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Verksamhetsberättelse 2004 för Stiftelsen Linköpings 
Läkaresällskaps Forskningsfond  

Styrelsens sammansättning under året framgår av verksamhetsberättelsen för 
Linköpings Läkaresällskap. 

Revisorer se verksamhetsberättelsen för Linköpings Läkaresällskap. 

Valberedning se verksamhetsberättelsen för Linköpings Läkaresällskap. 

Linköpings Läkaresällskaps Forskningsnämnd framgår av verksamhetsberättelsen 
för Linköpings Läkaresällskap. 

Styrelsen har sammanträtt sju gånger. För att öka tydligheten i styrelsens arbete har 
detta delats upp i frågor rörande Läkaresällskapet respektive frågor rörande Stiftelsen. 
Aktuella frågor har varit vetenskapliga aktiviteter, forskningsbidrag, resestipendier och 
driften av Stiftelsen Linköpings Läkaresällskaps Forskningsfonds hus. 

Forskningsnämnden har sammanträtt en gång. Genom sammanlagt 18 inlämnade 
forskningsansökningar söktes totalt 1 342 500 kr.  
Nämnden föreslog utdelning av forskningsbidrag på sammanlagt 150 000 kr, till sju 
projekt, vilket godkändes av styrelsen för Stiftelsen Linköpings Läkaresällskaps Forsk-
ningsfond. 
1. Gösta Berlin Analys av blödningsrisk hos trombocytopena patienter samt analys av hemostatisk funk-

tion av givartrombocyter under lagring. 30 000 kr 
2. Anne Ericsson Hjärtsvikt hos äldre i primärvården. Kan cytokiner användas som prognostiska markö-

rer? Föreligger könsskillnader? 15 000 kr 
3. Johanna Forsell Immunologiska effekter av antibiotika på klinisk och cellulär nivå hos patienter med 

kronisk form av neuroborrelios. 15 000 kr 
4. Alf Kastbom Immunologiska och immungenetiska prediktorer för sjukdomsförlopp vid nydebuterad 

reumatoid artrit. 15 000 kr 
5. Kourosh Lotfi Optimerad behandling vid hematologiska maligniteter med nukleosidanaloger genom 

kartläggning av enzymer involverade i metabolism. 30 000 kr 
6. Helen Lundqvist Gustafsson Inflammationssvar vid stafylokock-infektioner; betydelse av apoptotisk 

celldöd, fria radikaler och cytokiner. 15 000 kr 
7. Jakob Paues Centralnervösa mekanismer bakom cytokininducerad kakexi. 30 000 kr 

Nämnden föreslog dessutom utdelning av tre resestipendier på sammanlagt 20 000 kr, 
vilket godkändes av Stiftelsens styrelse.  
1. Johanna Forsell till 12th Internat Congr Immunol, 4th Annul Conf FOCIS, Montreal, Canada 2004-

07-18 – 23 med postern Increased Borrelia induced TNF-alpha secretion in dendritic cells from 
asymptomatic seropositive individuals 10 000 kr 

2. Alf Kastbom till Annul Eur Congr Rhematol, Berlin, Deutschland 2004-06-09 – 12 med postern Fc-
gamma receptor IIIA genotypes predict disease activity over time in recent onset rheumatoid arthritis 
(the TIRA project) 5 000 kr 
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3. Christopher Sjövall Annul Eur Congr Rhematol, Berlin, Deutschland 2004-06-09 – 12 med postern 
Reduced anti-TNF-alpha autoantibody levels coincide with flare in systemic lupus erythematosus 
5 000 kr. 

För att stimulera deltagande i Riksstämman har styrelsen dessutom beviljat resestipen-
dier på vardera 1 000 kr till Anna Zetterberg, Karin Parment och Karl-David Hjalmars-
son samt max 4 000 kr för gemensam bussresa för samtliga läkarstuderande till Riks-
stämman 2004 i Göteborg. 

Husfrågor. En särskild husgrupp med styrelseledamoten Robert Hennings, skattmästa-
ren Torbjörn Ledin och vicevärden Karolina Liljedahl har under vårterminen samverkat 
med representanten för Restaurang Albatross Anneli Holgersson. Efter avslutade för-
handlingar kommer en ny samarbetsgrupp med ordföranden, skattmästaren, ”hustom-
ten” och vicevärden att återuppta de regelbundna kontakterna. Husgruppen redovisar 
fortlöpande vid styrelsens möten. 
Hyresgästerna i lägenheterna har haft anknytning till medicinsk verksamhet. För gäst-
forskare har emellertid utnyttjandet periodvis varit begränsat, särskilt av det separata 
övernattningsrummet. Information om att denna förnämliga möjlighet har lämnats till 
representanter för HU och US, vilket lett till ökad uthyrning. 
Husets bottenvåning (exklusive biblioteket) och källare är utarrenderade till Albatross 
och dessa lokaler nyttjas både till konferenser, vetenskapliga och andra möten och som 
festvåning. Nytt hyresavtal, som bland annat innebär att nettointäkten förväntas öka, har 
slutits för den kommande 3-årsperioden. 

Mötesaktiviteter 
 Årsmöte hölls den 11 februari. Vid de efterföljande vetenskapliga förhandlingarna ta-
lade professor Per Fagerholm över ämnet Cellerna i hornhinnan går att använda. Där-
efter avåts en gemensam måltid. 
 Vårmöte ägde rum den 12 maj i Läkaresällskapets Hus. Professor Gunnar Kratz, HPK 
US höll föredrag Tissue engineering – kroppsdelar i Petri skål? Vårmötet avslutades 
med en gemensam middag. 
 Allmänt möte för ledamöterna i Linköpings Läkaresällskap hölls den 9 december i 
Läkaresällskapets Hus med fyllnadsval till styrelsen. Styrelsen redovisade i kallelsen till 
mötet resultatet av en grundlig genomgång stadgarna för Stiftelsen Linköpings Läkare-
sällskaps Forskningsfond och föreslog att stadgarna skall ändras. Mötet godkände det 
utsända förslaget till revision efter ett ytterligare förtydligande. Revisionen ska åter prö-
vas vid årsmötet 2005. Professor Gerhard Andersson ÖNH US höll föredrag om IT-
baserad hjälp för individer med tinnitus. Kvällen avslutades med ett stort välsmakande 
julbord. 

 Ekonomirapport med balans- och resultaträkning redovisas utförligt av skattmästaren 
vid årsmötet för Linköpings Läkaresällskap den 16 februari 2005. 

 Stiftelsen Linköpings Läkaresällskaps Forskningsfond redovisar för år 2004 en in-
gående balans 13 180 tkr (13 441 tkr 2003) och en utgående balans 13 224 tkr. 



STIFTELSEN LINKÖPINGS LÄKARESÄLLSKAPS 
FORSKNINGSFOND 

 
  

STIFTELSEN LINKÖPINGS LÄKARESÄLLSKAPS 
FORSKNINGSFOND 

UNIVERSITETSSJUKHUSET 581 85 LINKÖPING 
ORGNR 822001-2648 POSTGIRO 638 89 59  – 6  

Tillgångarna vid årets slut fördelas efter avskrivningar på Läkaresällskapets Hus 8 807 
tkr (67%), aktier o.a. värdepapper 4 113 tkr (31%) och resten är omsättningstillgångar 
på bank och postgiro. Samtliga inventarier i lägenheter och lokaler är avskrivna. 
Inventarierna i lägenheterna behöver förnyas, medan merparten av inventarierna i 
bottenvåning och källare har övertagits av hyresgästen Albatross.  
Skulder: Låneskulden för huset är 262 kr.  
Intäkter: Hyrorna var från Albatross 146 tkr (– 42 tkr, varav – 15 tkr egentligen avser 
2003 men bokförts 2004, dvs. den reella hyresminskningen var 12 tkr) och från lägen-
heterna 263 tkr (+ 11 tkr). Donationerna uppgick till 46 tkr (+2 tkr), främst genom den 
70%-iga andelen av Läkaresällskapets medlemsavgifter men även från Gammaldansens 
vänner. Inga testamentsgåvor. Avkastningen på värdepapper var 161 tkr (115 tkr) och 
bidraget från Boverket på grund av att fastigheten är kulturminnesskyddad var väsentli-
gen oförändrat 44 tkr.  
Kostnader: Driften av huset blev dyrare. Tekniska verken (värme, el, vatten och sopor) 
kostade 138 tkr (128 tkr), reparationer och underhåll 57 tkr (64 tkr), försäkringar 11 tkr 
(13 tkr). Telefonabonnemanget som kostade 1 tkr (4 tkr) har avvecklats. Revisorsarvode 
22 tkr (oförändrat).  Bankkostnader och förvaltningen av aktier och värdepapper 5 tkr (6 
tkr). Kostnader vid Linköpings Läkaresällskaps vetenskapliga möten 13 tkr (43 tkr). 
Styrelsens omkostnader (dataprogram, sammanträdeskostnader) var 6 tkr (2 tkr). Räntan 
på huslånet var 28 tkr (40 tkr) och amorteringarna oförändrat 150 tkr.  
Resultatet efter avskrivningar uppgår till 382 tkr. En återföring av tidigare års nedskriv-
ningar av värdepapper ingår med 185 tkr. Under året har 193 tkr delats ut i forsknings-
anslag.  
Med anledning av ändrade redovisningsprinciper under 2004 redovisas inte beslutade 
anslag i resultaträkningen. Ändringen innebär att stiftelsen redovisar högre årsresultat 
som tillförs eget kapital. Anslagen bokförs istället direkt mot eget kapital vilket innebär 
samma nettoeffekt på stiftelsens eget kapital som tidigare 

STYRELSEN VILL FRAMFÖRA ETT VARMT TACK TILL ALLA DEM SOM PÅ 
NÅGOT SÄTT UNDER 2004 BIDRAGIT MED INSATSER FÖR ATT STÄRKA 
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