riktigt fungera eftersom detta protein 
även bildas ute i kroppen, men för P-tau ser det mer 
lovande ut, säger Kaj Blennow.

Att blodprovet kommer 
att användas som screening 
i primärvården är ett möjligt 
framtidsscenario och studier 
pågår redan i Sverige. En annan 
viktig tillämpning är inom forskningen om risk-
faktorer för att drabbas av Alzheimers sjukdom. I sto-
ra redan genomförda kohortstudier runt om i världen 
där man samlat in blodprover under många decennier 
finns nu möjligheten att med den nya mätmetoden ana-
lysera blod och på så sätt förstå de tidiga stadierna av 
sjukdomen bättre.

–Ökar högt blodtryck, blodfetter, diabetes eller olika 
miljöfaktorer risken för att drabbas av Alzheimer, eller 
bara åldersdemens? I sådana här studier blir resultaten 
mycket säkrare om man använder sig av biomarkörer.

Vad betyder forskningsanslaget för dig?
–Oerhört mycket. Forskning är mycket kostsamt. Rea-
gens för att ta fram antikroppar kostar mycket, att an-
ställa en doktorand kostar 600 000 kronor per år och 
ett Simoainstrument två miljoner kronor. Att få ett större 
bidrag under flera år ger mig arbetsro. Jag är mycket 
glad och stolt över att få det här anslaget. Alzheimer-
fonden gör ett fantastiskt arbete.
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LISELOTTE 
JANSSON
ST Y R E LS E O R D F Ö R A N D E  O C H 

G E N E R A LS E K R E T E R A R E

Mångårig erfarenhet i ledande befattningar inom 
bank, finans och IT. Styrelseordförande för Centrum 
för Molekylär Medicin (CMM) vid Karolinska Institutet 
(medicinsk forskning). Styrelseledamot i forskningsstif-
telsen AlzeCure (drug discovery inom neurodegenera-
tiva sjukdomar). Styrelseledamot i Fingers Brain Health 
Institute. Styrelseledamot i Stockholm Toy Museum.

INGMARIE  
SEVERIEN
ST Y R E LS E LE DA M OT

Stiftelsejurist, med ledande befattningar, sedan över 
25 år. Stor och bred erfarenhet inom såväl civil- som 
skatterätt samt redovisning för ideell sektor. Ledamot i 
intresseföreningen; Stiftelser i Samverkan.

MONICA  
ROSENQUIST
ST Y R E LS E LE DA M OT

Mångårig erfarenhet i ledande befattningar inom bank 
och finans. Styrelseuppdrag i bolag och stiftelser. 
Ekonomiansvarig på Kungliga Fysiografiska Sällskapet 
i Lund.

EWA 
ERICSON
ST Y R E LS E LE DA M OT

Mångårig erfarenhet i ledande befattningar inom bank, 
finans och fastigheter. Har haft och har förtroendeupp-
drag, bl.a. som nämndeman i tingsrätt samt ordförande 
i kommunalt bostadsbolag.

ULRIKA  
HALLESIUS
ST Y R E LS E LE DA M OT

Specialist och konsult inom kommunikation med en 
examen i kommunika tionsvetenskap. Har en bakgrund 
som kommunikationsdirektör på Visit Sweden och har 
arbetat med att utveckla varumärket Sverige i många 
år. Ulrika är även engagerad i Sveriges Kommunikatörer 
och arbetar som mentor.

ALZHEIMERFONDENS STYRELSE
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
ORGANISATIONSFORM

Alzheimerfonden är en insamlingsstiftelse med organi-
sationsnummer 845001-8844.

ÄNDAMÅL

Insamlingsstiftelsen Alzheimerfonden ska ha som ända-
mål att kunna ta emot gåvor, testamenten, donationer 
(även aktier, obligationer, fastigheter etc.) till förmån för 
vetenskaplig forskning, vård och behandling.

Allmänt om verksamheten
HIT GÅR INSAMLADE MEDEL

Alzheimerfondens vision är att genom ekonomiskt stöd 
till forskningen kunna förebygga och bekämpa demens-
sjukdomar. Därför samlar vi in och delar ut pengar till 
forskning. Vi ger också stöd till projekt som kan göra det 
lättare för drabbade och anhöriga att leva med sjukdo-
men medan forskningen för att bota sjukdomen pågår. 

Alzheimerfondens främsta uppgift är att med finan-
siellt stöd till forskningen bidra i arbetet med att stop-
pa Alzheimers sjukdom och andra demenssjukdomar. 
Under 2021 delade vi ut ca 30 miljoner kronor i forsk-
ningsanslag och utvalda vårdutvecklingsprojekt. 

Alzheimerfonden stöttar all typ av forskning inom 
demensområdet och forskningsanslagen bedöms på 
basen av vetenskaplig kvalitet. Fokus på forskningen i 
Sverige ligger inom alzheimerfältet varför det området 
får störst anslag. De vetenskapliga ansökningarna gran-
skas och bedöms av Alzheimerfondens vetenskapliga 
råd och beslutas av Alzheimerfondens styrelse.

För 2021 delades ansökningarna in i tre grupper: 
grundforskning, klinisk forskning och läkemedels- och in-
terventionsforskning. Vi uppmuntrade också samarbeten 
mellan forskningsgrupper för att stärka projektens kvali-
tet, genomförbarhet och för att reducera projekttiden.

Alzheimerfonden prioriterade projekt
• med potential att på kort eller lång sikt kunna stoppa 

sjukdomsutvecklingen vid Alzheimers sjukdom
• med inriktning på att diagnosticera sjukdomen i tidigt 

skede
• som möjliggör behandlingen och rehabiliteringen 

av Alzheimerpatienter
• där klinisk nytta tydligt kan beskrivas
• där samverkan mellan forskningsgrupper förstärker 

projektets kvalitet och genomförbarhet

Alzheimerfonden prioriterade inte projekt
• som i huvudsak är repetition av tidigare kända data
• som enbart är deskriptiva, långt från potentiell klinisk 

nytta, eller har lågt nyhetsvärde.

Detta år uppmuntrade vi särskilt yngre forskare som hål-
ler på att meritera sig för docentur att söka. En särskild 
pott av medel avsattes till dem för att motivera dem att 
fortsätta sin forskning inom detta viktiga forskningsfält.

Utöver anslag till forskning finansierar vi utvalda så 
kallade ”vårdutvecklingsprojekt”. Det omfattar stöd till 
vårdanställda för vidareutbildning inom demensområ-
det till Silviasyster, Silviasjuksköterska, Silvialäkare och 
Silvia arbets- och fysioterapeuter.

POSTKODLOTTERIET

Årets basstöd från Postkodlotteriet uppgick till 7 mkr 
och gick oavkortat till akademisk grundforskning.

WEBBSHOP

Alzheimerfonden bedriver också viss skattepliktig verk-
samhet i form av event samt försäljning via webbshop.

KAPITALFÖRVALTNING

Stiftelsens kapital ska förvaltas på ett omsorgsfullt och 
betryggande sätt såväl avseende etik som ekonomi där 
såväl god avkastning, värdetillväxt och riskspridning ska 
vara vägledande faktorer och inom ramen för fastlagd 
placeringspolicy. Fastigheter, värdepapper eller annat 
som skänks till stiftelsen eller som stiftelsen erhåller ge-
nom bestämmelse i testamente eller gåvobrev, ska så 
snart det lämpligen kan ske, omvandlas till likvida medel. 
Likvida medel ska insättas på räntebärande konto i bank 
eller i räntebärande värdepapper, allt i avvaktan på att 
medlen utbetalas enligt stiftelsens beslut och ändamål. 

HÅLLBARHETSUPPLYSNINGAR

Alzheimerfonden är en liten men effektiv organisation 
bestående av åtta medarbetare. Vi arbetar ständigt 
med att effektivisera både interna och externa pro-
cesser och är i många avseenden en helt digitalise-
rad organisation. Vår ambition är att tid och pengar 
ska användas på rätt sätt och att vi fokuserar på vårt 
uppdrag, dvs samla in pengar och dela ut dessa till 
forskning och vårdutvecklingsprojekt. Ekonomitjäns-
ter och IT-support är outsourcat till externa parter för 
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att därigenom minska belastning på personalen med 
administrativa arbetsuppgifter. Vi ser också att det 
minskar riskerna för felhantering och fallissemang.

Vi strävar efter att ha en god företagskultur där sam-
arbete och öppenhet är ledord och att alla ska trivas på 
sin arbetsplats.

CORONAPANDEMIN

Den pågående coronapandemin påverkade våra aktivi-
teter även under det här året då vi inte kunde genom-
föra fysiska event, ex seminarier, Alzheimerloppet och 
liknande. Vi fortsatte därför med ett att använda digitala 
lösningar för att nå ut med vårt budskap. Alzheimerda-
gen den 21 september sändes som ett digitalt event 
som blev mycket uppskattat och har setts av många tit-
tare runtom i landet och även Alzheimerloppet blev ett 
uppskattat digitalt event med över 2 000 deltagare.

Vi kunde också se att dödsfallen orsakade av covid-19 
minskade väsentligt på landets omsorgsboenden som 
ett resultat av vaccinering och bättre behandling vilket 
var mycket glädjande.

I övrigt har pandemin inte påverkat fonden mer än att 
vi försökt arbeta hemifrån så mycket som möjligt för att 
följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

EFFEKTMÅL

Alzheimerfonden är en av Sveriges viktigaste finansiärer 
till svensk alzheimerforskning. Vi ser det tydligt i form av 
antalet forskningsansökningar som ökar år från år. 2021 
var ett rekordår med ansökningar uppgående till 175 mkr. 
Det visar på att forskningsprojekten ökar och att forskar-
na gärna söker medel från Alzheimerfonden, som har ett 
gott rykte bland forskarna. Vi ser också tydliga effektmål 
via sociala medier där vi stadigt ökar antalet följare. 

FRAMTIDA UTVECKLING

Alzheimerfondens fokus de närmaste åren är att arbeta 
fokuserat med att öka fondens intäkter. Förutom sed-
vanliga insamlingskampanjer som främst riktar sig till 
privatpersoner, så kommer vi att aktivt bearbeta företag 
samt potentiella donatorer.

ATT SKÄNKA EN GÅVA

Det ska vara enkelt och säkert att skänka en gåva till 
Alzheimerfonden. God service, respekt och lyhördhet 
för givarnas önskemål präglar arbetet på Alzheimerfon-
dens kansli. Givarservice per telefon är viktigt för att en 
personlig kontakt ska kunna upprätthållas med givarna. 
Alzheimerfonden ger också givarna möjlighet att skänka 
en gåva över internet.

Väsentliga händelser 
under året
ALZHEIMERDAGEN DEN 21 SEPTEMBER

Vårt årliga seminarium blev även i år ett helt digitalt event 
som nådde många tittare. Annika Jankell, ambassadör 
för fonden, var även i år en suverän moderator under 
den späckade seminariekvällen med olika gäster.

OMSORGSRÖRELSEN

Med anledning av den pågående Coronapandemin 
och det faktum att så många äldre drabbades så star-
tade vi ett upprop för äldreomsorgen – #omsorgsrö-
relsen. Ambitionen var att lyfta diskussionen om vad 
det är för omsorg vi vill ha i Sverige. Vi följde upp 
2020 års aktiviteter med att utlysa stipendier till lan-
dets omsorgsboenden för att de skulle kunna initiera 
aktiviteter som höjer livskvaliteten hos sina brukare. 
Det blev en stor succé där 700’ fördelades på ca 20 
st projekt. Vi kommer att följa upp dessa och redovisa 
effekterna som uppnåtts.

DROTTNING SILVIAS PRIS TILL EN UNG 
ALZHEIMERFORSKARE

Det här priset har delats ut i drygt 7 år och bär H.M. 
Drottningens namn. Priset tilldelas yngre framgångsrika 
forskare och prissumman är 125 000 kronor. Syftet är 
motivera yngre forskare att välja detta viktiga forsknings-
fält. Under 2021 tilldelades två forskare priset, vardera 
på 125 000 kronor, till Nicholas Ashton, Göteborgs 
universitet och Rik Ossenkoppele, Lunds och Amster-
dams universitet. Priserna delades ut av H.M. Drottningen 
under Silviahemmets diplomeringsceremoni på Drott-
ningsholmsteatern.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER 
RÄKENSKAPSÅRETS UTGÅNG

Alzheimerfonden erhöll 7 miljoner kronor från Postkod-
lotteriet i basstöd.

90-KONTO

Insamlingsstiftelsen har följande 90-konton:
Plusgiro: 90 11 19-8, Bankgiro: 901-1198,
Swish: 90 111 98

ADRESS

Insamlingsstiftelsen Alzheimerfonden har sitt säte i 
Stockholm med adress Vegagatan 9, 113 29 Stockholm 
Telefon givarservice: 020–30 11 30 
www.alzheimerfonden.se
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ALZHEIMERFONDENS KANSLI BEMANNAS AV:

Liselotte Jansson, generalsekreterare och ordförande
Sophia Du Rietz, marknadsansvarig och kanslichef
David Ågren, kommunikationsansvarig
Tove Wiik, projektledare
Stina Arosenius, projektledare
Lotta Rosenberg, projektledare
John Bjuvman, givarservice
Emilia Halldén, givarservice

ALZHEIMERFONDENS STYRELSE: 

Liselotte Jansson, generalsekreterare och ordförande
Ulrika Hallesius, ledamot
Ewa Ericson, ledamot
Ingmarie Severien, ledamot
Monica Rosenquist, ledamot

VETENSKAPLIGT RÅD

Alzheimerfondens vetenskapliga råd granskar alla 
forskningsansökningar, utvärderar och ger Alzheimer-
fondens styrelse ett oberoende beslutsunderlag för de 
formella besluten om vilka forskningsprojekt som ska få 
anslag. Styrelsen beviljade samtliga av vetenskapliga 
rådets förordade ansökningar.

ALZHEIMERFONDENS VETENSKAPLIGA RÅD:

Professor Henrik Zetterberg, Göteborgs universitet
(ordförande)
Professor Bengt Winblad, Karolinska Institutet 

Professor Miia Kivipelto, Karolinska Institutet 
Professor Oskar Hansson, Lunds universitet
Professor Lars Nyberg, Umeå universitet
Professor Maria Ankarcrona, Karolinska Institutet
Docent Stina Syvänen, Uppsala universitet

REVISOR

Stiftelsens revisor är Pernilla Zetterström Varverud, 
Grant Thornton, Stockholm.

RESULTAT OCH STÄLLNING 

Totalt insamlade medel 2021: 34 623 671 kr
Varav gåvor från allmänheten: 25 145 724 kr
Gåvor från företag: 179 500 kr
Gåvor/bidrag från privata/ideella organisationer/ 
fonder: 9 298 447 kr

UTBETALT TILL ÄNDAMÅLET

Totalt uppgick ändamålskostnaderna till 30 113 631 kr 
vilket motsvarar 84 % av insamlade medel. Alzheimer-
fonden har som mål att varje år uppnå minst 80 %.

KOSTNADER

Administrations- och insamlingskostnader i relation till 
totala intäkter uppgick till 23 % för 2021. 

Nyckeltalen är beräknade enligt den princip Svensk 
Insamlingskontroll tillämpar.

Fem år i sammandrag 2021 2020 2019 2018 2017

INSAMLADE MEDEL (TKR) 34 624 56 028 36 050 36 472 34 841

ANSLAG (ST) 77 55 61 52 66

ÄNDAMÅLSKOSTNADER (TKR) 30 114 45 303 30 181 33 004 30 936
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Resultaträkning not 2021 2020

Verksamhetsintäkter

Gåvor 3 32 954 929 55 515 579

Bidrag 3 1 668 742 512 141

Nettoomsättning 685 451 300 251

Övriga intäkter 74 057 31 544

SUMMA VERKSAMHETSINTÄKTER 35 383 179 56 359 514

Verksamhetskostnader 4,5

Ändamålskostnader -30 113 631 -45 302 762

Insamlingskostnader -4 759 162 -4 946 359

Administrationskostnader -3 686 834 -3 441 469

SUMMA VERKSAMHETSKOSTNADER -38 559 627 -53 690 591

Verksamhetsresultat -3 176 449 2 668 924

RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING
Stiftelsens redovisade resultat för räkenskapsåret och den ekonomiska ställningen vid 
räkenskapsårets utgång framgår av efterföljande resultat- och balansräkning. 

Resultat från finansiella investeringar

Resultat från värdepapper & fordringar som är 
 anläggningstillgångar 6 3 042 789 1 501 878

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 7 34 997 42 703

Räntekostnader och liknande resultatposter 0 -63

SUMMA RESULTAT FRÅN FINANSIELLA INVESTERINGAR 3 077 786 1 544 518

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER -98 663 4 213 442

SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT 8 0 0

ÅRETS RESULTAT -98 663 4 213 442
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Kassa och bank 18 636 621 35 810 101

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 19 632 273 36 597 665

SUMMA TILLGÅNGAR 45 282 864 63 913 550

Balansräkning not 2021-12-31 2020-12-31

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 

Balanserade utgifter för programvara 9 629 550 0

Finansiella anläggningstillgångar

Andra långfristiga värdepappersinnehav 10,11 25 011 041 27 305 885

Andra långfristiga fordringar 12 10 000 10 000

Summa finansiella anläggningstillgångar 25 021 041 27 315 885

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 25 650 591 27 315 885

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 333 250 12 500

Övriga fordringar 259 024 291 279

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 13 403 378 483 785

SUMMA KORTFRISTIGA FORDRINGAR 995 652 787 564
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Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 819 456 678 072

Skuld erhållna ej nyttjade bidrag 14 2 087 980 3 756 722

Skuld avseende beslutade, ej utbetalda bidrag 23 686 500 40 457 500

Övriga skulder 323 118 605 379

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 15 721 369 672 772

SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER 27 638 423 46 170 446

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 45 282 864 63 913 550

Förändring av eget kapital

Stiftelsekapital/ 
donationskapital

Ändamålsbestäm-
da medel #om-
sorgsrörelsen

Balanserat 
resultat

Årets 
resultat

Totalt eget 
kapital 

Ingående balans 
2021-01-01

2 782 194 700 000 10 747 468 3 513 442 17 743 104

Disposition av föregående 
års resultat

3 513 442 -3 513 442

Årets resultat -98 663

Utnyttjade ändamåls-
bestämda medel från 
tidigare år

-540 254 540 254

Avsättning till stiftelse- 
kapital/donationskapital *

34 707 -34 707

Utgående balans 
2021-12-31

2 816 901 159 746 14 226 203 441 591 17 644 441

* Avser avsättning till Anna och Hugo Perssons donation.

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Stiftelse/donationskapital 2 816 901 2 782 194

Ändamålsbestämda medel, ändamålet omsorgsrörelsen 159 746 700 000

Balanserat resultat 14 766 457 10 047 468

Årets resultat -98 663 4 213 442

SUMMA EGET KAPITAL 17 644 441 17 743 104
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not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

NOTER

Alzheimerfondens redovisnings- och värderingsprinciper 
överensstämmer med årsredovisningslagen, BFNAR 
2012:1 (K3), Giva Sveriges Styrande riktlinjer för årsre-
dovisning och BFNAR 2020:1 (Vissa redovisningsfrå-
gor med anledning av coronaviruset). 

Principerna är oförändrade jämfört med föregående 
räkenskapsår.

Resultaträkningen 
Verksamhetsintäkter
Endast det inflöde av ekonomiska fördelar som Alz-
heimerfonden erhållit eller kommer att erhålla för egen 
räkning redovisas som intäkt. 

Intäkter värderas, om inget särskilt anges nedan, till 
verkliga värdet av det som erhållits eller kommer att 
erhållas.

Nedan beskrivs, för respektive intäktspost, när in-
täktsredovisning sker.

GÅVOR OCH BIDRAG

En transaktion i vilken Alzheimerfonden tar emot en 
tillgång som har ett värde utan att ge tillbaka motsva-
rande värde i utbyte är en gåva eller ett erhållet bidrag.

Om tillgången erhålls därför att Alzheimerfonden 
uppfyllt eller kommer att uppfylla vissa villkor och om 
Alzheimerfonden har en skyldighet att återbetala till 
motparten om villkoren inte uppfylls, är det ett erhållet 
bidrag. Är det inte ett bidrag är det en gåva.

GÅVOR

Gåvor redovisas som huvudregel som intäkt när de er-
hålls. Gåvor i form av tjänster redovisas inte som intäkt.

Gåvor av exempelvis aktier, fastigheter och konst in-
täktsredovisas vid gåvotillfället, det vill säga när motta-
garen erhållit bestämmanderätt över gåvan.

En gåva som intäktsförts redovisas antingen som en 
tillgång eller en kostnad beroende på om gåvan förbru-
kas direkt eller inte. Gåvor som Alzheimerfonden avser 
att stadigvarande bruka i verksamheten redovisas som 
anläggningstillgångar. Övriga gåvor redovisas som 
omsättningstillgångar.

Gåvor värderas som huvudregel till verkligt värde. 
I de fall Alzheimerfonden lämnat en ersättning för att 

erhålla gåvan minskas gåvans värde med ersättningen.

BIDRAG

Bidrag redovisas som intäkt när villkoren för att erhålla 
bidraget har uppfyllts. Erhållna bidrag redovisas som 
skuld till dess villkoren för att erhålla bidraget uppfylls.

Bidrag som erhållits för att täcka kostnader redovisas 
samma räkenskapsår som den kostnad bidraget är av-
sett att täcka.

Erhållna bidrag värderas till det verkliga värdet av den 
tillgång som Alzheimerfonden fått eller kommer att få.

NETTOOMSÄTTNING

Intäkt vid försäljning av varor redovisas normalt vid för-
säljningstillfället.

ÖVRIGA INTÄKTER

Övriga intäkter värderas till verkligt värde och redovi-
sas i den period det avser.

Verksamhetskostnader
Verksamhetskostnader delas in i följande funktioner: 
ändamåls-, insamlings- och administrationskostnader.

ÄNDAMÅLSKOSTNADER

Ändamålskostnader är sådana kostnader som kan 
hänföras till Alzheimerfondens uppdrag enligt dess 
stadgar.

Till ändamålskostnader räknas även kostnader för 
opinionsbildande verksamhet i de fall opinionsbildning 
och upplysande verksamhet ligger i själva uppdraget 
som Alzheimerfonden har. Exempel här är tematiska 
kampanjer som Alzheimerfonden har. Till ändamålskost-
nader räknas även de till ändamålskostnader fördelade 
gemensamma kostnaderna (samkostnaderna). Kostna-
der för administration som uppstår som en direkt följd 
av en aktivitet/ett projekt inom ändamålet, räknas till än-
damålskostnader. Exempel på sådana kostnader är den 
administrativa hantering som beviljande av forsknings-
anslag ger upphov till. Att observera är att hantering av 
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projekt inom ramen för ändamålet ofta inkluderar kost-
nader för ansökan om bidrag, eftersom bidraget ofta är 
en förutsättning för att projektet ska genomföras. Där-
med hänförs även denna särkostnad för bidragsansö-
kan, som oftast är mycket liten, till ändamålskostnader. 
Uppföljning och rapportering av såväl själva projektet 
som exempelvis en bidragsgivare ingår också här.

INSAMLINGSKOSTNADER

Med insamlingskostnader menas direkta kostnader för 
arbete som riktar sig till Alzheimerfondens samtliga gi-
vare, d.v.s. intäkter i form av gåvor, testamenten och 
donationer från såväl privatpersoner som företag och 
organisationer. Arbetet omfattar både befintliga givare 
och arbetet med att söka nya givare. Arbetet resulte-
rar i kampanjer, utskick och underhåll av givarregister. 
Insamlingskostnaderna består av tv- och radioreklam, 
annonser, informationsmaterial, insamlingsmaterial och 
personal som arbetar med insamlingsaktiviteter inrik-
tade mot gåvor. Insamlingskostnader inkluderar såväl 
direkta kostnader – såsom lönekostnader för insam-
lingspersonal – som de till insamlingskostnaderna för-
delade gemensamma kostnaderna/samkostnaderna.

Till insamlingskostnader hör även kostnader för va-
rumärkesbyggande, profilering och positionering. Nål 
och brevmärken, vykort, dekaler m.m. betraktas som 
ett slags kvitto eller gåvobevis och är därmed en in-
samlingskostnad.

ADMINISTRATIONSKOSTNADER

Administrativa kostnader är sådana som behövs för att 
administrera Alzheimerfonden. Administrationen utgör 
en kvalitetsgaranti för ändamålet och för givaren.

Exempel på sådana kostnader är styrelsemöten, re-
vision, delar av hyra och administrativa system. Hit hör 
även administrationskostnader fördelade gemensamma 
kostnader/samkostnader, till exempel hela eller delar 
av lönekostnader för ekonomifunktion och vaktmästeri.

LEASING

Samtliga av Alzheimerfondens operationella och finan-
siella leasingavtal kostnadsförs löpande (linjärt) över 
leasingperioden (inkl. första förhöjd hyra).

ERSÄTTNINGAR TILL ANSTÄLLDA

Löpande ersättningar till anställda i form av löner, soci-
ala avgifter och liknande kostnadsförs i takt med att de 
anställda utför tjänster.

Eftersom alla pensionsförpliktelser klassificerats 
som avgiftsbestämda redovisas en pensionskostnad 
det år pensionen tjänas in.

INKOMSTSKATT

I årets skattekostnad ingår skatt som avser årets skatte-
pliktiga resultat och del av tidigare års inkomstskatt som 
ännu inte har redovisats.
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Balansräkningen 
Tillgångar och skulder

Tillgångar, skulder och avsättningar värderas till anskaff-
ningsvärde om inget annat anges nedan.

MATERIELLA OCH IMMATERIELLA ANLÄGGNINGS-
TILLGÅNGAR

Materiella och immateriella anläggningstillgångar vär-
deras till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar 
enligt plan.

Aktivering av en anläggningstillgång sker vid an-
skaffning till högre belopp än 0,5 prisbasbelopp.

Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade 
nyttjandeperiod. Följande avskrivningstider tillämpas:
• Balanserade utgifter för programvara 3–5 år
• Inventarier 5 år

Borttagande från balansräkningen sker vid avyttring 
eller utrangering.

TILLGÅNGAR OCH SKULDER

Vid anskaffningstidpunkten värderas finansiella till-
gångar till anskaffningsvärde med tillägg för direkta 
transaktionsutgifter.

Efter det första redovisningstillfället värderas kort-
fristiga placeringar enligt lägsta värdets princip, d.v.s. 
till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsälj-
ningsvärdet på balansdagen.

Kundfordringar värderas individuellt till det belopp 
som beräknas inflyta.

Efter första redovisningstillfället värderas långfristiga 
finansiella tillgångar som inte är räntebärande till an-
skaffningsvärde (med avdrag för nedskrivning).

Långfristiga räntebärande tillgångar, exempelvis 
obligationer, värderas till upplupet anskaffningsvärde 
med tillämpning av effektivräntemetoden (med avdrag 
för nedskrivning).

Alla tillgångar som innehas för riskspridning anses 
ingå i en värdepappersportfölj och betraktas därmed 
som en post vid värdering enligt lägsta värdets princip 
respektive vid nedskrivningsprövning.

Fordringar och skulder i utländsk valuta värderas till 
balansdagens kurs.

ÄNDAMÅLSBESTÄMDA MEDEL

I posten Ändamålsbestämda medel i eget kapital re-
dovisas ännu inte förbrukade gåvor till ett specifikt än-
damål och andra ändamålsbestämda medel. Se även 
eget-kapital rapporten.

SKULD FÖR ERHÅLLNA EJ NYTTJADE BIDRAG

När Alzheimerfonden erhållit bidrag men ännu inte 
uppfyllt villkoren redovisas en skuld.

SKULD FÖR BESLUTADE EJ UTBETALDA BIDRAG

När Alzheimerfonden fattat beslut om utbetalning av 
forskningsbidrag/anslag/stöd och meddelat mottaga-
ren men inte verkställt utbetalningen redovisas detta 
belopp som en kortfristig och/eller långfristig skuld.

EVENTUALFÖRPLIKTELSER

Alzheimerfonden lämnar upplysning om en eventual-
förpliktelse när Alzheimerfonden har en möjlig förplik-
telse som till följd av inträffade händelser och vars fö-
rekomst endast kommer att bekräftas av en eller flera 
osäkra framtida händelser, som inte helt ligger inom 
Alzheimerfondens kontroll, inträffar eller uteblir, eller 
om Alzheimerfonden har en befintlig förpliktelse till 
följd av inträffade händelser, men som inte redovisas 
som skuld eller avsättning eftersom det inte är sanno-
likt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att 
reglera förpliktelsen eller förpliktelsens storlek inte kan 
beräknas med tillräcklig tillförlitlighet.

not 2 Uppskattningar och bedömningar
När finansiella rapporter upprättas måste styrelsen och general sekreteraren i enlighet med tillämpade redovisnings- 
och värderings principer, göra vissa uppskattningar, bedömningar och antaganden som påverkar redovisning och 
värdering av till gångar, avsättningar, skulder, intäkter och kostnader. I årets finansiella  rapporter har inga väsentliga 
uppskattningar och bedömningar gjorts.
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Noter till Resultaträkningen

not 3 Insamlade medel 2021 2020

Gåvor som redovisas i resultaträkningen

Insamlade medel

Allmänheten 25 145 724 41 595 197

Företag 179 500 5 427 260

Andra organisationer 7 629 705 8 493 122

SUMMA INSAMLADE MEDEL (GÅVOR) 32 954 929 55 515 579

Alzheimerfonden har inte mottagit några gåvor som inte redovisas i resultaträkningen.

Bidrag som redovisas som intäkt

Insamlade medel (privaträttsliga bidrag)

Andra organisationer 1 668 742 512 141

SUMMA INSAMLADE MEDEL (PRIVATRÄTTSLIGA BIDRAG) 1 668 742 512 141

Totala insamlade medel består av följande

Gåvor som har redovisats i resultaträkningen 32 954 929 55 515 579

Gåvor som inte har redovisats i resultaträkningen 0 0

Privaträttsliga bidrag som redovisats som intäkt 1 668 742 512 141

SUMMA INSAMLADE MEDEL 34 623 671 56 027 719

not 4 Medelantal anställda, personal kostnader och 
arvode till styrelsen

2021 2020

Medelantalet anställda

Antalet anställda 7 7

Varav män 1 2

Varav kvinnor 6 5

TOTALT 7 7

Könsfördelning bland styrelseledamöter och  ledande  befattningshavare 

Arvode till styrelsen utgår med 10 000 kr/möte för styrelseordförande och 5 000 
kr/möte för styrelseledamöter. Alzheimerfonden håller ca 5 styrelsemöten per år.

Antal på balansdagen 6 6

Varav män 2 3

Varav kvinnor 4 3

Varav generalsekreterare 1 1
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Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

Lön och andra ersättningar:

Styrelse och generalsekreterare 922 682 925 000

Övriga anställda 2 724 192 2 227 337

TOTALA LÖNER OCH ERSÄTTNINGAR 3 646 874 3 152 337

Sociala kostnader 1 366 039 1 105 116

(varav pensionskostnader exkl. löneskatt) (224 105) (225 171)

SUMMA 5 012 913 4 257 453

Av pensionskostnader avser 114 tkr (115 tkr) organisationens generalsekreterare.

not 5 Leasing 2021 2020

Alzheimerfonden leasar framför allt kontorslokaler samt datorer och annan kontorsutrustning.

Kostnadsförda leasingavgifter uppgår till 604 385 595 058

Framtida leasingavgifter förfaller enligt följande

Inom 1 år 640 782 596 145

1–5 år 615 689 176 535

Senare än 5 år 0 0

SUMMA 1 256 471 772 680

Avtalet om lokalhyra sträcker sig till 2022 och är möjligt att förlänga till 2024.

not 7 Övriga ränteintäkter och liknande 
 resultatposter

2021 2020

Räntor 34 997 42 703

SUMMA 34 997 42 703

not 6 Resultat från övriga värdepapper och 
 fordringar som är anläggningstillgångar

2021 2020

Utdelningar 647 923 232 266

Realisationsresultat vid försäljningar 2 394 866 1 269 612

Nedskrivningar 0 0

Återföring av nedskrivningar 0 0

SUMMA 3 042 789 1 501 878
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not 8 Skatt på årets resultat 2021 2020

Aktuell skatt 0 0

SUMMA 0 0

Avstämning av effektiv skatt 

Resultat före skatt -207 366 -284 380

Skattekostnad 20,60% (21,40%) 0 0

Skatteffekt av:

Ej avdragsgilla kostnader -24 621 -2 338

Ej skattepliktiga intäkter 0 47

SUMMA -24 621 -2 291

Noter till Balansräkningen

not 9 Immateriella anläggningstillgångar 2021 2020

Ingående anskaffningsvärden 2 080 856 2 080 856

Årets aktiverade utgifter 629 550 0

UTGÅENDE ACKUMULERADE ANSKAFFNINGSVÄRDEN 2 710 406 2 080 856

Ingående avskrivningar -2 080 856 -2 080 856

Årets avskrivningar 0 0

UTGÅENDE ACKUMULERADE AVSKRIVNINGAR -2 080 856 -2 080 856

UTGÅENDE REDOVISAT VÄRDE 629 550 0
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not 10 Andra långfristiga värdepappersinnehav 2021 2020

Aktier

Ingående anskaffningsvärde 13 305 885 12 196 761

Förvärv 1 874 072 8 384 489

Försäljningar -4 168 917 -7 275 365

UTGÅENDE ANSKAFFNINGSVÄRDE 11 011 041 13 305 885

Ingående ackumulerade nedskrivningar 0 0

Årets nedskrivning 0 0

Återföringar av nedskrivningar 0 0

UTGÅENDE ACKUMULERADE NEDSKRIVNINGAR 0 0

UTGÅENDE REDOVISAT VÄRDE 11 011 041 13 305 885

Specifikationer av värdepapper, antal aktier Antal Bokfört värde Marknadsvärde

Depå 1

Alzecure Pharma 207 572 829 889 1 235 053

Cassandra Oil 128 2 356 15

Smart Energy Sw G 7 500 4 370 300

SUMMA 215 200 836 615 1 235 369

Specifikationer av värdepapper, antal aktier Antal Bokfört värde Marknadsvärde

Depå 2

Essity B 2 189 652 754 646 631

SCA B 2 542 270 149 408 627

ABB LTD 2 392 412 599 826 197

Alfa Laval 1 583 354 313 576 845

Assa Abloy B 1 879 351 305 518 980

Atlas Copco A 1 831 706 395 1 145 840

Bravida Holding 1 362 159 628 172 974

Epiroc A 3 911 306 871 896 401

Hexagon B 5 132 356 086 737 212

Skanska B 1 692 284 448 396 266
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Sweco B 2 109 257 052 358 952

Volvo B 3 871 601 315 811 555

AFRY 967 141 457 246 585

Autolivinc SDB 583 405 801 548 020

H&M B 2 287 378 808 407 269

AstraZeneca PLC 481 455 597 511 207

Getinge B 1 147 201 810 453 180

Handelsbanken A 5 640 613 214 551 930

Investor B 5 732 560 813 1 305 463

SEB A 7 621 588 235 959 103

HBF SVE SMÅBO B10SEK 1 337 2 115 773 3 406 239

SUMMA 56 288 10 174 425 15 885 474

not 11 Innehav räntefonder Antal Bokfört värde Marknadsvärde

Handelsbanken Fonder AB

Kortränta (A9 SEK) 100 420 14 000 000 14 773 858

SUMMA 14 000 000 14 773 858

not 12 Andra långfristiga fordringar 2021 2020

Ingående anskaffningsvärde 10 000 10 000

Tillkommande fordringar 0 0

UTGÅENDE REDOVISAT VÄRDE 10 000 10 000

not 13 Förutbetalda kostnader och 
 upplupna intäkter

2021 2020

Förutbetalda hyror 140 760 137 363

Övriga poster 262 618 346 422

SUMMA 403 378 483 785

not 14 Skuld erhållna ej nyttjade bidrag 2021 2020

I posten ingår bidrag från PostkodLotteriet med: 2 087 980 3 756 722

Inga offentliga bidrag ingår. 
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Insamlingsstiftelsen Alzheimerfonden – Org.nr 845001-8844

not 15 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2021 2020

Semesterlöner 317 847 237 492

Upplupna sociala avgifter 90 934 67 290

Övriga poster 312 588 367 990

SUMMA 721 369 672 772

not 16 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser.

Stiftelsen har inga ställda säkerheter. Enligt styrelsens bedömning har stiftelsen inga eventualförpliktelser.

not 17 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång

Med anledning av Rysslands invasion av Ukraina den 24 februari har vi gjort följande bedömningar. Utvecklingen av 
samhällsekonomin och oron på de finansiella marknaderna kan komma att påverka Alzheimerfonden. I vilken utsträck-
ning är alltjämt svårt att förutspå. Styrelsen följer utvecklingen för att vidta åtgärder vid behov.

Stockholm 2022-05-30
Denna årsredovisning har signerats digitalt den 30 maj 2022 av nedan personer:
Liselotte Jansson, generalsekreterare och ordförande
Ulrika Hallesius, ledamot
Ewa Ericson, ledamot
Ingmarie Severien, ledamot
Monica Rosenquist, ledamot

Vår revisionsberättelse har lämnats 2022-05-30
Pernilla Zetterström Varverud, Grant Thornton Sweden AB, Auktoriserad revisor
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       /envelopes/BkwuONzu9/recipients/HJyTOVGuq
       LISELOTTE
       JANSSON
       Liselotte@alzheimerfonden.se
       195711076942
       1957/11/07
       212.100.115.172
     
    
     195711076942
     2022-05-30T12:49:26.835Z
   
    
     /envelopes/BkwuONzu9/recipients/HJyTOVGuq
     LISELOTTE
     JANSSON
   
  
   
    recipient.envelope.opened
    2022-05-30T12:52:37.751Z
    HkkjtNMOc
    
     
      Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_5 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.5 Mobile/15E148 Safari/604.1
      94.234.39.116
    
     HkkjtNMOc
     2022-05-30T12:52:37.739Z
     /envelopes/BkwuONzu9/recipients/HkkjtNMOc
     /envelopes/BkwuONzu9
   
    
     /envelopes/BkwuONzu9/recipients/HkkjtNMOc
     Ingmarie
     Severien
     94.234.39.116
   
  
   
    signature.created
    2022-05-30T12:54:08.098Z
    HyOdONM_5.c8d5fbfe-91ed-401c-961e-3d7ff8da4969
    
     HyOdONM_5.c8d5fbfe-91ed-401c-961e-3d7ff8da4969
     /envelopes/BkwuONzu9/documents/HyOdONM_5/signatures/HyOdONM_5.c8d5fbfe-91ed-401c-961e-3d7ff8da4969
     /envelopes/BkwuONzu9/documents/HyOdONM_5
     
      /envelopes/BkwuONzu9/recipients/HkkjtNMOc
      Ingmarie
      Severien
      1968/09/27
      196809273920
    
     signed
     bankid-se
     Ingmarie
     Severien
     1968/09/27
     94.234.39.116
     
      HyOdONM_5
      34b7e13f-51bd-40bd-8b1a-0ad5ef352404
      true
      2022-05-30T12:54:07.463Z
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     2022-05-30T12:54:07.463Z
   
    
     /envelopes/BkwuONzu9/recipients/HkkjtNMOc
     Ingmarie
     Severien
   
  
   
    signature.created
    2022-05-30T13:13:58.867Z
    HyOdONM_5.83aa13b7-7227-42b1-a557-7681c8a7fc13
    
     HyOdONM_5.83aa13b7-7227-42b1-a557-7681c8a7fc13
     /envelopes/BkwuONzu9/documents/HyOdONM_5/signatures/HyOdONM_5.83aa13b7-7227-42b1-a557-7681c8a7fc13
     /envelopes/BkwuONzu9/documents/HyOdONM_5
     
      /envelopes/BkwuONzu9/recipients/H1x7DqNzdq
      Yvonne Monica
      Rosenqvist
      1960/03/06
      196003063986
    
     signed
     bankid-se
     Yvonne Monica
     Rosenqvist
     1960/03/06
     158.174.222.26
     
      HyOdONM_5
      49edf748-297c-4386-8859-200f63c59913
      true
      2022-05-30T13:13:58.252Z
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       /envelopes/BkwuONzu9/recipients/H1x7DqNzdq
       Yvonne Monica
       Rosenqvist
       Monicarosenquist@outlook.com
       196003063986
       1960/03/06
       158.174.222.26
     
    
     196003063986
     2022-05-30T13:13:58.252Z
   
    
     /envelopes/BkwuONzu9/recipients/H1x7DqNzdq
     Yvonne Monica
     Rosenqvist
   
  
   
    notification.sent
    2022-05-30T13:44:21.873Z
    H1aVcHzu9
    
     H1aVcHzu9
     /envelopes/BkwuONzu9/recipients/rknSt4GOc
     /envelopes/BkwuONzu9/recipients/rknSt4GOc/notifications/H1aVcHzu9
     Dokument att signera
     paree@telia.com
     2022-05-30T13:44:21.730Z
     57cd2b0a-26e6-4f90-8edc-b8f50396fe8f
     sent
   
    
     /system/service/honcho/notify
   
  
   
    recipient.envelope.opened
    2022-05-30T14:02:04.593Z
    rknSt4GOc
    
     
      Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_6) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.3 Safari/605.1.15
      90.231.183.149
    
     rknSt4GOc
     2022-05-30T14:02:04.555Z
     /envelopes/BkwuONzu9/recipients/rknSt4GOc
     /envelopes/BkwuONzu9
   
    
     /envelopes/BkwuONzu9/recipients/rknSt4GOc
     Ewa
     Ericson
     90.231.183.149
   
  
   
    signature.created
    2022-05-30T14:03:46.341Z
    HyOdONM_5.78e6513f-29ae-4d69-bf4f-47b022568430
    
     HyOdONM_5.78e6513f-29ae-4d69-bf4f-47b022568430
     /envelopes/BkwuONzu9/documents/HyOdONM_5/signatures/HyOdONM_5.78e6513f-29ae-4d69-bf4f-47b022568430
     /envelopes/BkwuONzu9/documents/HyOdONM_5
     
      /envelopes/BkwuONzu9/recipients/rknSt4GOc
      EVA
      ERIKSSON
      1945/06/11
      194506110743
    
     signed
     bankid-se
     EVA
     ERIKSSON
     1945/06/11
     90.231.183.149
     
      HyOdONM_5
      513e7aee-5b1d-4144-acc2-aefec6d48874
      true
      2022-05-30T14:03:45.266Z
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       /envelopes/BkwuONzu9/recipients/rknSt4GOc
       EVA
       ERIKSSON
       paree@telia.com
       194506110743
       1945/06/11
       90.231.183.149
     
    
     194506110743
     2022-05-30T14:03:45.266Z
   
    
     /envelopes/BkwuONzu9/recipients/rknSt4GOc
     EVA
     ERIKSSON
   
  
   
    recipient.envelope.opened
    2022-05-30T14:12:04.248Z
    H1gwoqNM_q
    
     
      Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/101.0.4951.64 Safari/537.36 Edg/101.0.1210.47
      88.131.44.131
      2022-05-30T14:12:04.188Z
    
     H1gwoqNM_q
     2022-05-30T14:12:04.188Z
     /envelopes/BkwuONzu9/recipients/H1gwoqNM_q
     /envelopes/BkwuONzu9
   
    
     /envelopes/BkwuONzu9/recipients/H1gwoqNM_q
     Pernilla
     Zetterström Varverud
     88.131.44.131
   
  
   
    signature.created
    2022-05-30T14:13:12.012Z
    HyOdONM_5.943c1e2c-cab9-4695-ac0b-77095c677ca0
    
     HyOdONM_5.943c1e2c-cab9-4695-ac0b-77095c677ca0
     /envelopes/BkwuONzu9/documents/HyOdONM_5/signatures/HyOdONM_5.943c1e2c-cab9-4695-ac0b-77095c677ca0
     /envelopes/BkwuONzu9/documents/HyOdONM_5
     
      /envelopes/BkwuONzu9/recipients/H1gwoqNM_q
      Pernilla M
      Zetterström Varverud
      1970/07/30
      197007300325
    
     signed
     bankid-se
     Pernilla M
     Zetterström Varverud
     1970/07/30
     83.248.18.12
     
      HyOdONM_5
      288a1f8c-e807-4e4e-82f6-671e34d77e3c
      true
      2022-05-30T14:13:11.003Z
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Alzheimerfondens vision är att genom ekono-
miskt stöd till forskningen kunna förebygga 
och bekämpa demens sjukdomar. Därför sam-
lar vi in och delar ut pengar till forskningen.


Forskningsstöd
Av 2021 års insamlade medel delar Alzheimerfonden ut 
 cirka 30 miljoner kronor till forskare vid landets ledan-
de universitet. Forsknings ansökningarna granskas och 
 utvärderas av Alzheimer fondens vetenskapliga råd som 
leds av Henrik Zetterberg,  professor vid  Sahlgrenska 
Akademin i Göteborg.


Stöd till vårdutveckling
Alzheimerfonden ger bidrag till vårdanställda för vidareut-
bildning inom demensområdet, något vi tycker är mycket 
angeläget.  Flera yrkes kategorier behöver mer kunskap om 
 demenssjukdomar. Därför gör vi det möjligt för vårdan-
ställda att få certifieringar som  Silviasyster, Silvialäkare, 
Silviasjuksköterska och Silviafysio- och  arbetsterapeut.


Anhörigstöd
Unga anhöriga till sjuka i Alzheimer eller demens är en 
glömd grupp – uppskattningsvis växer 7 000 ungdomar 
i Sverige upp med en  demenssjuk förälder. Alzheimer-
fonden  stöttar dessa ungdomar  genom att finansiera 
en lägerverksamhet som drivs på flera platser i  landet. 


HIT GÅR DIN GÅVA
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Hej bästa läsare,


Under 2021 så kunde vi glädjande konstatera att effekterna efter Coronaepidemin sakta 
klingade av då färre Alzheimerdrabbade avled på våra boenden.


Vår satsning #omsorgsrörelsen som vi startade under 2020 blev en stor succé då över 430 
ansökningar inkom med många fantastiska idéer hur man kan öka livskvaliteten på Sveriges 
äldre- och omsorgsboenden. Vi delade ut stipendier på totalt 700 000 kronor till 20 projekt. 
Vi kommer att löpande redovisa dessa och effekterna som uppnåtts.


På forskningsområdet så ser vi fortsatt en positiv utveckling inom läkemedelsindustrin där 
ett flertal bolag nu har mycket intressanta projekt på gång som ser riktigt lovande ut. Biogen 
och BioArctic är två bolag som ligger i framkant med sina antikroppsbehandlingar och vi ser 
fram emot att följa dessa och förhoppningsvis se positiva kliniska resultat, dvs att det kommit 
patienten till nytta.


Det är fortsatt utmanande att samla in stora pengar till alzheimerforskningen då konkurrensen är 
hård från andra organisationer och där stöd till olika katastrofprojekt många gånger prioriteras.


Vi fortsätter dock att sätta Alzheimers sjukdom på kartan genom att vara aktiva på många sätt 
för att sprida kunskap och insikt om denna sjukdom. Vårt årligt återkommande seminarium på 
Alzheimerdagen den 21 september hölls även detta år i digital form som vi ser stora fördelar 
med då vi når betydligt fler tittare i hela landet. Vi kommer att fortsätta använda det digitala 
formatet för olika typer av evenemang där det passar och där vi verkligen vill nå en bredare pu-
blik. Under 2022 kommer vi dock att starta upp en rad fysiska event och det ser vi fram emot.


Vårt fokus på att supportera unga forskare manifesterades med utdelningen av vårt fina pris 
”Drottning Silvias pris till en ung alzheimerforskare” som delades ut till två forskare, Nicholas 
Ashton, Göteborgs universitet och Rik Ossenkoppele, Lunds universitet. Priset delades ut 
av H.M. Drottningen under Silviahemmets diplomeringsdag på Drottningholms slottsteater. 
Det är med stor glädje vi konstaterar att det här priset har fått stor betydelse för den yngre 
forskarkåren att känna motivation att välja detta viktiga forskningsfält.


Jag vill rikta ett varmt Tack till Er alla som stöttat oss under 2021 och hoppas att Ni även är 
med oss under 2022!


Varma hälsningar


Liselotte Jansson
Generalsekreterare Alzheimerfonden
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ALZHEIMERFONDENS RELATIONER
Alzheimerfonden har 90-konto. Endast de ideella föreningar, stiftelser och trossamfund 
som har godkänts och regelbundet granskas av Svensk Insamlingskontroll, har rätt att  
använda ett 90-konto hos Plusgirot eller Bankgirot. 


KONTROLLERAS AV SVENSK INSAMLINGSKONTROLL 


Varje år granskar Svensk Insamlingskontroll räken-
skaperna hos de organisationer som har 90-konton. 
Svensk Insamlingskontroll bevakar givarens intressen. 
90-kontot är för givaren en bekräftelse på att insam-
lingen sköts på ett ansvarsfullt sätt och att pengarna 
går till ändamålet utan oskäliga kostnader. 


MEDLEM I GIVA SVERIGE 


Alzheimerfonden är medlem i Giva Sverige, Frivilligor-
ganisationernas Insamlingsråd. Giva Sverige verkar för 
etisk och profess ionell insamling. Alzheimerfonden följer 
i sin verksamhet Giva Sveriges kvalitetskod och övriga 
rekommendationer för insamlingsorganisationer. På Alz-
heimerfondens hemsida finns aktuella policydokument 
publicerade. 


Syftet med Giva Sveriges kvalitetskod är att öka trans-
parensen och öppenheten inom organisationerna och 
därigenom stärka förtroendet för de organisationer som 
tillämpar koden. Syftet är också att bidra till ökad profes-
sionalitet, förbättrad styrning, ledning och kontroll samt 
tillse att det finns strukturer för utvärdering av organisa-
tionernas verksamhet. Giva Sveriges medlemsorganisa-
tioner måste säkerställa att verksamheterna genomsyras 
av högt ställda krav vad gäller etik och moral. Kvalitet 
och professionalitet i verksamheten är avgörande för att 
insamlingsbranschen skall vinna och behålla allmänhe-
tens förtroende. Alzheimerfonden bygger sin styrning, 
ledning och kontroll på Giva Sveriges kvalitetskod.


CHARITY RATING 


Charity Rating är givarnas intresseorganisation som 
arbetar för en effektivare, transparent och profess-
ionell ideell sektor genom att vara oberoende, upply-
sande och vägledande. Varje år gör Charity Rating en 
granskning där Alzheimerfonden är granskad och god-
känd enligt Charity Ratings bedömningskriterier. 


PLACERINGSPOLICY 


Alzheimerfondens policy för ansvarsfulla investeringar 
tar sin utgångspunkt i internationella normer för miljö, 
mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, korruption samt kon-


troversiella vapen. Dessa normer finns uttryckta i FN:s 
konventioner och överenskommelser och kan tillämpas 
på företags miljömässiga och sociala ansvar. I tillägg till 
detta investerar vi inte i bolag vars omsättning till mer 
än 5 procent kommer från utvinning av fossila energikäl-
lor. Investeringar ska inte göras i företagsgrupper där 
mer än 5 % av omsättningen, enligt moderbolagets se-
naste årsredovisning, kommer från produktion av tobak, 
alkohol, vapen eller pornografi. 


Alzheimerfondens värdepappersinnehav som inte får 
försäljas enligt testamente, förvaltas av svensk bank i 
s k diskretionär förvaltning och inom ramen för strikt pla-
ceringspolicy. Övriga värdepappersgåvor försäljs om-
gående när de inkommit till fondens depå hos banken. 


FÖRMÅNSTAGARE I SVENSKA POSTKODLOTTERIET 


Svenska Postkodlotteriet är ett av Sveriges mest popu-
lära lotterier med nära en miljon kunder. Postkodlotteri-
et delar ut runt en miljard kronor per år till välgörenhet. 
Novamedia Sverige AB är operatörsbolaget för Svenska 
Postkodlotteriet. Alzheimerfonden har varit förmånstaga-
re till Postkodlotteriet sedan 2007 och har sedan dess 
fått över 100 mkr varav 16 mkr i så kallade specialprojekt.


Sophia Du Rietz, Kanslichef- och Marknadsansvarig Alzheimerfonden
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FRIVILLIGA GÅVOR ÄR EN VIKTIG DEL AV 
ALZHEIMERFONDENS VERKSAMHET
Det finns många sätt att ge gåvor till Alzheimerfonden - alla gåvor, stora som små, är lika 
välkomna. Varje år delar Alzheimerfonden ut alla inkomna gåvor, inget fonderas eller läggs 
på hyllan. Det gör oss till en unik givarorganisation. Alla insamlade medel ska komma forsk-
ningen till godo så att forskarna kan hitta ett botemedel för de som drabbats av Alzheimer 
och andra demenssjukdomar. 


MINNESGÅVA


En minnesgåva hedrar minnet av den avlidne samtidigt 
som gåvan skänker stöd till den viktiga forskningen om 
demenssjukdomar. Minnesbladet med en personlig 
hälsning skickar vi till begravningsbyrån eller till annan 
önskad mottagare.


GRATULATIONSGÅVA


När någon ger en gratulationsgåva, bidrar gåvan till 
forskningen. Det är ett mycket fint sätt att visa upp-
skattning till personen som givaren håller av. Mottaga-
ren får då ett gåvobevis skickat till sig.


ENGÅNGSGÅVA


Att bidra med en engångsgåva är också mycket väl-
kommet. Alla gåvor, stora som små betyder tillskott till 
forskningen. Det finns flera sätt att ge en engångsgåva.


MÅNADSGIVARE


Fler och fler väljer att skänka ett belopp varje månad via 
autogiro till Alzheimerfonden. Det är ett fint engagemang 
som på sikt ger stor nytta för insamlingen till forskning 
och vårdutveckling inom Alzheimer- och demensområ-
det. Som månadsgivare har man också möjlighet att ta 
del av olika erbjudanden från Alzheimerfonden.


TESTAMENTSGÅVA


Gåvor via testamenten är en viktig del i Alzheimerfon-
dens verksamhet och något vi är mycket tacksamma 
för. Det finns många runtom i Sverige som själva är 
drabbade, är anhöriga eller närstående till någon med 
en demensdiagnos. Flera ser därför möjligheten att 
testamentera ett bidrag till forskningen som en fin gest 
för att hjälpa till i strävan att hitta ett botemedel mot 
dessa drabbande hjärnsjukdomar.


AKTIEGÅVA


Som privatperson finns det möjlighet att skänka sin 
aktieutdelning skattefritt till ideella organisationer, som 
till Alzheimerfonden. Värdet på gåvan ökar då med 43 
procent eftersom du slipper kapitalskatten. Det går 
också bra att skänka aktieutdelning från fåmansbolag. 
Tack vare aktiegåvor ökar värdet av gåvor som går till 
forskningen mot Alzheimers sjukdom.


IDEELL FOND


Swedbanks Humanfond är en ideell fond där två pro-
cent av fondförmögenheten årligen utdelas till ideella 
organisationer. Fondspararna får pengar att växa sam-
tidigt som de stödjer välgörande ändamål som till ex-
empel forskning mot Alzheimers sjukdom. Att spara i 
Humanfond är långsiktigt och ansvarsfullt.


FÖRETAGSGÅVA


Som företag finns det möjlighet att skänka företagets 
pengar som gåva. Detta är ett effektivt sätt då värdet på 
gåvan ökar pga. att bolagsskatten är lägre. Som företag 
kan man välja att till exempel ge en engångsgåva eller 
att ge ett belopp varje månad.


Allt om att ge gåvor, läs mer på
www.alzheimerfonden.se/ge-en-gava 
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DEN DIGITALA ALZHEIMERDAGEN 
BJÖD PÅ EN FULLSPÄCKAD SÄNDNING
Alzheimerfonden har valt att under september månad, speciellt rikta strålkastarljuset mot 
Alzheimers sjukdom. Den 21 september, för andra året i rad sändes ett fullspäckat program. 
Glädjande kunde vi även i år hälsa Annika Jankell välkommen som programledare.


DET ÄR ETT MOMENTUM FÖR FORSKNINGEN NU


Alzheimerfondens Generalsekreterare Liselotte Jans-
son tog vid och påminde om den långa, utmanande 
och turbulenta pandemitiden som påverkat oss på 
olika sätt. Hon berättade om det fina resultatet som 
Alzheimerfonden gjorde 2020, det bästa i fondens 
historia. Vilket bidragit till att vi kunde dela ut hela 42 
miljoner kronor till forskning och vårdutvecklingspro-
jekt. Flera banbrytande forskningsprojekt har också 
fått genomslag, vilket innebär att vi nu kan skymta 
bromsmediciner inom en inte all för snar framtid. Det 
inger hopp för patienter runt om i Sverige och det är 
ett momentum för forskningen därför är det viktigt att 
vi ökar takten ytterligare för insamling till den viktiga 
forskningen, avrundade Liselotte.


DIGITALA ALZHEIMERLOPPET


Vi fick höra om det årliga Alzheimerloppet som är ett fint 
initiativ av systrarna Julia och Felicia, vars mamma gick 


bort i Alzheimers sjukdom 2017. Hela 1 250 000 kr har 
hittills samlats in till forskningen. Det blev ett peppande 
upprop att fortsätta med det digitala loppet och att vi för-
hoppningsvis kan arrangera det fysiskt framöver också.


FORSKARNA TOG PLATS I STUDION


Docent Stina Syvänen vid Uppsala universitet, lyfte vik-
ten av de forskningsanslag som hon får från Alzheimer-
fonden och att det är viktigt att det finns stöttning till 
universitetens forskning. Stina fick för fem år sen det 
prestigefulla priset Drottning Silvias pris till en ung Alz-
heimerforskare som blev startskottet för henne att satsa 
på Alzheimerområdet som forskare. Nu jobbar hon med 
att modifiera antikroppar så att de lättare kan komma in 
i hjärnan och de märks med radioaktivitet som gör att 
man kan se dem via PET kamera och då ser man var 
antikropparna binder till beta amyloid. 


Tobias Granberg, forskargruppsledare och tillika 
röntgenläkare vid KI, började redan som läkarstudent 
att forska om magnetkameradiagnostik som väcktes 
genom hans teknikintresse. Han leder nu en tvärveten-
skaplig forskningsgrupp om 22 personer som tittar på 
degenerativa och inflammatoriska sjukdomar. En ny stu-
die som också finansieras av Alzheimerfonden tittar och 
jämför personer med covid-19 och Alzheimers sjukdom.


–Kring hjärnbarken ser vi att det är mycket skador 
som uppstår vid covid-19, som mikroskopiska kärlska-
dor, vilket Tobias poängterar att man också kan få vid 
Alzheimers sjukdom och att dessa ofta sitter just kring 
hjärnbarken.


STIPENDIER SOM GÖR SKILLNAD


Inom ramen för initiativet #omsorgsrörelsen satsade 
Alzheimerfonden på en specialinsamling i syfte att 
kunna utlysa stipendier för verksamheter inom äldre-
omsorgen. Hela 435 ansökningar inkom till en summa 
av 20 miljoner kronor. Det visar på hur stort behovet är 
av resurser. Via länk fick vi möta Ida Nilsson på Vågen 
& Västerängsgården i Arvika kommun, som tog emot 


Stina Syvänen och Annika Jankell
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det största stipendiet på 125 000 kronor.
Stockholms Sjukhem, en annan av stipendievinnar-


na, var med och fick besök. Här finns sedan 2013 en 
särskild satsning på boende för yngre med demensdi-
agnoser.


–Det här stipendiet har betytt oerhört mycket efter-
som det inte finns pengar att söka för den yngre grup-
pen boende, berättade enhetschef Christina Granholm.


Pulsen höjdes rejält när Clarissa Krabbe, hälsoinspi-
ratör tillsammans med dansaren Tobias Karlsson bjöd 
upp till dans med de boende, en riktig energikick.


MUNHÄLSA OCH RÖRELSE 


Christer Stenvinkel, leg. Tandläkare och vårdutvecklare 
vid Folktandvården Sörmland inledde med orden ”mun-
nen är kroppens spegel” och pekade på sambanden 
mellan allmän hälsa och munhälsa. Han berättade att 
det finns studier som visar att tuggförmåga och demens 
har ett samband. Christer har fått finansiering av Alzhei-
merfonden till en specialistutbildning (från Cell till Sam-
hälle). Han påpekade att munnen är en intim och svår 
zon och att det inte alltid är lätt att behandla patienter 
med demensdiagnoser. 


Madelene Bruce Danielsson, Silvia fysioterapeut vid 
KI har via Alzheimerfonden fått finansiering för en ut-
bildning som också var tvärprofessionell. Hon berätta-
de att det finns allmänna rekommendationer om rörel-
se och aktivitet som är relevanta oavsett om man har 
en demensdiagnos eller inte för att bevara sin hälsa. 
Det gäller att hålla i gång 150 minuter per vecka, med 
medelhög intensitet. 


LÄKEMEDELSBOLAG PÅ PLATS


Christina Gip, Medicinsk chef Sverige för Biogen, 
samt läkare i internmedicin och geriatrik gästade stu-
dion. Biogen är ett biotechföretag inom neurologi som 
grundades av två nobelpristagare redan på 70-talet.


–Just nu pågår intensiv forskning inom Alzheimer-
området, det har inte kommit fram något nytt läkeme-
del de senaste tjugo åren, så förhoppning är att det 
ska lossna nu när vi har flera olika företag som har 
kliniska studier i gång för olika läkemedelskandidater, 
berättade Christina. 


TRÄFFSÄKRARE DIAGNOSER VIA BLODTESTER 


Oskar Hansson, framträdande forskare, professor 
i neurologi vid Lunds universitet och överläkare vid 
Skånes universitetssjukhus var med på länk. Att ställa 
diagnos är komplicerat och dyrt med de verktyg som 
forskats fram under de senaste tjugo åren. Just nu på-


går en test med blodprov vid 25 vårdcentraler och vid 
specialistkliniker. Så blodprover kommer successivt att 
kunna ersätta de andra metoderna.


ATT DRABBAS MITT I LIVET


Eva och Bo Göran Fransson, ett par mitt i livet tog 
plats i studion. Eva fick sin Alzheimerdiagnos för ett 
år sedan och hon som hade trott att hon var utbränd. 
De berättade att det krävdes många läkarbesök under 
flera år innan Eva fick sin diagnos.


–Man lär sig leva med sjukdomen närvarande och 
på sätt och vis så har familjen kommit närmare varan-
dra, berättade Bo Göran.


EN DIGITAL MINNESMOTTAGNING


Överläkare och specialist i geriatrik och palliativ med-
icin, Johan Sundelöf har varit med och utvecklat en 
’digital-minnesmottagning’. Det är en app som heter 
minnesmottagningen.se. Ett verktyg som kan vara till 
hjälp att ställa en tidig diagnos, beskrev Johan.


–Det är bättre att komma in tidigt i sjukdomsförloppet, 
men också att det kan vara bra att bryta tabun om man 
känner att något inte stämmer, berättade Johan. 


EN BASTU I UMBRIEN


Programmet avrundades med en länkhälsning från Alz-
heimerfondens ambassadör, författaren och entrepre-
nören Tomas Bacoccoli, verksam i Italien. Han har skri-
vit boken En bastu i Umbrien, om sin alzheimersjuke 
pappa, en ömsint, gripande och brutal bok som Annika 
beskrev den. Tomas berättade om beslutet att mitt i 
karriären, flytta till Italien med sin familj för att ta hand 
om och sköta sin alzheimersjuke pappa och dessutom 
ta över skötseln av gården där i Umbrien.


Annika avrundade programmet genom att uppmana 
tittarna att bidra till forskningen och riktade ett varmt 
tack till våra sponsorer och samarbetspartners.


Eva och Bo Göran Fransson
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STORSATSNING PÅ DIGITALA MEDIER 
INOM PROJEKTET FIGHT DEMENTIA
Även år 2021 präglades märkbart av pandemin och påverkade möjligheterna att genomföra 
de planerade aktiviteterna inom projektet Fight Dementia.


Än en gång var vi tvungna att ställa in de fysiska läger-
verksamheterna. I stället satsade vi ännu mer på digi-
tala kanaler för att nå ut med information och skapa 
debatt och dialog kring de angelägna frågorna kring 
hur vi kan stötta den sköra och bortglömda gruppen 
unga anhöriga med en förälder som har en kognitiv 
sjukdom.


WEBBSÄNT TV-PROGRAM


Vi skapade ett fullmatat tv-program på knappt två och 
en halv timme, som publicerades på internet. Program-
ledare Annika Jankell samtalade med inbjudna gäster 
som Silvialäkare och lägerledare samt unga anhöriga 
som berättade öppenhjärtigt om sjukdomsresan, hur 
sjukdomen påverkar deras vardag och vilka stödinsat-
ser de önskar av samhället, men också om hur covid-19 
har gjort situationen för dem ännu värre. Dessutom 
bjöds det på livemusik i studion och en massa tips och 
råd kring hälsoinspiration om mat och träning samt aku-
punktur för återhämtning. Det delgavs också mycket 
information om lägren runtom i landet som anordnas 
under 2022.


POLITIKERDEBATT – FRÅGOR OM DEMENSVÅRDEN


Fight Dementia bjöd in politikerna Marie-Louise Hänel 
Sandström, riksdagsledamot (M) och Lars Isacsson, 
Socialdemokraternas ordförande i Dalarna för att disku-
tera demensvården och svara på frågor från vår inbjud-
na panel. Programmet inleddes av ett samtal mellan 
Liselotte Jansson och Annika Jankell om den aktuella 


situationen inom demensvården och vad som behövs 
för att förbättra den.


NYA ANGELÄGNA PODD-AVSNITT


Under året som gått producerade vi totalt sju nya en-
timmes långa avsnitt där unga anhöriga har fått dela 
med sig av sina erfarenheter av att leva med Alzhei-
mers sjukdom på nära håll. I förtroliga samtal berättar 
dem om hur de har upplevt situationen, vad som varit 
svårast, hur man hanterar sina känslor och hur man tar 
sig vidare i livet. Men även personer som möter dessa 
frågor i sitt arbetsliv fick ta plats i podd-studion. Bland 
andra personal från äldreboenden och en psykolog 
som pratade om hur man hanterar situationen att be-
höva vårda och sörja någon som fortfarande lever.


WEBBSIDA


Projektets webbsida har under året 
frekvent uppdaterats med många 
informativa videoklipp, till exempel 
två korta filmer med överläkaren 
Moa Wibom där hon dels går 
igenom de olika kognitiva sjukdo-
marna, dels vilka kognitiva förmågor 
som påverkas och hur de yttrar sig. 
Sångaren och musikalartisten Clarissa 
Krabbe visar i sex korta klipp hur man enkelt kan 
komma i form med ett enkelt träningspass som kan gö-
ras hemma. Dessutom publicerades en rad intressanta 
textintervjuer och många relevanta tips för unga anhöriga.


Besök projektets
hemsida för att ta del


av intressanta intervjuer
och videoklipp.


fightdementia.se
Elin Pöllänen (aka Kieli) och William Lord


Annika Jankell, Marie-Louise Hänel Sandström och Lars Isacsson
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HELA SVERIGE SPRINGER NÄR 
ALZHEIMERLOPPET BLEV DIGITALT
2021 blev året då Alzheimerloppet blev digitalt och alla i hela Sverige kunde vara med i 
Alzheimerloppet för första gången.


Alzheimerfonden anordnade Digitala Alzheimerloppet 
den 4–6 juni med Vardaga som huvudsponsor men 
också tillsammans med flera andra sponsrande före-
tag. Hela Sverige kunde vara med och röra på sig i 
en rolig sommaraktivitet som hjälper forskningen ta ett 
steg närmare mot alzheimergåtans lösning.


Det blev en succé för Sveriges viktigaste motions-
lopp för hjärnan, Alzheimerloppet, med mer än fyra 
gånger så många deltagare än 2019 (2020 ställdes 
Alzheimerloppet in på grund av pandemin). Alzheimer-
loppet har lockat fler deltagare för varje år och intres-
set fortsätter att växa, 2021 blev det 2 200 personer 
som anmälde sig.


Efter fem välbesökta upplagor har Alzheimerloppet 
vuxit sig till en kärleksfylld folkfest och samlat in hela 
1 250 000 kronor till forskningen kring Alzheimers 
sjukdom och andra demenssjukdomar.


– Efterfrågan om att anordna loppet på flera platser 
runt om i landet har varit stor. Förra året blev vi tyvärr 
tvungna att ställa in vårt omtyckta lopp men i år kom-
mer alla i hela Sverige, ända från Ystad till Haparanda, 
få möjligheten att gå, lunka eller springa för hjärnan, 
säger Liselotte Jansson, Generalsekreterare på Alzhei-
merfonden.


Alla som ville kunde delta och man kunde gå eller 
springa var i Sverige man än befann sig. Anmälnings-
avgiften gick oavkortat till alzheimerforskningen. I an-
mälningsavgiften ingick även Alzheimerloppets t-shirt. 
Deltagare uppmanades att sprida glädjen genom att 
dela med sig av en bild på sociala medier med hashtag 
#alzheimerloppet.
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ESA – EN STARK BIDRAGSGIVARE
European Speedrunner Assembly är vinterns stora välgörenhetsevent inom e-sport – miljontals 
deltagare runt om i världen slöt upp genom digital närvaro för att bidra till alzheimerforskningen!


2021 var världen fortfarande uppochner – men vissa 
saker stannar inte upp på grund av en pandemi, till 
exempel Alzheimers sjukdom. Med oförändrad vilja att 
samla in pengar till alzheimerforskningen gick därför 
ESA åter samman med Alzheimerfonden, för att genom 
eventet Alzheimers Game Over samla in pengar till för-
mån för forskning kring Alzheimers sjukdom.


Med anledning av corona-pandemin genomfördes 
eventet online och det kan närmast beskrivas som en 
internationell spelfestival där man kombinerar tv-spel 
med välgörenhet.


Utvalda spelare från hela världen sitter hemma för att 
ta sig an olika spel, så som gamla goda Super Mario till 
alldeles nysläppta Nioh2, samtidigt som miljontals titta-
re ser på sina stjärnor som spelar och underhåller. De 
som tittar kan samtidigt donera pengar till alzheimer- 
forskningen. Vinterns onlinebaserade event genomfördes 


under en vecka i februari och sågs av 2,4 miljoner tittare 
världen över. Under veckan spelades över 140 spel och 
med gemensamma krafter samlades hela 400 000 kronor 
in till förmån för forskningen.


En av världens ledande professorer inom alzheimer 
och klinisk geriatrik är verksam vid Karolinska Institu-
tet; Miia Kivipelto. Nu har hon släppt sin första bok där 
hon tillsammans med livsstilsprofessor Mai-Lis Hellé-
nius samlar den senaste forskningen kring hur vi kan 
förebygga och minska risken för minnesproblem, såväl 
när vi är unga som när vi blivit äldre.


Boken Hjärnhälsa – på dina fem fingrar visar på 
både risk- och friskfaktorer. Genom aktivering av alla 
fem ”fingrar" i Miia Kivipeltos evidensbaserade modell 
kan man uppnå en tydlig effekt för hjärnan, eventuel-
la minnesproblem samt den generella hälsan. De fem 
”fingrarna” består av: hälsosam mat, fysisk aktivitet, 
hjärngympa, sociala aktiviteter och att ta hand om risk-
faktorer för hjärta, blodkärl, blodtryck, kolesterol, fetma 
och diabetes. Förutom fakta och kunskap får läsaren 
även konkreta råd och inspiration. Då kost och motion 
är viktiga beståndsdelar i FINGER-modellen finns ock-


så ett trettiotal recept på god och hälsosam mat med 
i boken. 


Alzheimerfonden har sedan början på december sålt 
boken i sin webshop, där överskottet går till alzheimer-
forskningen. 


FÖREBYGG OCH MINSKA RISKEN FÖR 
ALZHEIMER OCH MINNESPROBLEM
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Henrik Zetterberg, ordförande i Alzheimerfondens veten-
skapliga råd.


De är två välförtjänta unga forskare som Alzheimer-
fondens vetenskapliga råd har valt ut för sina viktiga 
framsteg inom diagnostik och undersökningsmetoder” 
säger Liselotte Jansson, generalsekreterare Alzheimer-
fonden.


Priset instiftade Alzheimerfonden till Drottningens 
70-årsdag och har delats ut vid flera tillfällen under de 
senaste åren.


I år var det två unga forskare som fick ta emot det presti-
gefulla priset på 125 000 kronor vardera av drottningen 
vid en festlig ceremoni på Drottningholms Slottsteater.


”Dessa båda forskare har genomfört banbrytande stu-
dier på hur hjärnförändringarna vid Alzheimers sjukdom 
kan upptäckas hos levande människor, dels genom av-
ancerade hjärnavbildande undersökningsmetoder (Rik 
Ossenkoppele), dels genom nya blodtester (Nicholas 
Ashton). Deras forskningsresultat har revolutionerat 
alzheimerdiagnostiken och kommer att vara avgörande 
för utvecklingen av effektiva läkemedel” säger Professor 


DROTTNING SILVIAS PRIS TILL EN 
UNG ALZHEIMERFORSKARE
Nicholas Ashton, assisterande professor vid Göteborgs universitet tillsammans med Rik 
Ossenkoppele, forskare vid Lunds universitet och tillika docent vid AUMC Alzheimer Center, 
Amsterdam, tilldelades den 17 september ”Drottning Silvias pris till en ung alzheimerforskare”.
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H.M. Drottning Silvia, Rik Ossenkoppele och Nicholas Ashton
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ANNIKA JANKELL, JOURNALIST


Journalisten och programledaren Annika 
Jankell ledde den livesända digitala tema-
kvällen för att uppmärksamma Internatio-
nella Alzheimerdagen den 21 september. 
Nu är hon också ambassadör för Alzhei-


merfonden vilket hon menar är ett ärofyllt 
uppdrag. 


Annika engagerar sig mycket i anhörigfrågor och har 
bland annat en egen podd som heter ”Inte utan min 
mamma”. Hon har många erfarenheter att bidra med 
och vill göra vad hon kan för att sprida information om 
Alzheimer och andra demenssjukdomar.


Det har varit en lång resa från tiden när Annika märkte 
att det var något som inte stämde med hennes mamma, 
första mötet på Minnesmottagningen och diagnosen 
Alzheimers sjukdom till det fina boende där mamman 
bor idag. Att arbeta med frågorna kring demenssjukdo-
mar har blivit ett sätt för henne att ta kontroll över vad 
som händer men också ett medmänskligt behov.


JOHAN GARPENLÖV, FÖRBUNDSKAPTEN 
FÖR TRE KRONOR


Hockeylegenden Johan Garpenlöv är 
förbundskapten för svenska landslaget 
Tre Kronor. Han är också engagerad am-


bassadör för Alzheimerfonden. Han har 
själv upplevt sjukdomen på nära håll när hans 


mamma dog i Alzheimers sjukdom och fick se 
henne gradvis försvinna bort i denna sjukdom. Johan har 
sedan flera år engagerat sig i kampen mot Alzheimers 
sjukdom. Han har flera gånger skänkt matchtröjor som 
auktionerats ut till förmån för Alzheimerfonden. Han har 
även vid flertal tillfällen berättat öppet i media om sin fa-
miljs tunga resa genom hans mamma Evas sjukdom och 
hennes bortgång.


– Jag såg på nära håll hur sjukdomen sakta men 
säkert tog livet ifrån henne. Frustrationen över att inte 
kunna hjälpa är otroligt svår att hantera. Med mitt enga-
gemang i Alzheimerfonden hoppas jag kunna hjälpa till 
att samla in pengar till forskning. Jag koppas också att 


fler engagerar sig och hjälper till. Vi har alla en anhörig 
som drabbas. Vänta inte på att någon annan ska hjälpa, 
utan ta ett eget initiativ och hjälp till nu.


TOBIAS KARLSSON, DANSARE, FÖRELÄSARE 
OCH COACH


Tobias har upplevt Alzheimers sjukdom 
på nära håll. Både hans farmor och farfar 
drabbades. Även hans bästa väns pappa 
diagnostiserades väldigt tidigt.


Genom sitt ambassadörskap hoppas 
Tobias kunna vara med och påverka för att 
rikta större fokus på denna folksjukdom och hjälpa 
till att samla in mer pengar till forskningen för att hitta 
bromsmediciner och botemedel.


ELIN PÖLLÄNEN, MUSIKER, UNG ANHÖRIG


Elins pappa har diagnosen frontallobsdemens. Men 
för henne är det inte sorgen och ansvaret som 
är tyngst, utan den ständiga kampen för sin 
pappas perspektiv och värde.


Elin är musiker men har också en master-
utbildning i folkhälsa. Att komponera egen 
musik är för henne en stor hjälp i sorgen. 
Hon hoppas att hennes musik även kan vara 
en tröst för andra anhöriga. Häromåret släppte 
hon sin debut-EP “Tick Tick Talk” under sitt artistnamn 
Kieli. Elin är aktiv ambassadör i projektet Fight Dementia.


DENNIS KJELLIN, UNG ANHÖRIG


Dennis mamma fick diagnosen Alzheimers sjuk-
dom innan hon fyllt 50. Det blev en turbulent 
tid för honom och hans yngre syster Nina, 
som fortfarande gick på gymnasiet när 
symptomen började visa sig.


Dennis Kjellin är ung ambassadör för 
Fight Dementia och menar att samhället 
borde förenkla för de unga anhöriga. Det är 
alldeles för svårt och för tungt att hålla på med juri-
diska frågor som att ansöka om god man när man mår 
så dåligt.


VÅRA AMBASSADÖRER
Vi är så tacksamma att några av våra mest folkkära personer i Sverige har valt att bli  
ambassadörer för Alzheimerfonden. Vi har dessutom lyckats knyta till oss ambassadörer 
som antingen själva är drabbade eller som är anhörig till någon med sjukdomen.  
Här kommer några av deras historier. 
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– Nu har vi ett läkemedel på den amerikanska markna-
den, Aduhelm. Den är framtagen av det amerikanska 
företaget Biogen i samarbete med Japanska Eisai. Det 
blir det första läkemedlet som förväntas ha effekt mot 
själva sjukdomsprocessen. Det är en antikropp som 
riktar in sig på beta-amyloiden i hjärnans nervceller. Re-
sultaten från fas 3-studien visade att de kognitiva funk-
tionerna hos de personer som deltog stabiliserades och 
hos många även förbättrades. Att det finns ett läkeme-
del inom räckhåll är förstås positivt för de drabbade och 
en morot för forskarvärlden att vi är på god väg.


När det gäller Henriks forskning, så presenterade 
hans forskargrupp i april 2020, ett nytt blodtest som 
gör diagnostiken betydligt enklare och billigare. 


– På University College London arbetar vi både med 
mänskliga celler och djurmodeller för att hitta nya an-
greppssätt som kan leda oss fram till botemedel mot 
neurodegenerativa sjukdomar (demenssjukdomar).


Ett forskningsfält är pannlobsdemens där man ar-
betar för att stänga av de peptider som samlar sig i 
hjärnan hos de som har sjukdomen. 


DEN VIKTIGA FORSKNINGEN


När han startade sin karriär hade forskarna precis 
hittat de genmutationer som ligger bakom ärftlig Alz-
heimers sjukdom. De senaste tio till femton åren har 
forskarteam runt om i världen varit sysselsatta med att 
hitta biomarkörer, det vill säga proteiner i blodet som 
kan påvisa sjukdomen i ett tidigt stadium.


– För mig har det nästan blivit någon form av besatt-
het att komma vidare i forskningen. Det vore attans om 
vi inte skulle kunna ro detta i land.


Plack av proteinet beta-amyloid och proteinet tau, 
som genom något som kallas fosforylering, klibbar ihop 
sig i små nystan i hjärnans nervceller är två markörer 
på Alzheimers sjukdom. Ryggvätskeprov och under-
sökningar med så kallad PET-teknik har under flera 
år varit ett sätt att undersöka om en person visar 
tecken på Alzheimers sjukdom. Henrik Zetter-
berg och hans forskarteam har presenterat en 


ny metod som kan mäta mängden av fosforylerat tau i 
ett vanligt blodprov.


– De flesta distriktsläkare är inte bekväma med rygg-
vätskeprov. Det blir så mycket enklare för dem att ta ett 
blodprov. Henrik Zetterberg är hoppfull inför framtiden. 
Han tror starkt på Aduhelm och liknande läkemedel.


– En del kliniska specialister talar om att behandling-
en skulle kunna ge patienterna upp till två års längre 
oberoende liv, men exakt hur stor del kliniska effekten 
är har blivit omtvistat. I juli 2021 presenterades vidare 
resultat från liknande läkemedelskandidater och de vi-
sade resultat i samma positiva riktning. Mycket talar för 
att denna behandlingsprincip faktiskt fungerar.


– Jag tror att det snart dyker upp läkemedel som kan 
sättas in på personer med tidig Alzheimers sjukdom 
även i Europa. Sen har vi andra spännande läkeme-
delskandidater som ligger i fas-3 kliniska studier här i 
Sverige, avslutar Henrik Zetterberg hoppfullt.


GENOMBROTT RUNT HÖRNET
Henrik Zetterberg är överläkare och professor vid Göteborgs Universitet och Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset. Han har forskat kring Alzheimers sjukdom i snart tjugo år och är en 
av världens mest framstående forskare inom fältet. Sedan 2012 är Henrik också professor 
vid University College London. Där har han byggt upp ett labb som är en del av Storbritan-
niens stora satsning på att finna botemedel mot Alzheimers sjukdom.
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VÄRLDSUNIK FORSKNING – VACCIN 
MOT ALZHEIMERS SJUKDOM PÅ GÅNG
Alzinova är ett svenskt biofarmabolag som specialiserat sig på behandling av Alzheimers 
sjukdom. 2008 fick man patent för en AβCC-peptidteknologi som gör det möjligt att utveckla 
sjukdomsmodifierande behandlingar och ett vaccin mot Alzheimers sjukdom. Vi fick en prat-
stund med Anders Sandberg, forskningsansvarig, och Kristina Torfgård, vd på Alzinova. Här 
berättar de mer om sjukdomens mekanismer, den pågående fas1-studien och om samarbetet 
med Alzheimerfonden.


Det är många som arbetar för att lösa Alzheimers gåta 
runt om i världen. Anders Sandberg, forskningsansva-
rig på biofarmabolaget Alzinova i Mölndal, försöker på 
ett enkelt sätt förklara varför det är så svårt att komma 
vidare och lyckas. 


–Om vi väldigt förenklat använder ordspråket ”det är 
som att leta efter en nål i en höstack” så kan det ge en 
viss vägledning. När en person insjuknar i Alzheimers 
sjukdom så kan man likna det vid att det har bildats 
en förgiftad nål som brukar benämnas en ”oligomer”. 
Denna nål förgiftar hjärnans nervceller och leder till att 
cellerna dör. Att ta bort hela höstacken för att komma åt 
nålen går i princip inte. Alltså måste man leta upp nålen, 
vilket normalt sett är nästan omöjligt.


–Ska man vara lite mer specifik kan man säga att när 
Alzheimers sjukdom smyger sig på bildas en ansamling 
av två slags giftiga proteiner i hjärnan. Det ena är amylo-
ider som är olika felveckade varianter av proteiner, vissa 
mer giftiga än andra, och som redan långt innan sjukdo-
men givit symtom bildat olösliga plack. Denna amyloid 


är höstråna och nålarna i liknelsen ovan. Det andra är 
proteinet tau som klumpar ihop sig och dödar nervcel-
lerna. De båda processerna är kopplade till varandra. 
Kan man angripa och stoppa detta sjukdomsförlopp så 
kan man säga att man har letat upp den berömda nålen 
i höstacken.


Ett viktigt och nödvändigt steg för att nå målet är kli-
niska studier och Alzinova har under hösten 2021 inlett 
fas1-studien tillsammans med det finska specialistföre-
taget Clinical Research Services Turku i Finland. Totalt 
ska 26 patienter, alla med en tidig Alzheimerdiagnos, 
få vaccin eller placebo. Den första deltagaren rekryte-
rades till studien i oktober 2021, berättar Kristina Torf-
gård och fortsätter:


–Anledningen till att vi forskar på ett vaccin är att 
vaccinet är effektivt, långtidsverkande och är en enkel 
behandlingsform för patienten. Dessutom är vaccin 
som behandlingsform mer kostnadseffektiv och kom-
mer kunna användas över hela världen jämfört med de 
antikroppar som idag testas i kliniska studier.


Alzinovas forskning har kommit långt men mycket ar-
bete återstår. En klinisk fas inom läkemedelsutveckling 
brukar ta åtta till tio år för den här typen av läkemedel 
men man hoppas kunna korta ner tiden med hjälp av ny 
teknologi och nya forskningsrön.


–Trots långa ledtider är vi är glada att kunna säga att 
vi har en ”läkemedelskandidat” i klinisk fas – så sam-
mantaget börjar vi se ljuset i tunneln.


–Att Alzinova siktar på ett genombrott med ett vac-
cin mot Alzheimer bygger på företagets utveckling av 
något som kallas AβCC-peptidteknologi. Peptider kan 
beskrivas som en kedja av aminosyror som sitter ihop 
med peptidbindningar. För att lättare förstå kan man lik-
na peptiden vid ett pärlhalsband med olika pärlor där 
aminosyrorna är pärlorna och peptidbindningarna är 
länkarna. Men halsbanden kan bli toxiska, giftiga, när Anders Sandberg, forskningsansvarig, Alzinova
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de klumpar ihop sig till den speciellt giftiga oligomeren, 
vilket leder till celldöd i hjärnan, berättar Anders Sand-
berg och fortsätter:


–Vårt vaccin, som bygger på AβCC-peptidteknologin, 
motverkar denna giftiga form specifikt. Man kan säga att 
vi lär immunsystemet att reagera mot den, ungefär som 
när man tar ett influensavaccin för att motverka influensa- 
viruset. Om vi ser till våra patent och vår beta-amyloid-
forskning som på detta sätt går direkt på toxiska oligo-
merer så är vi unika.


VAD KOMMER ALZINOVAS VACCIN FÅ FÖR BETY-
DELSE NÄR DET BLIR GODKÄNT SOM LÄKEMEDEL?


–För patienter och anhöriga kommer det bli en oerhörd 
lättnad när vaccinet blir godkänt – äntligen kommer det 
finnas ett läkemedel som kommer kunna bromsa och 
förebygga en av våra värsta sjukdomar. För samhället i 
stort kommer det betyda enormt mycket. Idag är sjuk-
domen den mest resursslukande folksjukdomen inom 
den svenska sjukvården med en kostnad på 10-tals 
miljarder, vida överstigande andra stora folksjukdomars 
kostnader. Globalt sett betyder det givetvis ännu mycket 
mer, säger Kristina Torfgård.


NI HAR PRECIS TECKNAT ETT SAMARBETSAVTAL 
MED ALZHEIMERFONDEN, VARFÖR OCH VAD FÖR-
VÄNTAR NI ER?


–Vi deltog i Alzheimerloppet och sponsrade Alzhei-
merdagen förra året och tycker att Alzheimerfonden 
känns proffsig och framåt. Vi har dessutom bra kontakt 
med Alzheimerfondens organisation och Generalse-
kreteraren Liselotte Jansson, så nu formaliserar vi vårt 
samarbete genom ett samarbetsavtal. Eftersom båda 
organisationerna arbetar med att lösa Alzheimers sjuk-
dom, så ser vi de direkta fördelar vi kan ha av varandra 
och hur detta kommer gynna patienter, anhöriga och 
samhället i stort.


Kristina Torfgård, vd på Alzinova
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BIOARCTIC HOPPAS PÅ GENOMBROTT 
INOM ETT PAR ÅR
BioArctic är ett svenskt forskningsföretag som arbetar med utveckling av antikroppsbe-
handlingar för sjukdomar som berör det centrala nervsystemet. Alzheimers sjukdom är ett av 
företagets främsta fokus. Mot bakgrund av den utveckling som just nu sker inom forskningen 
globalt hoppas vd Gunilla Osswald att det ska finnas flera läkemedel på den svenska mark-
naden inom ett par år.


BioArctic grundades 2003 och bygger på professor Lars 
Lannfelts teorier och forskning som bland annat lett fram 
till att bolaget idag har en läkemedelskandidat i sen ut-
veckling. Tanken bakom denna antikroppsbehandling är 
att rikta in sig mot protofibriller – en speciell form av amy-
loid-beta som visat sig vara skadliga för hjärnan – och ta 
bort dessa. Målet är att stoppa eller fördröja den konti-
nuerliga kognitiva nedsättningen hos alzheimerpatienter.


–Jag har arbetat i läkemedelsbranschen i 35 år och un-
der de senaste tjugo åren med fokus mot sjukdomar som 
drabbar hjärnan. Den utveckling som sker nu i branschen 
bådar verkligen gott och har skapat en positiv framtidstro 
inom både akademi och företag som inte setts på många 
år, berättar Gunilla Osswald och fortsätter:


–Tidigare brukade jag säga att jag jobbar för att mina 
barns generation ska bli förskonade från det lidande 
som sjukdomen innebär – de senaste åren har jag änd-
rat det till att jag hoppas att den forskning som pågår 
nu ska kunna hjälpa drabbade i min egen generation.


Idag finns symptomlindrande mediciner mot Alzhei-
mers sjukdom som ibland felaktigt kallas bromsmedi-


ciner. Positiva resultat som leder till myndighetsgod-
kännande för en eller flera av de läkemedelskandidater 
som nu befinner sig i sen utvecklingsfas skulle betyda 
att världen får sin första fullt godkända bromsmedicin, 
som till skillnad från dagens symptomlindrande medici-
ner angriper den underliggande orsaken till sjukdomen. 
Det finns sedan tidigare ett läkemedel i USA som har 
ett begränsat godkännande.


Gunilla är noga med att understryka att det viktigaste 
är att komma tidigt in i processen innan sjukdomen har 
gått för långt:


–Med tanke på att detta är en sjukdom som utvecklas 
under kanske 15–20 år så är de nya genombrotten av 
diagnostik med blodbiomarkörer ett annat väldigt vik-
tigt steg och där tekniken utvecklats snabbt de senaste 
åren. Det innebär förhoppningsvis att man i framtiden 
med ett enkelt blodprov och ett mindre minnestest kan 
få reda på om man ligger i riskzonen för att utveckla Alz-
heimers sjukdom och förhoppningsvis finns det då flera 
effektiva sjukdomsmodifierande behandlingar att tillgå.


Om resultaten från fas 3-studierna som kommer inom 
kort visar positiva resultat, innebär det att forskningen 
kan trappas ner?


–Absolut inte. Vi har data som indikerar att vår kandi-
dat kan vara en verkningsfull bromsmedicin, och andra 
har visat liknande resultat, men det är ingen bot och det 
finns fortsatt stora utmaningar och förbättringsmöjlig-
heter. En är hur vi kan få in ännu mer antikropp genom 
blod-hjärnbarriären med bästa möjliga spridning i hjär-
nan för eventuellt förbättrad effekt. Här arbetar vi med 
något vi internt kallar ”brain transporter” – en transport 
av antikropparna genom ”en dörr” i blod-hjärnbarriären 
som kroppen använder naturligt för kroppsegna sub-
stanser. Enkelt förklarat kan man säga att vi skapar en 
nyckel till våra antikroppar så att de kan låsa upp dörren 
och på ett effektivt sätt verka utan att hjärnans naturliga 
förlopp påverkas.


Gunilla Osswald, vd, BioArctic
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ALZECURE ARBETAR FÖR ATT FÖRE-
BYGGA ALZHEIMERS SJUKDOM
AlzeCure Pharma är ett svenskt läkemedelsbolag som arbetar med att utveckla nya innovati-
va läkemedelsterapier för behandling av svåra sjukdomar som drabbar det centrala nervsys-
temet. En av sjukdomarna man fokuserar på är Alzheimers sjukdom där man jobbar parallellt 
med två forskningsplattformar – NeuroRestore och Alzstatin. Martin Jönsson, vd, och Johan 
Sandin, vetenskaplig chef, berättar mer om bolagets framgångar, utmaningar och samarbetet 
med Alzheimerfonden.


Alzheimers sjukdom har gäckat forskarna under många 
år, men nu talar mycket för att ett genombrott kan vara 
på gång. Sverige är ett av de länder som ligger i absolut 
framkant där flera forskningsföretag arbetar med att ta 
fram olika innovativa behandlingar. Behandlingar som i 
framtiden kanske kommer att kombineras med varan-
dra. AlzeCure med hemvist på Karolinska Universitets-
sjukhuset Huddinge är ett av dessa företag.


Johan Sandin, vetenskaplig chef berättar om den 
ovanliga tillkomsten av företaget AlzeCure:


– Jag och några kollegor arbetade på AstraZeneca 
fram till 2012 då man beslöt att lägga ner all forskning 
kring Alzheimers sjukdom. Det kändes otroligt tungt 
att all kompetens och allt arbete vi gjort skulle försvin-
na. Men det fanns engagerade personer som såg vad 
som höll på att hända, bland annat eldsjälarna Liselotte 
Jansson på Alzheimerfonden och Bengt Winblad, Sve-
riges mest meriterade demensforskare. De klev in och 
tillsammans bildade vi en stiftelse som säkerställde den 
forskning vi uppnått och som vi kunde bygga vidare på. 
2016 tog vi steget från stiftelse till att bilda AlzeCure 
Pharma AB och vi blev börsnoterades 2018.


Idag bedrivs forskningen på AlzeCure inom två platt-
formar med fokus på Alzheimers sjukdom – Alzstatin och 
NeuroRestore – med målet att utveckla läkemedel för två 


olika patientgrupper. Martin Jönsson, vd, berättar mer:
–Redan idag är det möjligt att genom ett enkelt blod-


prov få reda på om en person har en förhöjd risk att 
drabbas av Alzheimers sjukdom. Finns den indikationen 
så arbetar vi för att vårt kommande läkemedel Alzstatin 
ska sättas in för att förhindra att Alzheimers sjukdom 
över huvud taget uppstår.


I namnet Alzstatin ligger lite av förklaringen till hur 
läkemedlet ska verka. Statiner är en grupp läkemedel 
som sänker kolesterolhalten i blodet hos människor som 
löper risk för hjärt- och kärlsjukdomar. Med samma tänk, 
fast med helt andra preparat och andra mål, ska Alzsta-
tin sänka risken att drabbas av Alzheimers sjukdom.


–Patienten kommer själv regelbundet kunna ta medi-
cinen och på så sätt motverka uppkomsten av de farliga 
amyloida placken i hjärnan vilka leder till skador och cell-
död, förklarar Martin Jönsson.


AlzeCures andra forskningsplattform NeuroRestore 
syftar till att ta fram ett läkemedel till de som redan är 
drabbade. Det kommer inte bota sjukdomen men kom-
mer ge de drabbade en betydligt högre livskvalitet ge-
nom förbättrad inlärnings- och minnesförmåga. Läkemed-
let ska fungera som signalförstärkare mellan de celler i 
hjärnan som fortfarande är fullt fungerande och på så sätt 
lindra sjukdomen när den väl har brutit ut.


HUR SER NI PÅ SAMARBETET MED ALZHEIMER-
FONDEN?


–Viktig grundforskning är beroende av anslag, och utan 
stöd från olika aktörer så skulle forskningen stanna. 
Därför är det så otroligt viktigt med en organisation 
som Alzheimerfonden som gör ett helt fantastiskt jobb 
och som verkligen är en stark motor i svensk forskning 


mot Alzheimers sjukdom, men också viktiga för anhö-
riga och för att sätta fokus i samhället kring hjärnans 
sjukdomar. Trots att svensk alzheimerforskning ligger i 
absolut framkant så behövs det mer pengar till forsk-
ningen för att kunna stoppa Alzheimers sjukdom och 
andra demenssjukdomar.







A L Z H E I M E R F O N D E N S  Å R S R E D O V I S N I N G  2 0 2 1


18


Insamlingsstiftelsen Alzheimerfonden – Org.nr 845001-8844


loid-beta, som vi kan se hos personer som drabbats 
av Alzheimers sjukdom. De antikroppar vi utvecklar bin-
der till både aggregerade lösliga och olösliga former av 
amyloid beta, som forskningen kommit fram till är skad-
liga för hjärnan, säger Krister Sandström.


När Biogen fick ett snabbgodkännande av sitt lä-
kemedel i USA juni 2021 så kom det med ett villkor. 
Företaget har haft två parallella fas 3-studier, vilket är 
steget före godkänt läkemedel. Den ena studien visa-


BIOGEN FÖRST I VÄRLDEN MED ETT 
GODKÄNT LÄKEMEDEL
I juni förra året godkände amerikanska läkemedelsmyndigheten, FDA, Biogens läkemedel 
mot Alzheimers sjukdom. Det var dock inte ett fullständigt godkännande utan ett så kallat 
ett ”accelerated approval” – ett snabbgodkännande. FDA ser positiva effekter av läkemedlet 
men anser att det fortfarande behövs mer forskning. Krister Sandström, Country Manager för 
Biogen Sverige, berättar mer om företaget och sin syn på samarbeten mellan forskning och 
samhället i övrigt.


Biogen med huvudkontor i Cambridge utanför Boston 
bildades 1978 av bland annat nobelpristagarna Walter 
Gilbert och Philip Allen Sharp. Fram till för några år se-
dan var företaget främst fokuserat på sjukdomarna mul-
tipel skleros (MS) och spinal muskelatrofi (SMA) men 
har sedan dess breddat forskningen till att även omfatta 
Alzheimers sjukdom, ALS, Parkinson och stroke.


–Vår strategi inom Alzheimers sjukdom är att ta fram 
ett läkemedel som rensar bort de giftiga plack av amy-


–Preparatet kommer att höja den kognitiva kurvan i hjär-
nan och få den att fungera bättre men förväntas inte kunna 
bota sjukdomen. Som en liknelse kan man säga att den 
kommer fungera som en signalförstärkare till ett WiFi-sys-
tem där signalen blir starkare och bruset skalas bort.


Både NeuroRestore och Alzstatin bygger på forsk-
ning kring designade småmolekyler som har möjlighet 
att passera igenom blod-hjärnbarriären – hjärnans 
skydd mot ovälkomna besökare.


–Lite förenklat kan man säga att designa småmole-
kyler är som att bygga lego – man skapar en samman-
sättning av olika klossar som tillsammans bildar unika 
mönster vilka kan utföra olika arbetsuppgifter i hjärnan, 
säger Johan Sandin.


HUR LÅNGT BORT ÄR ETT FUNGERANDE LÄKEMEDEL 
MOT ALZHEIMERS SJUKDOM?


–Forskningen går starkt framåt, AlzeCures läkemedels- 
kandidat ACD856 har visat positiva resultat och vi 
hoppas på att det kan leda till ett godkänt läkemedel 
inom sju till tio år. Vi ser även hur andra forskningsföre-
tag gör stora framsteg med sina innovativa läkemedels-
terapier och därför tror vi mycket på en kombination av 


olika läkemedel mot Alzheimers sjukdom. Men just nu, 
när vi är så nära, så är det otroligt viktigt att forskningen 
tillförs stora resurser så att vi forskare, tillsammans med 
starka organisationer som Alzheimerfonden, ska kunna 
knäcka Alzheimers sjukdom.


Martin Jönsson, vd, och Johan Sandin, vetenskaplig chef, AlzeCure
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de på svaga resultat medan resultaten i den andra var 
goda. Skillnaden mellan studierna var doseringen av 
läkemedlet. Hos deltagare som fick den högre dosen 
kunde man vid undersökning i PET-kamera se att en 
hjärna som tidigare varit full av plack efter behandling 
i stort sett blivit plackfri. Det villkorade godkännandet 
förutsätter att de goda resultaten bekräftas i en fas 
4-studie.


–Det är viktigt att komma ihåg att det vi tagit fram 
är en bromsmedicin och att det framför allt är de tidigt 
sjuka som kommer få bäst effekt av läkemedlet. Det är 
glädjande att det snart finns möjlighet att med ett en-
kelt blodprov se förhöjda risker att utveckla Alzheimers 
sjukdom och då på ett tidigt stadium ha möjlighet att 
bromsa förloppet. ”Hur upplever du att minnet fung-
erar”, hoppas jag kan bli en naturlig fråga, från läkare 
till patient, på den årliga hälsoundersökningen, säger 
Krister Sandström.


Just nu, våren 2022, står mycket på spel för Biogen. 
Och även för personer som drabbats av Alzheimers 
sjukdom. Den 11 april får företaget reda på om läke-
medlet ska ingå i Medicare, det offentligt finansierade 
sjukförsäkringssystemet i USA. En vecka senare ska 
europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA), ge besked 
om ett godkännande kan ges även i Europa. Tas det 
beslutet kommer läkemedlet att finnas på den svenska 
marknaden inom en relativt nära framtid.


–De här beskeden är otroligt viktiga. När fler människor 
får tillgång till läkemedlet får vi ett större och bättre un-
derlag i vår fortsatta forskning.


HUR PÅVERKAS FORSKNINGEN GENERELLT AV 
ERA FRAMGÅNGAR?


–Under flera års tid har vi sett hur kollegor i branschen, 
stora läkemedelsföretag med stora resurser, lägga ner 
sina program, brända av bakslag. När vårt läkemedel 
fick ett genombrott har några av dem återstartat sina 
program. Jag känner att vi genom våra framgångar har 
blåst in ny energi i forskningen runt Alzheimers sjuk-
dom.


VAD KOMMER LÄKEMEDLET ATT KOSTA I SVERIGE?


–I USA kostar behandlingen 28 000 dollar per år, vad 
priset blir i Europa och Sverige vet vi först efter att det 
har kommit ett godkännande och en prisförhandling 
genomförts.


HUR SER DU PÅ SAMARBETEN MED ANDRA 
AKTÖRER?


–Sverige är världsledande inom alzheimerforskning, 
samtidigt är vi ett av fyra länder i Europa som inte har 
en nationell demensstrategi. Här finns mycket att göra. 
2021 stöttade vi på Biogen arbetet med att ta fram ett 
”white paper” en rapport skriven av forskarna Bengt 
Winblad och Anders Gustavsson med syfte att påver-
ka Sverige i rätt riktning i det nationella demensarbetet. 
Jag tror väldigt mycket på samarbeten, både på forskar-
nivå, med sjukvården, med patientorganisationer och i 
samhället i övrigt. Vi har så mycket att vinna på att sam-
arbeta och jag vill verkligen framhålla Alzheimerfondens 
betydelse för att stötta forskningen i Sverige.


Krister Sandström, Country Manager, Biogen Sverige
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FORSKARE OCH PROJEKT 
Alzheimerfonden ger ekonomiskt stöd till forskning som syftar till att förebygga och 
 bekämpa demenssjukdomar. Här beskriver vi lite närmare några av de forskare och  
projekt som har fått stöd från oss.


GRETA HULTQVIST 
B I T R Ä DA N D E  LE KTO R ,  U P P S A L A  U N I V E R S I T E T


Greta Hultqvist, docent och universitetslektor vid Insti-
tutionen för farmaci vid Uppsala universitet, har tilldelats 
700 000 kronor i forskningsbidrag från Alzheimerfonden.


–Jag är jättestolt och glad. Alzheimerfonden var den 
första organisation som vågade satsa på mig redan 
som ung och nydisputerad forskare och har beviljat mig 
stöd under många år. Det ger mig en enorm trygghet 
att våga satsa på min forskning och är essentiellt för att 
jag ska kunna fortsätta.


Greta Hultqvist är en av de forskare som arbetar 
med att angripa Alzheimers sjukdom med det som 
kallas immunterapi det vill säga en behandlingsform 
som går ut på att trimma kroppens egna celler så att 
de orkar fungera som vanligt. Hos patienter med Alz-
heimers sjukdom handlar det om att försöka aktivera 
hjärnans egna mekanismer för att bryta ner aggregaten 
eller klumparna av proteinet amyloid-beta som bildas i 
hjärnan och drabbar patientens kognitiva förmåga. Än 
så länge utförs all forskning på möss.


–Det fantastiska är att vi har lyckats förstärka krop-
pens eget sätt att bryta ner de skadliga aggregaten. 
Med hjälp av ett hjärntransportör-protein kan vi skicka 
in kroppens egen peptid somatostatin i hjärnan, ett hor-
mon som förstärker kroppens egen förmåga att bryta 
ner de skadliga aggregaten. Vi ser då att nedbrytningen 
uppregleras så att nivåerna av amyloid-beta liknar den 
hos friska individer.


En av svårigheterna med 
immunterapi är den så kall-
ade blod-hjärnbarriären som 
hindrar giftiga ämnen att pas-
sera in i hjärnan men även anti-
kroppar som skulle kunna hjälpa till i 
städningsarbetet.


Ett viktigt fokus för Greta Hultqvists forskningsteam 
är att utveckla bättre hjärntransportör-protein som kan 
öka upptaget av antikropparna i hjärnan men även se till 
att de blir kvar länge och kan utföra sitt arbete.


Ett annat viktigt mål är att utveckla nya och effektiva 
antikroppar som kan binda till och bryta ner de stora 
aggregaten av amyloid-beta men även de mindre som 
idag anses vara de farligaste för nervcellerna. 


–Strategin är att bryta ner amyloid-beta innan den 
börjar aggregera. Det är när det bildas för mycket som 
det börjar klumpa ihop sig och blir skadligt.


Vad kan din forskning göra för nytta för alzhei-
merpatienterna?
–Mitt mål är att den ska kunna leda till framtida behand-
lingar. Med nya proteinläkemedel tror jag absolut att vi 
kan öka nedbrytningen av amyloid-beta – byggstenarna 
bakom aggregaten. Vi kommer inte att kunna reversera 
sjukdomen men se till att den inte förvärras. Om den 
upptäcks i tid kan det göra stor skillnad.


TOMAS DEIERBORG
D O C E N T  O C H  F O R S K N I N G S C H E F,  LU N D S  U N I V E R S I T E T


Tomas Deierborg, docent och forskningschef på labo-
ratoriet för Experimentell Neuroinflammation vid Lunds 
universitet, har fått 1,2 miljoner kronor i forskningsbi-
drag av Alzheimerfonden.


–Det är fantastiskt roligt att Alzheimerfonden satsar 


på den typ av experimentell 
forskning som jag bedriver. 
Extra roligt är att det var ett bi-
drag från fonden till min dåvarande 
doktorand Antonio Boza-Serrano som fick mig att börja 
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forska om Alzheimers sjukdom och vilken roll hjärnans 
minsta celler – mikrogliacellerna har, berättar Tomas 
Deierborg.


Mikrogliacellerna kallas för hjärnans renhållningsar-
betare och städar undan skadliga proteiner som sam-
las i hjärnan. När det vid Alzheimers sjukdom bildas 
plack av amyloid-beta i hjärnan reagerar dessa celler 
kraftigt och skapar en inflammation. I en tidigare stu-
die har Tomas Deierborg visat att proteinet galectin-3 
verkar spela en nyckelroll i utvecklingen av Alzheimers 
sjukdom. När man undersökte hjärnor från avlidna pa-
tienter med sjukdomen var nivåerna av det inflammato-
riska proteinet flera gånger högre än i friska personer. 
Proteinet hittades framför allt i mikrogliaceller som an-
samlats runt de amyloida placken. 


–När mikrogliacellerna uttrycker de här proteinet är 
de väldigt inflammatoriskt aktiva, vilket är negativt och 
skadar de omkringliggande nervcellerna. Vad är det 
som gör att nervcellerna dör och vilken roll spelar mik-
rogliacellerna? Det är det vi försöker att förstå, säger 
Tomas Deierborg. 


I det nya forskningsprojektet han nu fått anslag för 
fortsätter han att studera mikrogliacellerna men tar även 
in en genetisk aspekt. Den så kallade APOE-genen, 
som finns i tre former, har visat sig ha en koppling till 


risken för att drabbas av Alzheimers sjukdom. En bärare 
av en eller två APOE4-gener har tre till tio gånger högre 
risk att insjukna i Alzheimers sjukdom.


– Tittar man på generna så ser man att de variationer 
som är kopplade till Alzheimers sjukdom ofta är gener 
som är aktiva i de inflammatoriska cellerna. Vi hoppas 
förstå mer hur kan man påverka mikrogliacellerna och 
vilken roll de spelar för när sjukdomen bryter ut. Om vi 
kan hitta funktioner kopplade till de här cellerna och vi 
vet vilka som bär på generna kan man i framtiden sätta 
in åtgärder tidigt i riskgruppen. 


En möjlig framtida behandling är att utveckla en 
”hämmare” eller en antikropp som kan binda det inflam-
matoriska proteinet gelectin-3 så att det inte är skadligt. 
Utmaningen är att ta fram en hämmare som kan tag sig 
igenom blod-hjärnbarriären som skyddar hjärnan mot 
skadliga ämnen.


Tomas Deierborg avslöjar att läkemedelsindustrin 
redan är på bollen:


–Ett företag, som har utvecklat en antikropp mot 
galectin-3, har redan börjat rekrytera patienter. De har 
läst våra arbeten. Det är jättespännande att vår grund-
forskning har bidragit till det.


NINA KARALIJA
F O R S K A R G R U P P S LE DA R E ,  K A R O L I N S K A  I N ST I T U T E T


Nina Karalija, forskare vid Institutionen för strålningsveten-
skaper, Umeå universitet har tilldelats 250 000 kronor av 
Alzheimerfonden för sin forskning kring hur riskfaktorer för 
att drabbas av kardiovaskulär sjukdom påverkar hjärnans 
åldrande och risken att drabbas av demenssjukdomar.


Tidigare forskning visar att personer som har diabe-
tes, högt blodtryck, röker och är inaktiva, det vill säga 
uppfyller riskfaktorer för att drabbas av hjärt- och kärl-
sjukdomar, även löper högre risk att drabbas av de-
mens. Styvnande kärl med förträngningar och mindre 
blödningar är bara några effekter av en livsstil som inte 
är bra för cirkulationen, men inte heller för vår viktigaste 
kroppsdel – hjärnan.


–Det vi inte riktigt vet är hur de här vaskulära riskfakto-
rerna leder fram till demens. Det kan vara många händel-
ser som är relaterade. Vi vill vidga vyerna och fokusera 
på de molekylära processerna som sker i nervvävnad 
kring hjärnans blodkärl, berättar Nina Karalija.


Tidigare forskning har visat en koppling mellan ned-


gång i de kognitiva funktioner-
na och nivåerna av signalsub-
stansen dopamin. Dopamin 
bildas i hjärnan och har många 
funktioner, och påverkar bland an-
nat vår förmåga till inlärning och minne.


–Med hjälp av olika dataset vill vi studera samban-
den mellan riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdom, och 
förändringar i dopaminsystemet men även nivåerna av 
beta-amyloid. Målet är att förstå hur sambanden bidrar 
till sjukdomsframskridandet i Alzheimers sjukdom.


I forskningsprojektet kommer Nina Karalija och kolle-
gor att använda tre stora dataset. De Umeåbaserade 
studierna COBRA och Betula med 180 respektive ca 
300 deltagare, samt A4-studien med ca 4400 deltaga-
re som koordineras av University of Southern Californa 
Alzheimer’s Therapeutic Research Institute. I studierna 
har äldre personer utan symptom på demenssjukdom 
bland annat genomgått undersökningar i PET-kamera 
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för att studera nivåerna av dopamin och amyloid-beta. 
Utifrån hälso- och livsstilsfaktorer kan deras risk för att 
drabbas av hjärt- och kärlsjukdom uppskattats.


–Att vi kan använda stora studiematerial ger oss möjlig-
het att studera dessa samband med god statistisk power, 
vilket är unika aspekter av projektet. Vi hoppas komma ett 
steg närmare att förstå hur vaskulär ohälsa drabbar hjär-
nan och ökar risk för kognitiv svikt och demens.


Vad betyder forskningsanslaget för dig?
–Som forskare är man beroende av extern finansiering. 
Det betyder självklart jättemycket att få möjlighet att 
studera frågeställningar som kan utgöra nycklar till kun-
skap. Det är ju också en validering när personer opar-
tiskt bedömer att det man gör är viktigt.


LUANA NAIA
B I T R Ä DA N D E  LE KTO R ,  K A R O L I N S K A  I N ST I T U T E T


De senaste åren har mitokondriernas funktion blivit 
ett allt hetare forskningsfält och uppmärksammas år-
ligen på flera olika konferenser bland annat vid World 
Congress on Targeting Mitochondria, som i år hålls i 
Berlin. Mitokondrier är små organeller som finns i alla 
celler och brukar kallas cellernas kraftverk, eftersom 
de omvandlar näring från det vi äter till energi. När mi-
tokondrierna inte fungerar som de ska kan vi utveckla 
allvarliga och ofta ärftliga sjukdomar. Nedsatt funktion 
i mitokondrierna vilket påverkar nervcellernas signal-


system är ett kännetecken 
vid Alzheimers sjukdom.


Luana Naia, biträdande lek-
tor vid institutionen för neurobio-
logi, vårdvetenskap och samhälle, 
på Karolinska institutet, har tilldelats 700 000 kronor för 
ett forskningsprojekt där hon bland annat ska undersö-
ka hur man kan förbättra mitokondriernas funktion och 
om det i framtiden kan vara en möjlig behandlingsme-
tod vid Alzheimers sjukdom.


TOBIAS GRANBERG
F O R S K A R G R U P P S LE DA R E ,  K A R O L I N S K A  I N ST I T U T E T


Tobias Granberg, forskargruppsledare vid Karolinska 
Institutet och läkare vid Neuroradiologen på Karolinska 
Universitetssjukhuset har fått 1,5 miljoner kronor till 
studien NeuroCovid – ett tvärvetenskapligt synsätt på 
den kognitiva effekten av covid-19. 


Studien utgår från patienter som intensivvårdats på 
Karolinska Universitetssjukhuset under den första och 
andra vågen av smittan. Flera av patienterna, många 
äldre, har fått neurokognitiva besvär som påminner 
om de som uppvisas vid Alzheimers sjukdom. En del 
patienter har utbredda skador i hjärnan. Det kan vara 
mikrovaskulära skador, skador i de små blodkärlen och 
inflammation i hjärnhinnan. Andra har klarat sig bättre. 


–Vi kartlägger var i hjärnan och vilken typ av skador 
patienterna har fått och hur det påverkar deras kogni-
tion. Covid-19 är ett nytt virus men de skador vi ser hos 
intensivvårdade patienter har delvis likheter med de vi 


ser hos personer med Alz-
heimer och andra demens-
sjukdomar. Det finns även lik-
heter med multipel skleros, MS. 
Att identifiera likheterna mellan de skad-
or vi ser hos intensivvårdade patienter med covid-19 
och andra neurodegenerativa och neuroinflammatoriska 
sjukdomar kan ge oss bättre möjligheter att diagnostice-
ra, behandla och rehabilitera patienter med covid-19 i 
framtiden, säger Tobias Granberg.


Studien sker i samarbete mellan bland annat Inten-
sivvården, Röntgen, Neurologen och Kognitiva mot-
tagningen vid Karolinska Universitetssjukhuset. De 
patienter som sagt ja till att delta i studien följs upp 
efter tre, sex och tolv månader efter utskrivningen från 
sjukhuset. De får bland annat träffa en neuropsykolog 
och göra olika tester för att se hur hjärnan påverkats. 
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–I de försök vi har gjort på möss ser vi att mitokond-
riernas funktion är skadad redan innan symptom på sjuk-
domen bryter ut. Vi vill undersöka om vi kan överföra fris-
ka mitokondrier mellan nervceller för att ersätta skadade 
och på så sätt få hjärnan att återhämta sig och undvika 
att hjärnans funktioner bryts ner, berättar Luana Naia.


Till största delen bedrivs forskningen i framodlade 
cellkulturer men i ett mindre pilotprojekt ska hon också 
utföra en transplantation av mitokondrier till mushjärna.


–Det är en mycket intressant approach för att be-
handla hjärnans sjukdomar. Transplantationer av mito-
kondrier är ett mycket hett forskningsfält och är huvud-
fokus på konferensen Targeting Mitochondria i Berlin 
i oktober. Vi planerar en pilotstudie som kommer att 
följas upp i en större studie framöver.


En annan viktig del av forskningsprojektet är att för-
söka förstå om mitokondrier från hjärncellerna kan ta 


sig över i ryggmärgsvätskan och på så sätt i framtiden 
kan utgöra en möjlighet att bedöma i vilket stadium av 
sjukdomen en patient befinner sig.


–En förhoppning är att mitokondrier från ryggmärgs-
vätskan ska kunna användas som en biomarkör för 
sjukdomen och i en framtid användas på minnesklin-
ker. Men det ligger långt fram i tiden.


Vad betyder anslaget på 700 000 kronor från 
Alzheimerfonden för dig?
–Det är mycket viktigt för att jag ska kunna bedriva 
min forskning på ett självständigt sätt. Det är också 
centralt för att jag ska kunna få pengar från andra fon-
der och stiftelser. Jag är mycket glad och tacksam.
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KAJ BLENNOW
P R O F E S S O R  I  K L I N I S K  N E U R O K E M I ,  G ÖT E B O R G S  U N I V E R S I T E T


Kaj Blennow, professor i klinisk neurokemi vid Göte-
borgs universitet, har tilldelats 2 miljoner kronor av 
Alzheimerfonden för att utveckla sin världsledande 
forskning kring analyser av biomarkörer för begynnan-
de Alzheimer. Kaj Blennow och hans forskargrupp har 
tidigare identifierat flera biomarkörer i ryggvätska, som 
speglar sjukdomsutvecklingen av Alzheimers sjukdom 
i hjärnan. Nu har gruppens analystekniska framsteg 
gjort det möjligt att mäta flera av alzheimermarkörer-
na i vanliga blodprov. Med hjälp av den ultrakänsliga 
Simoa (Single molecule array) tekniken, kan forskarna 
bland annat bestämma koncentrationen av beta-amy-
loid (från Alzheimerplack) och P-tau (som finns i neu-
rofibriller) i vanliga blodprover, vilket kan predicera 
vilka patienter som kommer att utveckla Alzheimers 
sjukdom.


–Vi har utvecklat metoder för att mäta flera olika 
varianter av P-tau – 181, 217 och 231. Våra studier 
visar att mätningen av de tre olika varianterna ger i 
stort sett samma resultat som om man mäter i likvor, 
eller ryggvätska. Kommer blodtester att kunna ersät-
ta prover i likvor eller undersökning med PET-kamera 
i diagnostiken? Det vet vi ännu inte. För beta-amyloid 
verkar det inte riktigt fungera eftersom detta protein 
även bildas ute i kroppen, men för P-tau ser det mer 
lovande ut, säger Kaj Blennow.


Att blodprovet kommer 
att användas som screening 
i primärvården är ett möjligt 
framtidsscenario och studier 
pågår redan i Sverige. En annan 
viktig tillämpning är inom forskningen om risk-
faktorer för att drabbas av Alzheimers sjukdom. I sto-
ra redan genomförda kohortstudier runt om i världen 
där man samlat in blodprover under många decennier 
finns nu möjligheten att med den nya mätmetoden ana-
lysera blod och på så sätt förstå de tidiga stadierna av 
sjukdomen bättre.


–Ökar högt blodtryck, blodfetter, diabetes eller olika 
miljöfaktorer risken för att drabbas av Alzheimer, eller 
bara åldersdemens? I sådana här studier blir resultaten 
mycket säkrare om man använder sig av biomarkörer.


Vad betyder forskningsanslaget för dig?
–Oerhört mycket. Forskning är mycket kostsamt. Rea-
gens för att ta fram antikroppar kostar mycket, att an-
ställa en doktorand kostar 600 000 kronor per år och 
ett Simoainstrument två miljoner kronor. Att få ett större 
bidrag under flera år ger mig arbetsro. Jag är mycket 
glad och stolt över att få det här anslaget. Alzheimer-
fonden gör ett fantastiskt arbete.
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LISELOTTE 
JANSSON
ST Y R E LS E O R D F Ö R A N D E  O C H 


G E N E R A LS E K R E T E R A R E


Mångårig erfarenhet i ledande befattningar inom 
bank, finans och IT. Styrelseordförande för Centrum 
för Molekylär Medicin (CMM) vid Karolinska Institutet 
(medicinsk forskning). Styrelseledamot i forskningsstif-
telsen AlzeCure (drug discovery inom neurodegenera-
tiva sjukdomar). Styrelseledamot i Fingers Brain Health 
Institute. Styrelseledamot i Stockholm Toy Museum.


INGMARIE  
SEVERIEN
ST Y R E LS E LE DA M OT


Stiftelsejurist, med ledande befattningar, sedan över 
25 år. Stor och bred erfarenhet inom såväl civil- som 
skatterätt samt redovisning för ideell sektor. Ledamot i 
intresseföreningen; Stiftelser i Samverkan.


MONICA  
ROSENQUIST
ST Y R E LS E LE DA M OT


Mångårig erfarenhet i ledande befattningar inom bank 
och finans. Styrelseuppdrag i bolag och stiftelser. 
Ekonomiansvarig på Kungliga Fysiografiska Sällskapet 
i Lund.


EWA 
ERICSON
ST Y R E LS E LE DA M OT


Mångårig erfarenhet i ledande befattningar inom bank, 
finans och fastigheter. Har haft och har förtroendeupp-
drag, bl.a. som nämndeman i tingsrätt samt ordförande 
i kommunalt bostadsbolag.


ULRIKA  
HALLESIUS
ST Y R E LS E LE DA M OT


Specialist och konsult inom kommunikation med en 
examen i kommunika tionsvetenskap. Har en bakgrund 
som kommunikationsdirektör på Visit Sweden och har 
arbetat med att utveckla varumärket Sverige i många 
år. Ulrika är även engagerad i Sveriges Kommunikatörer 
och arbetar som mentor.


ALZHEIMERFONDENS STYRELSE
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
ORGANISATIONSFORM


Alzheimerfonden är en insamlingsstiftelse med organi-
sationsnummer 845001-8844.


ÄNDAMÅL


Insamlingsstiftelsen Alzheimerfonden ska ha som ända-
mål att kunna ta emot gåvor, testamenten, donationer 
(även aktier, obligationer, fastigheter etc.) till förmån för 
vetenskaplig forskning, vård och behandling.


Allmänt om verksamheten
HIT GÅR INSAMLADE MEDEL


Alzheimerfondens vision är att genom ekonomiskt stöd 
till forskningen kunna förebygga och bekämpa demens-
sjukdomar. Därför samlar vi in och delar ut pengar till 
forskning. Vi ger också stöd till projekt som kan göra det 
lättare för drabbade och anhöriga att leva med sjukdo-
men medan forskningen för att bota sjukdomen pågår. 


Alzheimerfondens främsta uppgift är att med finan-
siellt stöd till forskningen bidra i arbetet med att stop-
pa Alzheimers sjukdom och andra demenssjukdomar. 
Under 2021 delade vi ut ca 30 miljoner kronor i forsk-
ningsanslag och utvalda vårdutvecklingsprojekt. 


Alzheimerfonden stöttar all typ av forskning inom 
demensområdet och forskningsanslagen bedöms på 
basen av vetenskaplig kvalitet. Fokus på forskningen i 
Sverige ligger inom alzheimerfältet varför det området 
får störst anslag. De vetenskapliga ansökningarna gran-
skas och bedöms av Alzheimerfondens vetenskapliga 
råd och beslutas av Alzheimerfondens styrelse.


För 2021 delades ansökningarna in i tre grupper: 
grundforskning, klinisk forskning och läkemedels- och in-
terventionsforskning. Vi uppmuntrade också samarbeten 
mellan forskningsgrupper för att stärka projektens kvali-
tet, genomförbarhet och för att reducera projekttiden.


Alzheimerfonden prioriterade projekt
• med potential att på kort eller lång sikt kunna stoppa 


sjukdomsutvecklingen vid Alzheimers sjukdom
• med inriktning på att diagnosticera sjukdomen i tidigt 


skede
• som möjliggör behandlingen och rehabiliteringen 


av Alzheimerpatienter
• där klinisk nytta tydligt kan beskrivas
• där samverkan mellan forskningsgrupper förstärker 


projektets kvalitet och genomförbarhet


Alzheimerfonden prioriterade inte projekt
• som i huvudsak är repetition av tidigare kända data
• som enbart är deskriptiva, långt från potentiell klinisk 


nytta, eller har lågt nyhetsvärde.


Detta år uppmuntrade vi särskilt yngre forskare som hål-
ler på att meritera sig för docentur att söka. En särskild 
pott av medel avsattes till dem för att motivera dem att 
fortsätta sin forskning inom detta viktiga forskningsfält.


Utöver anslag till forskning finansierar vi utvalda så 
kallade ”vårdutvecklingsprojekt”. Det omfattar stöd till 
vårdanställda för vidareutbildning inom demensområ-
det till Silviasyster, Silviasjuksköterska, Silvialäkare och 
Silvia arbets- och fysioterapeuter.


POSTKODLOTTERIET


Årets basstöd från Postkodlotteriet uppgick till 7 mkr 
och gick oavkortat till akademisk grundforskning.


WEBBSHOP


Alzheimerfonden bedriver också viss skattepliktig verk-
samhet i form av event samt försäljning via webbshop.


KAPITALFÖRVALTNING


Stiftelsens kapital ska förvaltas på ett omsorgsfullt och 
betryggande sätt såväl avseende etik som ekonomi där 
såväl god avkastning, värdetillväxt och riskspridning ska 
vara vägledande faktorer och inom ramen för fastlagd 
placeringspolicy. Fastigheter, värdepapper eller annat 
som skänks till stiftelsen eller som stiftelsen erhåller ge-
nom bestämmelse i testamente eller gåvobrev, ska så 
snart det lämpligen kan ske, omvandlas till likvida medel. 
Likvida medel ska insättas på räntebärande konto i bank 
eller i räntebärande värdepapper, allt i avvaktan på att 
medlen utbetalas enligt stiftelsens beslut och ändamål. 


HÅLLBARHETSUPPLYSNINGAR


Alzheimerfonden är en liten men effektiv organisation 
bestående av åtta medarbetare. Vi arbetar ständigt 
med att effektivisera både interna och externa pro-
cesser och är i många avseenden en helt digitalise-
rad organisation. Vår ambition är att tid och pengar 
ska användas på rätt sätt och att vi fokuserar på vårt 
uppdrag, dvs samla in pengar och dela ut dessa till 
forskning och vårdutvecklingsprojekt. Ekonomitjäns-
ter och IT-support är outsourcat till externa parter för 
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att därigenom minska belastning på personalen med 
administrativa arbetsuppgifter. Vi ser också att det 
minskar riskerna för felhantering och fallissemang.


Vi strävar efter att ha en god företagskultur där sam-
arbete och öppenhet är ledord och att alla ska trivas på 
sin arbetsplats.


CORONAPANDEMIN


Den pågående coronapandemin påverkade våra aktivi-
teter även under det här året då vi inte kunde genom-
föra fysiska event, ex seminarier, Alzheimerloppet och 
liknande. Vi fortsatte därför med ett att använda digitala 
lösningar för att nå ut med vårt budskap. Alzheimerda-
gen den 21 september sändes som ett digitalt event 
som blev mycket uppskattat och har setts av många tit-
tare runtom i landet och även Alzheimerloppet blev ett 
uppskattat digitalt event med över 2 000 deltagare.


Vi kunde också se att dödsfallen orsakade av covid-19 
minskade väsentligt på landets omsorgsboenden som 
ett resultat av vaccinering och bättre behandling vilket 
var mycket glädjande.


I övrigt har pandemin inte påverkat fonden mer än att 
vi försökt arbeta hemifrån så mycket som möjligt för att 
följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.


EFFEKTMÅL


Alzheimerfonden är en av Sveriges viktigaste finansiärer 
till svensk alzheimerforskning. Vi ser det tydligt i form av 
antalet forskningsansökningar som ökar år från år. 2021 
var ett rekordår med ansökningar uppgående till 175 mkr. 
Det visar på att forskningsprojekten ökar och att forskar-
na gärna söker medel från Alzheimerfonden, som har ett 
gott rykte bland forskarna. Vi ser också tydliga effektmål 
via sociala medier där vi stadigt ökar antalet följare. 


FRAMTIDA UTVECKLING


Alzheimerfondens fokus de närmaste åren är att arbeta 
fokuserat med att öka fondens intäkter. Förutom sed-
vanliga insamlingskampanjer som främst riktar sig till 
privatpersoner, så kommer vi att aktivt bearbeta företag 
samt potentiella donatorer.


ATT SKÄNKA EN GÅVA


Det ska vara enkelt och säkert att skänka en gåva till 
Alzheimerfonden. God service, respekt och lyhördhet 
för givarnas önskemål präglar arbetet på Alzheimerfon-
dens kansli. Givarservice per telefon är viktigt för att en 
personlig kontakt ska kunna upprätthållas med givarna. 
Alzheimerfonden ger också givarna möjlighet att skänka 
en gåva över internet.


Väsentliga händelser 
under året
ALZHEIMERDAGEN DEN 21 SEPTEMBER


Vårt årliga seminarium blev även i år ett helt digitalt event 
som nådde många tittare. Annika Jankell, ambassadör 
för fonden, var även i år en suverän moderator under 
den späckade seminariekvällen med olika gäster.


OMSORGSRÖRELSEN


Med anledning av den pågående Coronapandemin 
och det faktum att så många äldre drabbades så star-
tade vi ett upprop för äldreomsorgen – #omsorgsrö-
relsen. Ambitionen var att lyfta diskussionen om vad 
det är för omsorg vi vill ha i Sverige. Vi följde upp 
2020 års aktiviteter med att utlysa stipendier till lan-
dets omsorgsboenden för att de skulle kunna initiera 
aktiviteter som höjer livskvaliteten hos sina brukare. 
Det blev en stor succé där 700’ fördelades på ca 20 
st projekt. Vi kommer att följa upp dessa och redovisa 
effekterna som uppnåtts.


DROTTNING SILVIAS PRIS TILL EN UNG 
ALZHEIMERFORSKARE


Det här priset har delats ut i drygt 7 år och bär H.M. 
Drottningens namn. Priset tilldelas yngre framgångsrika 
forskare och prissumman är 125 000 kronor. Syftet är 
motivera yngre forskare att välja detta viktiga forsknings-
fält. Under 2021 tilldelades två forskare priset, vardera 
på 125 000 kronor, till Nicholas Ashton, Göteborgs 
universitet och Rik Ossenkoppele, Lunds och Amster-
dams universitet. Priserna delades ut av H.M. Drottningen 
under Silviahemmets diplomeringsceremoni på Drott-
ningsholmsteatern.


VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER 
RÄKENSKAPSÅRETS UTGÅNG


Alzheimerfonden erhöll 7 miljoner kronor från Postkod-
lotteriet i basstöd.


90-KONTO


Insamlingsstiftelsen har följande 90-konton:
Plusgiro: 90 11 19-8, Bankgiro: 901-1198,
Swish: 90 111 98


ADRESS


Insamlingsstiftelsen Alzheimerfonden har sitt säte i 
Stockholm med adress Vegagatan 9, 113 29 Stockholm 
Telefon givarservice: 020–30 11 30 
www.alzheimerfonden.se
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ALZHEIMERFONDENS KANSLI BEMANNAS AV:


Liselotte Jansson, generalsekreterare och ordförande
Sophia Du Rietz, marknadsansvarig och kanslichef
David Ågren, kommunikationsansvarig
Tove Wiik, projektledare
Stina Arosenius, projektledare
Lotta Rosenberg, projektledare
John Bjuvman, givarservice
Emilia Halldén, givarservice


ALZHEIMERFONDENS STYRELSE: 


Liselotte Jansson, generalsekreterare och ordförande
Ulrika Hallesius, ledamot
Ewa Ericson, ledamot
Ingmarie Severien, ledamot
Monica Rosenquist, ledamot


VETENSKAPLIGT RÅD


Alzheimerfondens vetenskapliga råd granskar alla 
forskningsansökningar, utvärderar och ger Alzheimer-
fondens styrelse ett oberoende beslutsunderlag för de 
formella besluten om vilka forskningsprojekt som ska få 
anslag. Styrelsen beviljade samtliga av vetenskapliga 
rådets förordade ansökningar.


ALZHEIMERFONDENS VETENSKAPLIGA RÅD:


Professor Henrik Zetterberg, Göteborgs universitet
(ordförande)
Professor Bengt Winblad, Karolinska Institutet 


Professor Miia Kivipelto, Karolinska Institutet 
Professor Oskar Hansson, Lunds universitet
Professor Lars Nyberg, Umeå universitet
Professor Maria Ankarcrona, Karolinska Institutet
Docent Stina Syvänen, Uppsala universitet


REVISOR


Stiftelsens revisor är Pernilla Zetterström Varverud, 
Grant Thornton, Stockholm.


RESULTAT OCH STÄLLNING 


Totalt insamlade medel 2021: 34 623 671 kr
Varav gåvor från allmänheten: 25 145 724 kr
Gåvor från företag: 179 500 kr
Gåvor/bidrag från privata/ideella organisationer/ 
fonder: 9 298 447 kr


UTBETALT TILL ÄNDAMÅLET


Totalt uppgick ändamålskostnaderna till 30 113 631 kr 
vilket motsvarar 84 % av insamlade medel. Alzheimer-
fonden har som mål att varje år uppnå minst 80 %.


KOSTNADER


Administrations- och insamlingskostnader i relation till 
totala intäkter uppgick till 23 % för 2021. 


Nyckeltalen är beräknade enligt den princip Svensk 
Insamlingskontroll tillämpar.


Fem år i sammandrag 2021 2020 2019 2018 2017


INSAMLADE MEDEL (TKR) 34 624 56 028 36 050 36 472 34 841


ANSLAG (ST) 77 55 61 52 66


ÄNDAMÅLSKOSTNADER (TKR) 30 114 45 303 30 181 33 004 30 936







A L Z H E I M E R F O N D E N S  Å R S R E D O V I S N I N G  2 0 2 1


28


Insamlingsstiftelsen Alzheimerfonden – Org.nr 845001-8844


Resultaträkning not 2021 2020


Verksamhetsintäkter


Gåvor 3 32 954 929 55 515 579


Bidrag 3 1 668 742 512 141


Nettoomsättning 685 451 300 251


Övriga intäkter 74 057 31 544


SUMMA VERKSAMHETSINTÄKTER 35 383 179 56 359 514


Verksamhetskostnader 4,5


Ändamålskostnader -30 113 631 -45 302 762


Insamlingskostnader -4 759 162 -4 946 359


Administrationskostnader -3 686 834 -3 441 469


SUMMA VERKSAMHETSKOSTNADER -38 559 627 -53 690 591


Verksamhetsresultat -3 176 449 2 668 924


RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING
Stiftelsens redovisade resultat för räkenskapsåret och den ekonomiska ställningen vid 
räkenskapsårets utgång framgår av efterföljande resultat- och balansräkning. 


Resultat från finansiella investeringar


Resultat från värdepapper & fordringar som är 
 anläggningstillgångar 6 3 042 789 1 501 878


Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 7 34 997 42 703


Räntekostnader och liknande resultatposter 0 -63


SUMMA RESULTAT FRÅN FINANSIELLA INVESTERINGAR 3 077 786 1 544 518


RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER -98 663 4 213 442


SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT 8 0 0


ÅRETS RESULTAT -98 663 4 213 442
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Kassa och bank 18 636 621 35 810 101


SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 19 632 273 36 597 665


SUMMA TILLGÅNGAR 45 282 864 63 913 550


Balansräkning not 2021-12-31 2020-12-31


Tillgångar


Anläggningstillgångar


Immateriella anläggningstillgångar 


Balanserade utgifter för programvara 9 629 550 0


Finansiella anläggningstillgångar


Andra långfristiga värdepappersinnehav 10,11 25 011 041 27 305 885


Andra långfristiga fordringar 12 10 000 10 000


Summa finansiella anläggningstillgångar 25 021 041 27 315 885


SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 25 650 591 27 315 885


Omsättningstillgångar


Kortfristiga fordringar


Kundfordringar 333 250 12 500


Övriga fordringar 259 024 291 279


Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 13 403 378 483 785


SUMMA KORTFRISTIGA FORDRINGAR 995 652 787 564
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Kortfristiga skulder


Leverantörsskulder 819 456 678 072


Skuld erhållna ej nyttjade bidrag 14 2 087 980 3 756 722


Skuld avseende beslutade, ej utbetalda bidrag 23 686 500 40 457 500


Övriga skulder 323 118 605 379


Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 15 721 369 672 772


SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER 27 638 423 46 170 446


SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 45 282 864 63 913 550


Förändring av eget kapital


Stiftelsekapital/ 
donationskapital


Ändamålsbestäm-
da medel #om-
sorgsrörelsen


Balanserat 
resultat


Årets 
resultat


Totalt eget 
kapital 


Ingående balans 
2021-01-01


2 782 194 700 000 10 747 468 3 513 442 17 743 104


Disposition av föregående 
års resultat


3 513 442 -3 513 442


Årets resultat -98 663


Utnyttjade ändamåls-
bestämda medel från 
tidigare år


-540 254 540 254


Avsättning till stiftelse- 
kapital/donationskapital *


34 707 -34 707


Utgående balans 
2021-12-31


2 816 901 159 746 14 226 203 441 591 17 644 441


* Avser avsättning till Anna och Hugo Perssons donation.


Eget kapital och skulder


Eget kapital


Stiftelse/donationskapital 2 816 901 2 782 194


Ändamålsbestämda medel, ändamålet omsorgsrörelsen 159 746 700 000


Balanserat resultat 14 766 457 10 047 468


Årets resultat -98 663 4 213 442


SUMMA EGET KAPITAL 17 644 441 17 743 104
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not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper


NOTER


Alzheimerfondens redovisnings- och värderingsprinciper 
överensstämmer med årsredovisningslagen, BFNAR 
2012:1 (K3), Giva Sveriges Styrande riktlinjer för årsre-
dovisning och BFNAR 2020:1 (Vissa redovisningsfrå-
gor med anledning av coronaviruset). 


Principerna är oförändrade jämfört med föregående 
räkenskapsår.


Resultaträkningen 
Verksamhetsintäkter
Endast det inflöde av ekonomiska fördelar som Alz-
heimerfonden erhållit eller kommer att erhålla för egen 
räkning redovisas som intäkt. 


Intäkter värderas, om inget särskilt anges nedan, till 
verkliga värdet av det som erhållits eller kommer att 
erhållas.


Nedan beskrivs, för respektive intäktspost, när in-
täktsredovisning sker.


GÅVOR OCH BIDRAG


En transaktion i vilken Alzheimerfonden tar emot en 
tillgång som har ett värde utan att ge tillbaka motsva-
rande värde i utbyte är en gåva eller ett erhållet bidrag.


Om tillgången erhålls därför att Alzheimerfonden 
uppfyllt eller kommer att uppfylla vissa villkor och om 
Alzheimerfonden har en skyldighet att återbetala till 
motparten om villkoren inte uppfylls, är det ett erhållet 
bidrag. Är det inte ett bidrag är det en gåva.


GÅVOR


Gåvor redovisas som huvudregel som intäkt när de er-
hålls. Gåvor i form av tjänster redovisas inte som intäkt.


Gåvor av exempelvis aktier, fastigheter och konst in-
täktsredovisas vid gåvotillfället, det vill säga när motta-
garen erhållit bestämmanderätt över gåvan.


En gåva som intäktsförts redovisas antingen som en 
tillgång eller en kostnad beroende på om gåvan förbru-
kas direkt eller inte. Gåvor som Alzheimerfonden avser 
att stadigvarande bruka i verksamheten redovisas som 
anläggningstillgångar. Övriga gåvor redovisas som 
omsättningstillgångar.


Gåvor värderas som huvudregel till verkligt värde. 
I de fall Alzheimerfonden lämnat en ersättning för att 


erhålla gåvan minskas gåvans värde med ersättningen.


BIDRAG


Bidrag redovisas som intäkt när villkoren för att erhålla 
bidraget har uppfyllts. Erhållna bidrag redovisas som 
skuld till dess villkoren för att erhålla bidraget uppfylls.


Bidrag som erhållits för att täcka kostnader redovisas 
samma räkenskapsår som den kostnad bidraget är av-
sett att täcka.


Erhållna bidrag värderas till det verkliga värdet av den 
tillgång som Alzheimerfonden fått eller kommer att få.


NETTOOMSÄTTNING


Intäkt vid försäljning av varor redovisas normalt vid för-
säljningstillfället.


ÖVRIGA INTÄKTER


Övriga intäkter värderas till verkligt värde och redovi-
sas i den period det avser.


Verksamhetskostnader
Verksamhetskostnader delas in i följande funktioner: 
ändamåls-, insamlings- och administrationskostnader.


ÄNDAMÅLSKOSTNADER


Ändamålskostnader är sådana kostnader som kan 
hänföras till Alzheimerfondens uppdrag enligt dess 
stadgar.


Till ändamålskostnader räknas även kostnader för 
opinionsbildande verksamhet i de fall opinionsbildning 
och upplysande verksamhet ligger i själva uppdraget 
som Alzheimerfonden har. Exempel här är tematiska 
kampanjer som Alzheimerfonden har. Till ändamålskost-
nader räknas även de till ändamålskostnader fördelade 
gemensamma kostnaderna (samkostnaderna). Kostna-
der för administration som uppstår som en direkt följd 
av en aktivitet/ett projekt inom ändamålet, räknas till än-
damålskostnader. Exempel på sådana kostnader är den 
administrativa hantering som beviljande av forsknings-
anslag ger upphov till. Att observera är att hantering av 
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projekt inom ramen för ändamålet ofta inkluderar kost-
nader för ansökan om bidrag, eftersom bidraget ofta är 
en förutsättning för att projektet ska genomföras. Där-
med hänförs även denna särkostnad för bidragsansö-
kan, som oftast är mycket liten, till ändamålskostnader. 
Uppföljning och rapportering av såväl själva projektet 
som exempelvis en bidragsgivare ingår också här.


INSAMLINGSKOSTNADER


Med insamlingskostnader menas direkta kostnader för 
arbete som riktar sig till Alzheimerfondens samtliga gi-
vare, d.v.s. intäkter i form av gåvor, testamenten och 
donationer från såväl privatpersoner som företag och 
organisationer. Arbetet omfattar både befintliga givare 
och arbetet med att söka nya givare. Arbetet resulte-
rar i kampanjer, utskick och underhåll av givarregister. 
Insamlingskostnaderna består av tv- och radioreklam, 
annonser, informationsmaterial, insamlingsmaterial och 
personal som arbetar med insamlingsaktiviteter inrik-
tade mot gåvor. Insamlingskostnader inkluderar såväl 
direkta kostnader – såsom lönekostnader för insam-
lingspersonal – som de till insamlingskostnaderna för-
delade gemensamma kostnaderna/samkostnaderna.


Till insamlingskostnader hör även kostnader för va-
rumärkesbyggande, profilering och positionering. Nål 
och brevmärken, vykort, dekaler m.m. betraktas som 
ett slags kvitto eller gåvobevis och är därmed en in-
samlingskostnad.


ADMINISTRATIONSKOSTNADER


Administrativa kostnader är sådana som behövs för att 
administrera Alzheimerfonden. Administrationen utgör 
en kvalitetsgaranti för ändamålet och för givaren.


Exempel på sådana kostnader är styrelsemöten, re-
vision, delar av hyra och administrativa system. Hit hör 
även administrationskostnader fördelade gemensamma 
kostnader/samkostnader, till exempel hela eller delar 
av lönekostnader för ekonomifunktion och vaktmästeri.


LEASING


Samtliga av Alzheimerfondens operationella och finan-
siella leasingavtal kostnadsförs löpande (linjärt) över 
leasingperioden (inkl. första förhöjd hyra).


ERSÄTTNINGAR TILL ANSTÄLLDA


Löpande ersättningar till anställda i form av löner, soci-
ala avgifter och liknande kostnadsförs i takt med att de 
anställda utför tjänster.


Eftersom alla pensionsförpliktelser klassificerats 
som avgiftsbestämda redovisas en pensionskostnad 
det år pensionen tjänas in.


INKOMSTSKATT


I årets skattekostnad ingår skatt som avser årets skatte-
pliktiga resultat och del av tidigare års inkomstskatt som 
ännu inte har redovisats.
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Balansräkningen 
Tillgångar och skulder


Tillgångar, skulder och avsättningar värderas till anskaff-
ningsvärde om inget annat anges nedan.


MATERIELLA OCH IMMATERIELLA ANLÄGGNINGS-
TILLGÅNGAR


Materiella och immateriella anläggningstillgångar vär-
deras till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar 
enligt plan.


Aktivering av en anläggningstillgång sker vid an-
skaffning till högre belopp än 0,5 prisbasbelopp.


Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade 
nyttjandeperiod. Följande avskrivningstider tillämpas:
• Balanserade utgifter för programvara 3–5 år
• Inventarier 5 år


Borttagande från balansräkningen sker vid avyttring 
eller utrangering.


TILLGÅNGAR OCH SKULDER


Vid anskaffningstidpunkten värderas finansiella till-
gångar till anskaffningsvärde med tillägg för direkta 
transaktionsutgifter.


Efter det första redovisningstillfället värderas kort-
fristiga placeringar enligt lägsta värdets princip, d.v.s. 
till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsälj-
ningsvärdet på balansdagen.


Kundfordringar värderas individuellt till det belopp 
som beräknas inflyta.


Efter första redovisningstillfället värderas långfristiga 
finansiella tillgångar som inte är räntebärande till an-
skaffningsvärde (med avdrag för nedskrivning).


Långfristiga räntebärande tillgångar, exempelvis 
obligationer, värderas till upplupet anskaffningsvärde 
med tillämpning av effektivräntemetoden (med avdrag 
för nedskrivning).


Alla tillgångar som innehas för riskspridning anses 
ingå i en värdepappersportfölj och betraktas därmed 
som en post vid värdering enligt lägsta värdets princip 
respektive vid nedskrivningsprövning.


Fordringar och skulder i utländsk valuta värderas till 
balansdagens kurs.


ÄNDAMÅLSBESTÄMDA MEDEL


I posten Ändamålsbestämda medel i eget kapital re-
dovisas ännu inte förbrukade gåvor till ett specifikt än-
damål och andra ändamålsbestämda medel. Se även 
eget-kapital rapporten.


SKULD FÖR ERHÅLLNA EJ NYTTJADE BIDRAG


När Alzheimerfonden erhållit bidrag men ännu inte 
uppfyllt villkoren redovisas en skuld.


SKULD FÖR BESLUTADE EJ UTBETALDA BIDRAG


När Alzheimerfonden fattat beslut om utbetalning av 
forskningsbidrag/anslag/stöd och meddelat mottaga-
ren men inte verkställt utbetalningen redovisas detta 
belopp som en kortfristig och/eller långfristig skuld.


EVENTUALFÖRPLIKTELSER


Alzheimerfonden lämnar upplysning om en eventual-
förpliktelse när Alzheimerfonden har en möjlig förplik-
telse som till följd av inträffade händelser och vars fö-
rekomst endast kommer att bekräftas av en eller flera 
osäkra framtida händelser, som inte helt ligger inom 
Alzheimerfondens kontroll, inträffar eller uteblir, eller 
om Alzheimerfonden har en befintlig förpliktelse till 
följd av inträffade händelser, men som inte redovisas 
som skuld eller avsättning eftersom det inte är sanno-
likt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att 
reglera förpliktelsen eller förpliktelsens storlek inte kan 
beräknas med tillräcklig tillförlitlighet.


not 2 Uppskattningar och bedömningar
När finansiella rapporter upprättas måste styrelsen och general sekreteraren i enlighet med tillämpade redovisnings- 
och värderings principer, göra vissa uppskattningar, bedömningar och antaganden som påverkar redovisning och 
värdering av till gångar, avsättningar, skulder, intäkter och kostnader. I årets finansiella  rapporter har inga väsentliga 
uppskattningar och bedömningar gjorts.
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Noter till Resultaträkningen


not 3 Insamlade medel 2021 2020


Gåvor som redovisas i resultaträkningen


Insamlade medel


Allmänheten 25 145 724 41 595 197


Företag 179 500 5 427 260


Andra organisationer 7 629 705 8 493 122


SUMMA INSAMLADE MEDEL (GÅVOR) 32 954 929 55 515 579


Alzheimerfonden har inte mottagit några gåvor som inte redovisas i resultaträkningen.


Bidrag som redovisas som intäkt


Insamlade medel (privaträttsliga bidrag)


Andra organisationer 1 668 742 512 141


SUMMA INSAMLADE MEDEL (PRIVATRÄTTSLIGA BIDRAG) 1 668 742 512 141


Totala insamlade medel består av följande


Gåvor som har redovisats i resultaträkningen 32 954 929 55 515 579


Gåvor som inte har redovisats i resultaträkningen 0 0


Privaträttsliga bidrag som redovisats som intäkt 1 668 742 512 141


SUMMA INSAMLADE MEDEL 34 623 671 56 027 719


not 4 Medelantal anställda, personal kostnader och 
arvode till styrelsen


2021 2020


Medelantalet anställda


Antalet anställda 7 7


Varav män 1 2


Varav kvinnor 6 5


TOTALT 7 7


Könsfördelning bland styrelseledamöter och  ledande  befattningshavare 


Arvode till styrelsen utgår med 10 000 kr/möte för styrelseordförande och 5 000 
kr/möte för styrelseledamöter. Alzheimerfonden håller ca 5 styrelsemöten per år.


Antal på balansdagen 6 6


Varav män 2 3


Varav kvinnor 4 3


Varav generalsekreterare 1 1







35


A L Z H E I M E R F O N D E N S  Å R S R E D O V I S N I N G  2 0 2 1


Insamlingsstiftelsen Alzheimerfonden – Org.nr 845001-8844


Löner, andra ersättningar och sociala kostnader


Lön och andra ersättningar:


Styrelse och generalsekreterare 922 682 925 000


Övriga anställda 2 724 192 2 227 337


TOTALA LÖNER OCH ERSÄTTNINGAR 3 646 874 3 152 337


Sociala kostnader 1 366 039 1 105 116


(varav pensionskostnader exkl. löneskatt) (224 105) (225 171)


SUMMA 5 012 913 4 257 453


Av pensionskostnader avser 114 tkr (115 tkr) organisationens generalsekreterare.


not 5 Leasing 2021 2020


Alzheimerfonden leasar framför allt kontorslokaler samt datorer och annan kontorsutrustning.


Kostnadsförda leasingavgifter uppgår till 604 385 595 058


Framtida leasingavgifter förfaller enligt följande


Inom 1 år 640 782 596 145


1–5 år 615 689 176 535


Senare än 5 år 0 0


SUMMA 1 256 471 772 680


Avtalet om lokalhyra sträcker sig till 2022 och är möjligt att förlänga till 2024.


not 7 Övriga ränteintäkter och liknande 
 resultatposter


2021 2020


Räntor 34 997 42 703


SUMMA 34 997 42 703


not 6 Resultat från övriga värdepapper och 
 fordringar som är anläggningstillgångar


2021 2020


Utdelningar 647 923 232 266


Realisationsresultat vid försäljningar 2 394 866 1 269 612


Nedskrivningar 0 0


Återföring av nedskrivningar 0 0


SUMMA 3 042 789 1 501 878
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not 8 Skatt på årets resultat 2021 2020


Aktuell skatt 0 0


SUMMA 0 0


Avstämning av effektiv skatt 


Resultat före skatt -207 366 -284 380


Skattekostnad 20,60% (21,40%) 0 0


Skatteffekt av:


Ej avdragsgilla kostnader -24 621 -2 338


Ej skattepliktiga intäkter 0 47


SUMMA -24 621 -2 291


Noter till Balansräkningen


not 9 Immateriella anläggningstillgångar 2021 2020


Ingående anskaffningsvärden 2 080 856 2 080 856


Årets aktiverade utgifter 629 550 0


UTGÅENDE ACKUMULERADE ANSKAFFNINGSVÄRDEN 2 710 406 2 080 856


Ingående avskrivningar -2 080 856 -2 080 856


Årets avskrivningar 0 0


UTGÅENDE ACKUMULERADE AVSKRIVNINGAR -2 080 856 -2 080 856


UTGÅENDE REDOVISAT VÄRDE 629 550 0
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not 10 Andra långfristiga värdepappersinnehav 2021 2020


Aktier


Ingående anskaffningsvärde 13 305 885 12 196 761


Förvärv 1 874 072 8 384 489


Försäljningar -4 168 917 -7 275 365


UTGÅENDE ANSKAFFNINGSVÄRDE 11 011 041 13 305 885


Ingående ackumulerade nedskrivningar 0 0


Årets nedskrivning 0 0


Återföringar av nedskrivningar 0 0


UTGÅENDE ACKUMULERADE NEDSKRIVNINGAR 0 0


UTGÅENDE REDOVISAT VÄRDE 11 011 041 13 305 885


Specifikationer av värdepapper, antal aktier Antal Bokfört värde Marknadsvärde


Depå 1


Alzecure Pharma 207 572 829 889 1 235 053


Cassandra Oil 128 2 356 15


Smart Energy Sw G 7 500 4 370 300


SUMMA 215 200 836 615 1 235 369


Specifikationer av värdepapper, antal aktier Antal Bokfört värde Marknadsvärde


Depå 2


Essity B 2 189 652 754 646 631


SCA B 2 542 270 149 408 627


ABB LTD 2 392 412 599 826 197


Alfa Laval 1 583 354 313 576 845


Assa Abloy B 1 879 351 305 518 980


Atlas Copco A 1 831 706 395 1 145 840


Bravida Holding 1 362 159 628 172 974


Epiroc A 3 911 306 871 896 401


Hexagon B 5 132 356 086 737 212


Skanska B 1 692 284 448 396 266
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Sweco B 2 109 257 052 358 952


Volvo B 3 871 601 315 811 555


AFRY 967 141 457 246 585


Autolivinc SDB 583 405 801 548 020


H&M B 2 287 378 808 407 269


AstraZeneca PLC 481 455 597 511 207


Getinge B 1 147 201 810 453 180


Handelsbanken A 5 640 613 214 551 930


Investor B 5 732 560 813 1 305 463


SEB A 7 621 588 235 959 103


HBF SVE SMÅBO B10SEK 1 337 2 115 773 3 406 239


SUMMA 56 288 10 174 425 15 885 474


not 11 Innehav räntefonder Antal Bokfört värde Marknadsvärde


Handelsbanken Fonder AB


Kortränta (A9 SEK) 100 420 14 000 000 14 773 858


SUMMA 14 000 000 14 773 858


not 12 Andra långfristiga fordringar 2021 2020


Ingående anskaffningsvärde 10 000 10 000


Tillkommande fordringar 0 0


UTGÅENDE REDOVISAT VÄRDE 10 000 10 000


not 13 Förutbetalda kostnader och 
 upplupna intäkter


2021 2020


Förutbetalda hyror 140 760 137 363


Övriga poster 262 618 346 422


SUMMA 403 378 483 785


not 14 Skuld erhållna ej nyttjade bidrag 2021 2020


I posten ingår bidrag från PostkodLotteriet med: 2 087 980 3 756 722


Inga offentliga bidrag ingår. 
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not 15 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2021 2020


Semesterlöner 317 847 237 492


Upplupna sociala avgifter 90 934 67 290


Övriga poster 312 588 367 990


SUMMA 721 369 672 772


not 16 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser.


Stiftelsen har inga ställda säkerheter. Enligt styrelsens bedömning har stiftelsen inga eventualförpliktelser.


not 17 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång


Med anledning av Rysslands invasion av Ukraina den 24 februari har vi gjort följande bedömningar. Utvecklingen av 
samhällsekonomin och oron på de finansiella marknaderna kan komma att påverka Alzheimerfonden. I vilken utsträck-
ning är alltjämt svårt att förutspå. Styrelsen följer utvecklingen för att vidta åtgärder vid behov.


Stockholm 2022-05-30
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