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• Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK 
• Stiftelsen har sitt säte i Stockholm
• Hjärnfonden står under tillsyn av Länsstyrelsen i  

Stockholms län. 

Allmänt om verksamheten
Insamlingsstiftelsen Hjärnfondens ändåmål är enligt stad-
garna: ”Stiftelsen ändåmål ska vara att främja vetenskaplig 
forskning om hjärnan genom att lämna bidrag till veten-
skaplig forskning och genom att informera allmänheten om 
vetenskaplig forskning kring hjärnan och dess sjukdomar.” 

Det innebär att Insamlingsstiftelsen Hjärnfonden har två 
uppdrag:

1.  Stödja forskningen kring hjärnan och dess sjukdomar, 
skador och funktionsnedsättningar, vilket Hjärnfonden 
gör genom att årligen dela ut postdoktorala stipendier och 
forskningsbidrag till de främsta forskarna i Sverige.

2.  Informera och öka kunskapen hos allmänheten om hjär-
nan och dess sjukdomar, skador och funktionsnedsätt-
ningar.

Hjärnfonden bildades 1994 i samband med de stora tekniska 
genombrotten och de nya revolutionerande avbildnings-
metoderna som innebar helt nya möjligheter att analysera 
gener, celler och hela vår aktiva hjärna. Det gav hjärnforsk-
ningen en rejäl skjuts framåt med många nya upptäckter och 
förvärvade kunskaper.

De senaste 25 åren har vi sett många genombrott, bland 
annat inom genetiken och hur den påverkar hjärnan på fler 
sätt än vi tidigare trott. I dag vet vi att det ofta är kombina-
tioner av varianter av flera gener och inte en enskild, som 
påverkar risken att utveckla en viss hjärnsjukdom. Stroke-
forskningen har resulterat i två revolutionerande genom-
brott, trombolys och trombektomi, metoder som visat sig 
vara mycket effektiva och räddar liv. Kylmetoden har blivit 
en etablerad behandling för barn som föds med akut syre-
brist och har halverat dödligheten. Deep Brain stimulation, 
där man opererar in små tunna elektroder i hjärnan med 
stor precision, kan behandla allvarliga depressioner och har 
betytt mycket för personer som bland annat lider av ofrivil-
liga muskelsammandrabbningar och Parkinsons sjukdom. 
Inom Alzheimers sjukdom har en forskargrupp i Sverige 
blivit världsledande när det gäller analyser av biomarkörer 
för begynnande Alzheimer. Stora framsteg har även gjorts 
med nya behandlingar för dem som lider av Multipel skle-

ros, och ny läkemedelsbehandling som lindrar sjukdomen. 
Detta är bara några exempel på när forskning gör skillnad.

Inom en snar framtid hoppas vi få uppleva nya genom-
brott inom stamcellsforskningen, där stamceller kan bli en 
del av terapin vid flera av de sjukdomar och skador där ner-
vceller förstörs. I jakten på nya behandlingar av till exempel 
ryggmärgsskador och Parkinsons sjukdom kan stamcells-
forskningen få en avgörande roll för många drabbade.

Hjärnfondens vision
Mer än var tredje svensk drabbas någon gång i livet av 
en sjukdom, skada eller funktionsnedsättning i hjärnan. 
Stroke, migrän, Alzheimers sjukdom, psykisk ohälsa, epi-
lepsi, anorexia, autism, Parkinsons sjukdom är bara några 
exempel. Hjärnans sjukdomar berör inte bara den drabbade 
utan kan drastiskt förändra livet för närstående.

Vår vision är att ingen ska behöva lida av sjukdomar, 
skador och funktionsnedsättningar i hjärnan. Det långsik-
tiga målet är att rädda liv, bekämpa hjärnans ohälsa och 
arbeta för att alla drabbade, familjer och anhöriga, ska få 
bättre behandlingar, ökad livskvalitet och mer tid tillsam-
mans. För att nå visionen krävs mer forskning på alla nivåer 
som bidrar i ännu större kunskap och förståelse för hjärnan, 
nervsystemet och dess ohälsa.

Det krävs också mer kunskap och information om hur vi 
kan förebygga, upptäcka tidiga symtom och hur vi kan ta 
hand om vår hjärna. Men vi behöver också lyfta frågor om 
orättvisor och ojämlikhet för att minska den stigmatisering 
som är så vanligt förekommande vid hjärnans ohälsa. Skam, 
skuld, utanförskap och marginalisering är inte ovanligt vid 
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, stressrelaterade 
sjukdomar, psykisk ohälsa och demenssjukdomar.

Hjärnfonden vill skapa bättre förutsättningar och påverka 
till en större insikt om att våra hjärnor fungerar olika. Det 
gör vi genom aktivt information- och påverkansarbete.

Våra ändamål
Hjärnfonden är Sveriges största insamlingsorganisation på 
hela hjärnans område och har i 25 år verkat för att bygga 
upp resurser för mer forskning och kunskap om hjärnan.

Hjärnfonden bedriver ett aktivt insamlingsarbete för att 
möjliggöra neurovetenskaplig forskning. Det omfattar hjär-
nan, nervsystemets funktion och dess sjukdomar, skador 
och funktionsnedsättningar. Med insamlade medel kan 
nyfikenhetsdriven och nyskapande forskning möjliggöras.
Varje år utlyser Hjärnfonden forskningsbidrag och postdok-

Förvaltningsberättelse 
Styrelsen för Insamlingsstiftelsen Hjärnfonden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2019.
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torala stipendier vilket genererar hundratals ansökningar 
från forskare och stipendiater runt om i Sverige. I juni 
presenteras de forskare och forskningsprojekt som har fått 
finansiellt stöd i form av forskningsbidrag och i december 
kommunicerar vi vilka forskare som har fått postdoktorala 
stipendier. Forskningsbidragen är om minst 600 000 kronor 
per år och stipendiesumman uppgår till 300 000 kronor per 
år, vilken beviljas i två år. Antalet beviljade forsknings-
projekt och stipendier baseras på summan av de insamlade 
medlen och den Vetenskapliga nämndens kvalitetskrav och 
godkännande.

Under 2019 delade Hjärnfonden ut totalt 137 Mkr till 
forskningen. Det är den största utdelningen sedan Hjärn-
fonden grundades. Årets rekordutdelning gick till 104 
forskningsprojekt inom bland annat epilepsi, Alzheimers 
sjukdom, psykisk ohälsa och barn- och ungdomshjärnan. 
Hjärnfonden delade också ut tolv stycken postdoktorala 
stipendier till lovande forskare. Stipendiaterna kommer 
bedriva forskning inom bland annat beroende, Parkinsons 
sjukdom, ALS, schizofreni och depression. Därutöver 
kunde vi göra en extrautdelning till alzheimerforskningen 
tack vare det stora testamentet som inkom 2018. Genom en 
särskilt utformad utlysning och en grundlig urvalsprocess 
under ledning av Vetenskapliga nämnden och Hjärnfondens 
styrelse, kunde vi bland 113 sökande, dela ut 30 Mkr till sex 
stycken forskningsprojekt.

Alzheimer forskningsprojekt
De sex forskningsprojekten som fått bidrag från det stora tes-
tamentet angriper Alzheimers sjukdom från flera olika håll. 
• Ett forskarteam vid Göteborgs universitet arbetar med att 
utveckla metoder för att följa sjukdomsmekanismerna vid 
Alzheimers sjukdom via tester i blod och andra kroppsvät-
skor. Många äldre kan ha flera sjukliga tillstånd samtidigt 
som samverkar i hjärnan. Forskargruppen kartlägger hur 

långt sjukdomen har gått, hur den kommer att utveckla sig 
och vad som egentligen beror på annat.
• En forskargrupp vid Linköpings universitet fick bidrag för 
att forska på de defekta proteiner som uppstår vid Alzhei-
mers sjukdom. De vill förstå mer om de olika varianter av 
defekta proteiner som finns och hur de sprids i hjärnan. I 
förlängningen kan det vara viktiga pusselbitar i jakten på ett 
effektivt läkemedel. 
• Ett forskarteam i Linköping ska ta reda på hur det går till 
när Alzheimers sjukdom sprider sig i hjärnan och om det går 
att stoppa den processen. Nyligen har de kunnat visa hur det 
går till när små klumpar av proteiner som bildas i nerv-
cellerna sprider sig från en nervcell till nästa och gör dem 
sjuka. I försök på isolerade nervceller har de kunnat blockera 
spridningsvägarna, så nu vill de också ta reda på om detta går 
att göra i en levande hjärna.
• Forskningsteamet vid Uppsala universitet som fått  
bidrag från det stora testamentet arbetar med diagnostik av  
Alzheimers sjukdom. Idag är det svårt, dyrt och tidskrä-
vande att göra kliniska tester. Målet med forskningen är att 
göra en objektiv bedömning av sjukdomsläget och därmed 
se om ett läkemedel har effekt.
• På Karolinska Institutet, KI, i Stockholm har en fors-
kargrupp fått bidrag för att se om ett hjälparprotein, kallat 
BRICHOS, på sikt kan användas som ett läkemedel för att 
förhindra amyloidbildning, det giftiga proteinfragmentet 
som tros vara roten till Alzheimers sjukdom. 
• Ett annat forskarteam vill se på blodkärlens betydelse för 
Alzheimer. Tidigare har det gjorts en stor kartläggning av 
blodkärlen i den friska hjärnan. Nu ska forskarna jämföra 
detta med Alzheimersjuka hjärnor. På så sätt kan de se om 
och hur hjärnans blodkärl påverkas av sjukdomen och om 
man i framtiden skulle kunna reparera ett trasigt blodkärls-
system som en del av ny terapi för Alzheimers sjukdom. 

Behovet 
Hjärnan står för 
24 procent av 
sjukdomsbördan

DALY, WHO

Hjärnfonden 
- Räddar liv
- Ger fler friskår
-  Förbättrar 

livskvalitet

Forskning

Informera  
om hjärnan

WHO ś framtagna metod DALY, är ett mått på den övergripande 
sjukdomsbördan för befolkningsnivån i världen. I Sverige är 
den siffran procentuellt sett större än cancer och hjärt- och kärl-
sjukdomar. För att få ned den samhällskostnaderna krävs mer 
forskning och kunskap. Det är Hjärnfondens ändamål att skapa 
mer resurser till forskningen och öka kunskapen om hjärnans 
ohälsa hos en bredare allmänhet.
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Vårt informationsarbete
Hjärnfonden använder också insamlade medel för att öka 
kunskapen genom ett aktivt informationsarbete. Inom 
hjärnans mest förekommande sjukdomar, skador och 
funktionsnedsättningar bedrivs informationsinsatser, med 
olika fokus och budskap, i olika kanaler för att nå fram till 
en så bred allmänhet som möjligt. Det sker huvudsakligen 
genom insamlingsbrev, webb, sociala medier, videofilmer, 
annonsering, press och PR-arbete.

På Hjärnfondens webbplats publicerar vi löpande nyheter 
om forskningsresultat. I vårt uppdrag att öka kunskapen om 
hjärnan och se till att resultaten från svensk hjärnforskning 
når ut brett i samhället utgör Hjärnfondens webbplats en 
viktig kanal. Antalet besökare på webbplatsen uppgick till  
1 778 072 under 2019, en ökning med 57 procent jämfört 
med året innan. Webben har under året utvecklats till att 
innehålla ännu mer fakta, bakgrundsmaterial och forsk-
ningsbaserad kunskap. Redaktionen gör regelbundet inter-
vjuer med forskare, drabbade och anhöriga som resulterar i 
många artiklar som ger ökad kunskap och insikt om hjärnan 
och hjärnrelaterade diagnoser. Där finns också videofilmer 
med drabbade och närstående som berättar om sina erfaren-
heter att leva med en hjärndiagnos samt alla intressanta 
föreläsningar från Hjärnans Dag de senaste åren.

Våra fokusområden
Under 2019 har Hjärnfonden fokuserat på att lyfta 

frågor inom sina fokusområden som rör Neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar, stroke, Alzheimers sjukdom och 
psykisk ohälsa med betoning på stressrelaterade sjukdomar 
och utmattningssyndrom,.

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
I varje svensk skolklass finns två till tre elever med neu-
ropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Barn med 
NPF löper högre risk att utsättas för mobbning, hög frånvaro 
i skolan och ofullständiga betyg. Forskning visar att skolans 
stöd behöver stärkas till dessa elever. Under perioden 
2017–2019, har Hjärnfonden i samarbete med Friends, drivit 
en omfattande satsning i syfte att öka kunskap, minska stig-
matisering och bidra till en bättre skolmiljö för barn med
NPF-diagnoser. Specialprojektet som har gått under 
namnet ”Hej Hyper” har varit finansierat av Postkodlot-
teriet. Informationsarbetet har bland annat inkluderat en 
kampanjsida – hejhyper.se, videofilmer, karaoke-app, fem 
specialproducerade sånger med musikvideor, lärarhandled-
ningsmaterial och en kringresande barnmusikal, som riktat 
sig till årskurserna F–3. Intresset har varit stort. Totalt 
såg 5 246 skolbarn och 880 vuxna musikalen. Och antal 
visningar av rörligt material i sociala media uppgick till 

cirka 480 000. Hjärnfonden och Friends har även uppvaktat 
högskole- och forskningsministern för att diskutera hur 
skolans arbete kan stärkas på detta område. För en viktig 
del handlar om att inkludera kunskap om NPF i den ordi-
narie lärarutbildningen.

Stroke
Stroke är ett annat viktigt område där Hjärnfonden under 
året åter igen har lyft frågan om vikten av tidig och konti-
nuerlig rehabilitering. Tack vare strokeforskningen är det 
många som räddas till livet idag men utbudet av rehabilite-
ring varierar och det är fortfarande långt kvar till en jämlik 
strokevård i landet. Många drabbade känner sig övergivna 
av vården efter hemkomst från sjukhuset. Under våren 
gjorde Hjärnfonden ett upprop för en bättre strokerehabili-
tering. Det resulterade i 529 underskrifter och ett öppet brev 
till ordförande i SKR:s, Sveriges Kommuner och Regioners 
sjukvårdsdelegation. I brevet påtalade vi de förändringar vi 
vill se vilket handlar om mer resurser till rehabilitering. Det 
handlar om individanpassad rehabilitering och förbättrad 
samordning mellan de drabbade, kommun, landsting samt 
andra huvudmän. Det gäller också att minska kvalitets-
klyftor i strokevården. Alla medborgare har rätt till bra 
strokevård och rehabilitering oavsett bostadsort. Med fakta-
material, videofilmer och forskarintervjuer har vi parallellt 
verkat för att öka kunskapen om stroke, forskningsläget och 
betydelsen av ett långsiktigt rehabiliteringsprogram hos en 
bredare allmänhet.

Alzheimers sjukdom
I Sverige är cirka 100 000 personer drabbade av Alzheimers 
sjukdom och många fler är anhöriga till en Alzheimersjuk 
person. Alzheimer är de anhörigas sjukdom. Att leva nära 
en Alzheimerdrabbad person är en daglig utmaning. Beho-
vet av råd, stöd samt utbyte av tankar och erfarenheter 
bland andra närstående är stort. Därför startade Hjärn-
fonden en sluten Facebook-grupp för anhöriga. Intresset 
och engagemanget i Facebookgruppen är betydelsefullt. 
Alzheimers sjukdom har också varit tema för den testa-
menteskampanj som Hjärnfonden drivit under hösten. 
Kampanjen omfattade annonsering digitalt och i print, en 
emotionell videofilm om ett par som drabbats av Alzhei-
mers sjukdom, testamentesfolder, forskarintervjuer och en 
informationskväll om vad du bör tänka på när du skriver 
ett testamente.

Psykisk ohälsa
En av våra vanligaste folksjukdomar är psykisk ohälsa. Anta-
let sjukskrivningar på grund av stressrelaterade sjukdomar 
har ökat kraftigt. Vi tycker det är viktigt att uppmärksamma 

Årsredovisning 2019 • Hjärnfonden  5

Förvaltningsberättelse



att så många i vårt samhälle lider av stressrelaterad psykisk 
ohälsa. Sedan 2018 har vi delat berättelser från flera personer 
som drabbats av utmattningssyndrom. Vi har samlat fakta 
om stress och stressrelaterad hälsa, intervjuat forskare, 
upplyst om varningssignalerna för att drabbas av utmatt-
ningssyndrom och tips på hur du kan förebygga den farliga 
stressen. Vi lanserade ett så kallat stresstest för bättre insikt 
om man ligger på gränsen för ohälsosam stress. Ämnet har 
skapat ett stort engagemang och stresstestet har haft 250 000 
besök under 2019 och cirka 195 000 har gjort själva testet. 
Med stöd av Postkodlotteriet kommer vi fortsätta lyfta frågan 
om stressrelaterad psykisk ohälsa, aktiviteterna ska intensi-
fieras och synliggöras ännu mer under 2020.

Fler möjligheter att stödja svensk hjärnforskning
Hjärnfonden är helt beroende av alla generösa gåvor från 
privatpersoner, företag, fonder och organisationer.

Intresset för hjärnan och att stödja hjärnforskningen ökar 
och Hjärnfonden erbjuder många olika sätt att engagera  
sig på. För dig som vill ge mer resurser och engagemang 
kan Hjärnfonden erbjuda två möjligheter att stödja forsk-
ningen. Genom Hjärnfondens donatorsprogram finns en 
unik möjlighet att följa forskningen på nära håll och att 
stödja ett forskningsprojekt, som du själv är berörd eller 
engagerad av, under en längre tid. I samråd med oss väljer 
du ett specifikt forskningsprojekt du vill stödja.

En annan möjlighet att stödja forskningen är vår nya sats-
ning på särskilt intressanta forskningsområden. Det innebär 
att du som vill göra ett rejält avtryck kan bidra till områden 
med stor potential som Sveriges främsta neuroforskare 
inom Vetenskapliga nämnden bedömer har stora möjlighe-
ter. Du erbjuds här vara med i Sveriges forskningsframkant 
när det gäller att driva svensk hjärnforskning framåt och nå 
nya genombrott.

Att bli månadsgivare, starta egen insamling, ge en min-
nesgåva eller att ge en gåva till hjärnforskningen i present 
till en nära vän eller liknande är andra exempel på möjlig-
heter att stödja forskningen. Testamenten, värdepapper, 
aktiegåvor, aktiebrev och utdelningar utgör också en mycket 
viktig och ökande del av insamlingen. Alla gåvor, små som 
stora, har stor betydelse.

Vetenskapliga nämnden
Nämnden som utses av styrelsen, består av 23 av landets 
främsta neurovetenskapliga experter. Vetenskapliga nämn-
den gör alltid en noggrann granskning av de ansökningar 
som kommer in enligt fastställda kriterier. De garante-
rar att de insamlade pengarna går till forskningsprojekt 
inom den främsta hjärnforskningen. Den ämnesmässiga 
spridningen inom neurovetenskap är stor, både klinisk 

forskning och grundforskning finns representerad. Arvode 
utgår till Vetenskapliga nämndens ledamöter. Vetenskap-
liga nämnden har också en viktig roll för de givare eller 
filantroper som går med i donatorsprogrammet eller som 
vill vara med i den nya satsningen att stödja stora forsk-
ningsområden. Nämnden parar ihop givarens intresse med 
lämpligt forskningsämne och forskargrupp samt garanterar 
att finansieringen stödjer kvalitet, nytänkande och originali-
tet inom svensk hjärnforskning. 

Styrelsen
Hjärnfondens styrelse består av sju personer. Styrelsen har 
haft fem protokollförda sammanträden under året. Styrelsen 
ansvarar för stiftelsens organisation och den övergripande 
förvaltningen. De ansvarar för att bokföring och övriga eko-
nomiska förhållanden kontrolleras på ett betryggande sätt. 
Styrelsen ska fortlöpande kontrollera och bedöma stiftelsens 
ekonomiska situation. Minst 75 procent av intäkterna ska 
användas till stiftelsens ändamål, om det inte finns synner-
liga skäl. Styrelsearvoden utgår ej.

Mål och inriktning beslutas årligen av styrelsen liksom 
strategi och direktiv inför kansliets framtagande av verk-
samhetsplan för kommande år. Styrelsens arbete för året 
ska utvärderas mot bakgrund av det långsiktiga målet och 
antagen inriktning. Styrelsen följer även upp effektiviteten i 
Hjärnfondens administration. Hjärnfondens styrelse har en 
bred erfarenhet, omfattande nätverk och stor samlad kom-
petens inom forskning, näringsliv och insamling.

Styrelsen består av: 
Peter Thelin, ordförande, delägare i hegdefonden Carven 
Capital AB och vd i Carve Capital AB. Delägare i Brum-
mer & Partners AB.
Fredrik Adolfsson, tidigare regionsutvecklingsdirektör, 
Västra Götalandsregionen. Har ett förflutet inom IKEA och 
Naturskyddsföreningen.

Karsten Dalgaard, partner i McKinsey & Company.

Else Ingeborn, arbetar som Global Client Executive Large  
Corporates SEB, tidigare Swedbank och styrelseledamot i 
BRIS.

Lars Bergman, professor emeritus och tidigare rektor vid 
Handelshögskolan i Stockholm. 

Louise Westerberg, grundare och styrelseordförande i stif-
telsen Viktor Rydberg skolor. 

Lars Olson, professor i neurobiologi och leder en forsk-
ningsgrupp vid Institutionen för Neurovetenskap, Karolinska 
Institutet. Lars har varit engagerad i Hjärnfonden sedan 
dess tillkomst och var 2010–2015 fondens ordförande.
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Hedersordförande
Kjell-Olof Feldt, är hedersordförande, medverkade från 
starten när Hjärnfonden bildades och var styrelsens ordfö-
rande under 1994–2009.

Hedersmedlem
Per Nydahl, engagerad i Segulah AB och tidigare styrelse-
medlem i Hjärnfonden.

Scientific Advisory Board
Styrelsen utser även ett ”Scientific Advisory Board” vars 
uppgift är att stödja styrelsen framförallt rörande de  
vetenskapliga frågorna. För arbete i Scientific Advisory 
Board utgår inget arvode.

Här ingår;
Sten-Magnus Aquilonius, Professor emeritus vid Institutionen 
för Neurovetenskap Uppsala universitet.

Ingemar Ernberg, Professor i tumörbiologi vid Institutionen 
för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi Karolinska  
Institutet.

Hugo Lagercrantz, Professor i pediatrik vid institutionen 
för kvinnors och barns hälsa Karolinska Institutet.

Torsten Wiesel, Professor i neurofysiolog och läkare. 1981 
tilldelades han Nobelpriset i medicin.

Gunnar Bjursell, Professor i molekylärbiologi Göteborgs 
universitet.

Jonas Frisén, Professor vid Institutionen för cell- och  
molekylärbiologi Karolinska Institutet.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Tack vare ett exceptionellt stort testamente på 70 Mkr som 
inkom under 2018, öronmärkt till forskningen för Alzhei-
mers sjukdom, kunde sex lovande forskningsprojekt få dela 
på 30 Mkr under 2019, med möjlighet till ytterligare anslag 
efter utvärdering. Det kan bli totalt 50 Mkr som fördelas 
över fem år. Övriga 20 Mkr har fördelats med mindre 
belopp till ett större antal forskargrupper.

Under 2019 inkom en enskilt stor gåva på 15 Mkr från en 
privatperson. Givaren har bland annat flera i sin familj och 
närhet som har drabbats av demens. Nu ville ha ge tillbaka 
till samhället och stödja den livsviktiga forskningen genom 
en gåva till Hjärnfonden.

Under året har Hjärnfonden inlett ett samarbete med 
Team Rynkeby–God Morgon, som är en del i ett europe-
iskt välgörenhetsprojekt. Team Rynkeby–God Morgons 
engagerade deltagare cyklar varje år till Paris till förmån 
för barn med allvarliga sjukdomar. De arrangerar också 
något som heter Skolloppet där barn springer för andra 

barn i ett motions- och välgörenhetslopp där eleverna 
själva ansvarar för insamlingen. Insamlingen från Skol-
loppet kommer från och med 2020 gå till Barnhjärnfonden 
och den livsviktiga forskningen om barnhjärnan. Samar-
betet innefattar också möjligheten att lyfta frågan kring 
barns psykiska ohälsa. Videofilmer och ett utbildningsma-
terial till lärare på grundskolan har producerats under året 
för att uppmärksamma och skapa större kunskap om den 
utsatta barnhjärnan och det ökade problemet med psykisk 
ohälsa bland unga.

Postkodlotteriet är en viktig finansiär av Hjärnfondens 
totala utdelning till forskning och kunskap om hjärnan. 
Genom bidrag från Postkodlotteriet, på 14.4 Mkr, har de 
under 2019 finansierat Hjärnfondens postdoktorala stipen-
dier. Det innebär att fler forskare kan hitta nya metoder 
för att förebygga, upptäcka och behandla hjärnans ohälsa. 
Forskningsstödet ger forskarna möjlighet att kunna forska 
på heltid i två år. Postkodlotteriet har också finansierat en 
del av Hjärnfondens viktiga telemarketingverksamhet.

Under 2019 har Hjärnfonden vidare utvecklat en ny möj-
lighet för filantroper att investera i svensk neuroveten- 
skaplig forskning. Genom en särskild satsning på stora 
forskningsområden, där det annars är svårt att hitta forsk-
ningsfinansiering, kommer det nu finnas nya möjligheter att 
vara med och driva svensk hjärnforskning framåt. Forskare 
har deltagit aktivt i satsningen och ett flertal intressanta 
stora forskningsområden är nu framtagna.

Förväntad framtida utveckling
Under 2019 fastställde Hjärnfonden en långsiktig plan 

för tillväxt för att hjärnan ska få den uppmärksamhet 
som den förtjänar. Planen innefattar samtliga av organi-
sationens delar som ledning, medarbetarskap, IT-stöd, 
innovation, insamling, administration, forskning och 
informationsarbete. En viktig del i den nya satsningen blir 
att stärka vårt påverkansarbete och lyfta samhällsengage-
manget kring hjärnan till en ny nivå. Det sker genom en 
nyinrättad tjänst och avdelning för samhällsfrågor. 

Som en del av den långsiktiga planen skapar Hjärnfonden 
nu Barnhjärnfonden, därför att vi ser behov av mer forsk-
ning kring barnhjärnan. Situationen för barn med diagnoser 
är dålig i Sverige. Varje år drabbas tusentals svenska barn 
av någon form av hjärnsjukdom eller hjärnskada, ibland så 
svåra att livet inte går att rädda. Ännu fler kämpar dagligen 
med de utmaningar som hjärnrelaterade funktionsnedsätt-
ningar medför. Dessutom lider allt fler unga av psykisk 
ohälsa, från depression och ätstörningar till självmordstan-
kar. Idag vet vi för lite om barnhjärnan för att kunna ge rätt 
hjälp när något går fel. Det behövs mer forskning, och mer 
kunskap. Barnhjärnfonden är en del av Hjärnfonden, med 

Förvaltningsberättelse
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fokus på att finansiera livsviktig forskning om barnhjärnan. 
Vi arbetar också för att öka kunskapen om hjärnrelaterad 
ohälsa för att minska skamkänslor och förbättra livskvalite-
ten hos de barn och unga som drabbas.

Trots Covid-19-pandemin ser Hjärnfonden på framtiden 
med tillförsikt. Implementeringen av den långsiktiga pla-
nen med dess uppsatta mål bidrar till att vi samlar in ännu 
mer pengar till svensk hjärnforskning. Insamlingen har 
naturligtvis utmaningar då starka insamlingsströmmar av 
naturliga skäl går till andra angelägna områden men hittills 
har våra givare ett stabilt givarbeteende till Hjärnfonden.  
Hjärnfonden har gjort åtgärder för att eliminera riskerna 
i den mån vi kan genom olika försiktighetsåtgärder och 
följer utvecklingen nära. Men det är svårt att förutse kon-
sekvenserna av Covid-19. Om svenska hushåll och företag 
får en försämrad ekonomi kan det resultera i minskat 
givande. Drar pandemin ut på tiden finns det också risk 
för att det inte finns tillräckligt utrymme för att varken 
prata om hjärnrelaterade frågor eller för att driva viktig 
kunskapsspridning.

Finansiella instrument
Hjärnfondens tillgångar hanteras utifrån en av styrelsen 
beslutad och godkänd placeringspolicy, vilken revideras 
årligen och senast i september 2019. Hjärnfonden har en 
placeringsinriktning där en majoritet av tillgångarna i ett 
normalläge ska vara placerade i räntebärande tillgångar. 
Övergripande för alla placeringar är att etisk hänsyn ska 
tas, det vill säga en etisk och miljömässig bedömning ska 
göras av bolag innan investering sker.

Aktierisk omfattar aktiekursrisk, likviditetsrisk samt 
motpartsrisk. Med aktiekursrisk avses risken för värde-
minskning på grund av förändringar i kurser på aktiemark-
naden. I syfte att begränsa och kontrollera de risker som 
är förknippade med värdepappersförvaltning har styrelsen 
i placeringspolicyn fastställt de ramar som ska gälla för 
placeringar i aktier och aktierelaterade instrument som till 
exempel aktiefonder. Regler är också antagna som avgör 
med vilka motparter affärer kan göras. Placeringsresultatet 
och likviditet följs löpande upp på stiftelsens styrelsesam-
manträden. Hjärnfondens kapital förvaltas till största delen 
diskretionärt av en extern part, vilket innebär att Hjärnfon-
den ej själv fattar de löpande placeringsbesluten utan har 
överlåtit detta åt förvaltaren. Förvaltaren har att förhålla sig 
till den av styrelsen beslutade placeringspolicyn.

Marknadsvärdet av innehavet av långfristiga värdepapper 
uppgick vid årets slut till 199 Mkr (133). Vid årets slut var 
fördelningen, beräknad på marknadsvärdet 84 procent (80) i 
räntebärande tillgångar respektive 16 procent (20) i aktiere-
laterade tillgångar.

Hållbarhetsupplysningar
Villkor för anställda hos Hjärnfonden regleras enligt, för tiden 
gällande kollektivavtal mellan Idea och Unionen. (IDEA – 
Arbetsgivarförbundet för ideella organisationer är en fristå-
ende arbetsgivarorganisation).

Medarbetarnas utveckling och hälsa prioriteras genom flera 
olika insatser.

För att uppmuntra till en balanserad hälsa och livsstil 
erbjuder Hjärnfonden de anställda friskvårdsbidrag och en 
arbetstimme per vecka för motionsaktiviteter och subventio-
nerad lunch via Rikskortet samt uppmuntrar till återhämtning 
och vila dagligen. För bästa välmående har medarbetarna 
tydliga mål och täta avstämningar med sina chefer.

Hjärnfonden arbetar efter en arbetsmiljöpolicy och har 
styrande dokument som bland annat beskriver relationen 
mellan arbetstagaren och organisationen. Den understryker 
bland annat vikten av självledarskap, personlig utveckling och 
utvecklande feedback. 

Hjärnfonden arbetar aktivt med inköp utifrån etiskt age-
rande och intern kontroll, respekt för miljön och klimatet samt 
ur ett ekonomiskt perspektiv och förtroende som givarna har 
gett Hjärnfonden. Hjärnfondens kapital förvaltas av extern 
diskretionär förvaltare i enlighet med Hjärnfondens kapital-
placeringspolicy och som reglerar långsiktighet, låg risk och 
utifrån etik-, miljö- och socialt ansvar.

Resultat och ställning
Tack vare gåvor från många engagerade privatpersoner  
och företag kunde Hjärnfonden 2019 samla in 187,3 Mkr 
(223,2) till livsviktig forskning och information om hjärnan. 
Av detta belopp uppgår testamente till 27,8 Mkr (93,2).

Insamling (exklusive testamenten) ökade med 29,4 Mkr 
(25,2) eller med 23 procent (24). Under året har Hjärnfonden 
fördelat 187,6 Mkr (127,0) till ändamålen, forskning och 
information, där forskningskostnaderna uppgick till 136,9 
Mkr (84,4) och kostnaderna för informationsändamålet 
uppgick till 50,6 Mkr (42,6).
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Flerårsöversikter

Kostnadsfördelning, % 2019 2018 2017 2016 2015
Administrationskostnader/  
Verksamhetsintäkter 1 2 2 3 3
Insamlingskostnader/  
Verksamhetsintäkter 14 11 11 27 20
Ändamålskostnader/ 
Verksamhetsintäkter 100 57 62 83  99

Sammanställning  
i 3 årsperioder

2017  
– 2019

2016  
– 2018

2015  
– 2017

2014  
– 2016

2013  
– 2015

Verksamhetsintäkter, Mkr 551 457 330 300  272
Ändamålskostnader, Mkr 402 292 260 244 203
Ändamålskostnader/ 
Verksamhetsintäkter, % 73 64 79  81 75

Flerårsöversikten är upprättad i enlighet med Svensk Insamlings-
kontrolls definitioner.

Kommentar till årets resultat och ställning
Enligt Svensk Insamlingskontrolls regler ska minst 75 pro-
cent av insamlade medel under en treårsperiod delas ut till 
ändamålen. För den senaste treårsperioden har 73 procent 
(64) fördelats till ändamålen. Anledningen till att Hjärn-
fonden inte når upp till de av Svensk Insamlingskontroll 
fastställda nyckeltalen under 2018 och även 2019 är ett stort 
testamente som erhölls 2018 och att Hjärnfonden erhöll 
en enskilt stor gåva under 2019. Detta har gjort att fördel-
ningen till ändamålen släpat efter och inte kunnat fastställas 
under 2019. Detta kommer istället ske under 2020.

Övrig information
Hjärnfonden är innehavare av 90-konto och står därmed 
under tillsyn av Svensk Insamlingskontroll. Hjärnfonden 
har bankgironummer 901-1255, plusgironummer 90 11 25-5 
och swishnummer 123-901 1255. Hjärnfonden är medlem i 
Giva Sverige – branschorganisation för tryggt givande. För 
mer information om Giva:s rekommenda tioner och etiska 
regler – se Giva:s webblats, givasverige.se. Hjärnfonden 
följer Giva:s kvalitetskod och har upprättat en effektrap-
port. Effektrapporten för Hjärnfonden finns bland annat 
tillgänglig på Hjärnfondens webbplats, hjärnfonden.se. 

Årsredovisning 2019 • Hjärnfonden  9



Resultaträkning
 

Tkr
Not  2019 2018

Stiftelsens intäkter
Verksamhetsintäkter 2 187 256 223 245

Summa 187 256 223 245

Verksamhetskostnader 3, 4
Ändamålskostnader 5 -187 612 -127 020
Insamlingskostnader 6 -26 948 -23 744
Administrationskostnader 7 -2 619 -3 606
Summa -217 179 -154 370

Verksamhetsresultat -29 923 68 875

Resultat från finansiella poster
Resultat från finansiella investeringar 8 14 316 3 306
Summa 14 316 3 306
Resultat efter finansiella poster -15 608 72 181

Årets resultat -15 608 72 181

Förändring av ändamålsbestämda medel
Årets resultat -15 608 72 181
Avsättning till ändamålsbestämda medel -24 533 -96 316
Nyttjande av ändamålsbestämda medel 58 500  45 943
Kvarstående belopp för årets/balanserat kapital 18 360 21 808
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Balansräkning
 

Tkr
Not  2019-12-31 2018-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier 9 0 0

Finansiella anläggningstillgångar
Långfristiga värdepappersinnehav 10 195 290 128 843
Summa anläggningstillgångar 195 290 128 843

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar 964 436
Fastigheter avsedda för försäljning 11 4 260 750
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 12 635 1 259
Summa kortfristiga fordringar 5 859 2 445

Kassa och bank 20 618 72 948
Summa omsättningstillgångar 26 477 75 393
SUMMA TILLGÅNGAR 221 767 204 236

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital 420 420
Ändamålsbestämda medel 16 27 500 61 467
Balanserat kapital 111 625 93 266
Summa eget kapital 139 545 155 153

Långfristiga skulder
Beslutade ej utbetalade stipendier/forskningsbidrag 13  10 000 0
Summa långfristiga skulder  10 000 0

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 3 005 5 613
Beslutade ej utbetalade stipendier/forskningsbidrag 13 62 522 35 275
Skuld erhållna ej nyttjade bidrag 14 3 780 5 178
Övriga skulder 284 375
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 15 2 631 2 642
Summa kortfristiga skulder 72 222 49 083
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 221 767 204 236
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Förändring av eget kapital
 

Tkr
Stiftelse 

kapital
Elberts  

fond
Ändamåls- 
best. medel

Balanserat 
resultat

Totalt eget 
kapital

Belopp vid årets ingång 20 400 61 467 93 266 155 153
Ändamålsbestämda medel från givaren 24 533 -24 533 0
Utnyttjande -58 500 58 500 0
Årets resultat -15 608 -15 608
Belopp vid årets utgång 20 400 27 500 111 625 139 545

En specifikation över ändåmålsbestämda medel finns i not 16.
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Not 1. Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänna upplysningar
Hjärnfondens redovisnings och värderingsprinciper överens-
stämmer med årsredovisningslagen BFNAR 2012:1 (K3) och 
Giva:s Styrande riktlinjer för årsredovisning. Redovisnings-
principerna är oförändrade jämfört med föregående år.

Hjärnfondens intäkter
Intäktsredovisning
Intäkter redovisas till det verkliga värdet av vad som erhål-
lits eller kommer att erhållas. Intäkter i form av gåvor och 
bidrag intäktsförs som huvudregel när gåvan sakrättsligt är 
genomförd. Om bidrag avser en bestämd tidsperiod periodi-
seras bidraget över denna period.

Gåvor
Gåvor redovisas enligt huvudregeln som intäkt när de 
erhållits. En gåva som intäktsförts redovisas antingen som 
en tillgång eller kostnad beroende på om gåvan förbrukats 
direkt eller inte. Gåvor som Hjärnfonden avser att stadigva-
rande bruka i verksamheten redovisas som anläggningstill-
gång. Övriga gåvor redovisas som omsättningstillgång.

Gåvor värderas som huvudregel till verkligt värde.
I de fall Hjärnfonden lämnar en ersättning för att erhålla 

gåvan minskas gåvans värde med ersättningen.
Som gåvor inkluderas mottagna gåvor från allmänheten, 

företag, organisationer, samfund, privata och ideella fonder, 
stiftelser samt sponsring.

Med gåva och testamente avses tillgång som lämnats utan 
krav på ekonomisk motprestation.

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

Bidrag som erhållits för att täcka vissa kostnader redovi-
sas samma räkenskapsår som den kostnad bidraget är avsett 
att täcka. Bidrag som hänför sig till en anläggningstillgång 
minskar anskaffningsvärdet.

Erhållna bidrag värderas till verkligt värde av den till-
gång som organisationen fått eller kommer att få.

Hjärnfondens kostnader
Verksamhetskostnader
Hjärnfondens kostnader delas upp i ändamåls-, insamlings- 
och administrationskostnader. Fördelning görs i enlighet 
med Svensk Insamlingskontrolls anvisningar. Detta innebär 

att kostnader som har ett direkt samband med ändamålsupp-
fyllelse eller insamling redovisas under respektive kostnads-
slag. I de fall det finns gemensamma kostnader i form av 
till exempel lokaler och personal sker en fördelning på de 
olika kostnadsslagen efter skälig grund. Kostnad som varken 
bedöms vara hänförlig till ändamålet eller insamling redovi-
sas som administrationskostnad. Kostnad för forskningsbi-
drag och stipendier bokförs när beslut om tilldelning sker och 
Hjärnfonden förpliktigat sig att utge bidrag eller stipendier.

Leasing
Alla leasingavtal redovisas som operationella, det vill säga 
leasingavgiften redovisas linjärt över leasingperioden.

Ersättning till anställda
Ersättning till anställda i form av löner, sociala avgifter 
och liknande kostnadsförs i takt med att de anställda utför 
tjänster.

Eftersom alla pensionsförpliktelser klassificeras som 
avgiftsbestämda redovisas en kostnad det år pensionen 
tjänats in.

Inkomstskatt
Hjärnfonden har ett allmännyttigt ändamål och är därmed 
inskränkt skattskyldig, vilket innebär att stiftelse inte är 
skattskyldig för verksamhetsintäkter och kapitalintäkter. 
När stiftelsen erhåller rörelseinkomster är dock dessa skat-
tepliktiga.

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

Anläggningstillgångar
Materiella och immateriella anläggningstillgångar värderas 
till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar enligt 
plan. Avskrivning görs systematiskt över den benämnda 
nyttjandeperioden. Härvid tillämpas följande avskrivnings-
tider
Inventarier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 år

Finansiella tillgångar
Vid anskaffningstidpunkten värderas finansiella tillgångar 
till anskaffningsvärde med tillägg för direkta transaktions-
utgifter.

Noter
Tkr
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Tillgångar, framför allt fastigheter, aktier och andra värde-
papper, som doneras till Hjärnfonden värderas till verkligt 
värde vid gåvotillfället. Gåvan bokförs som en omsättnings-
tillgång om tillgången ska avyttras snarast möjligt. Om 
syftet är att behålla tillgången redovisas den som materiell 
eller finansiell anläggningstillgång. Intäkter som uppstår 
vid värdering till marknadsvärde redovisas bland Hjärnfon-
dens intäkter.

I den mån det uppkommer en realisationsvinst/- förlust 
vid avyttringen redovisas denna också i posten Gåvor 
om tillgången avyttras kort efter att gåvan erhållits. Om 
gåvan är av finansiell karaktär och Hjärnfonden väntat med 
försäljning i avsikt att erhålla ett bättre pris redovisas reali-
sationsresultatet som en finansiell post.

Aktier och andelar
Aktier och andelar värderas till det lägsta av anskaffnings-
värdet och verkligt värde (marknadsvärde).

Aktier och andelar som erhållits genom testamente eller 
gåva värderas till verkligt värde (ofta börskursen) vid 
gåvotillfället.

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.

Ändamålsbestämda medel
I posten ändamålsbestämda medel i eget kapital redovisas 
ännu ej förbrukade gåvor och andra ändamålsbestämda 
medel. Se även Eget kapital noten.

Skuld för beslutade ej utbetalda bidrag
I de fall Hjärnfonden fattat beslut om utbetalning av 
forskningsbidrag/stipendier och meddelat mottagaren men 
inte verkställt utbetalningen redovisas detta belopp som en 
kortfristig skuld.

Fordringar
Fordringar upptas till det belopp som efter individuell pröv-
ning beräknas bli betald.

Skuld för erhållna ännu ej utnyttjade bidrag
I de fall stiftelsen erhållit bidrag men ännu inte uppfyllt 
villkoren redovisas bidraget som en skuld.

Not 2. Verksamhetsintäkter
Gåvor som redovisats i resultaträkningen, Tkr  2019 2018
Allmänheten 129 623 104 438
Företag 3 358 1 546
Svenska Postkodlotteriet/Postkodföreningen 15 809 15 822
Andra organisationer 1 082 170
Stiftelser och fonder 9 556 7 630
Testamenten 27 827 93 187
Övriga verksamhetsintäkter 1 452
Summa 187 256 223 245

Gåvor som inte redovisats i resultaträkningen
Annonser 2 056 4 000

IT-tjänster 40
Summa 2 096 4 000

Det är svårt att värdera vissa gåvor. För Hjärnfondens del 
gäller detta till största del annonsering (så kallade plugg-
annonser – i mån av plats). För att ge en förenklad bild av 

dessa gåvor har ovanstående värden schablonmässigt beräk-
nats. Utöver detta har Hjärnfonden främst erhållit hjälp från 
föreläsare och rabatterade IT-tjänster. 
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Not 3. Leasingavtal

Framtida leasingavgifter, för icke uppsägningsbara leasing-
avtal, förfaller till betalning enligt följande:

Tkr  2019 2018
Inom ett år 862 815
Senare än ett år men inom fem år 425 384
Senare än fem år 0 0
Summa 1 287 1 199

Avtal om lokalhyror sträcker sig till och med maj 2020. 
Hjärnfonden leasar framförallt kontorslokaler och annan 

kontorsutrustning. Kostnadsförda leasingkostnader uppgår 
till 862 Tkr (663).

Not 4. Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
Tkr  2019 2018
Medelantalet anställda
Kvinnor 15 12
Män 5 4
Summa 20 16

Löner och andra ersättningar
Styrelsen 0 0
Vetenskapliga nämnden 834 662
Generalsekreterare 1 090 1 054
Övriga anställda 8 819 7 817
Summa 10 743 9 533

Sociala kostnader och pensioner
Sociala kostnader 5 191 4 301
Summa 5 191 4 301

Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader 15 934 13 834

Sociala avgifter på personalkostnader inklusive löneskatt 
är 1 692 Tkr (1 406). Av pensionskostnaderna inklusive 
löneskatt avser 529 Tkr (347) generalsekreteraren. Köns-
fördelningen i styrelsen på balansdagen 2 (2) kvinnor och  
5 (4) män.

Könsfördelningen ledningen på balansdagen 2 (1) kvinnor 
och 2 (2) män.
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Not 6. Insamlingskostnader 
Tkr  2019 2018
Tryck och marknadsföring 19 061 12 358
Personalkostnader 5 431 4 328
Nytt insamlingssystem 0 4 424
Övriga externa kostnader (IT, hyra, telefon, tackbrev mm) 2 456 2 634
Summa 26 948 23 744

Not 7. Administrationskostnader
Tkr  2019 2018
Personalkostnader 1 628 1 618
Externa kostnader (IT, hyra, revision, mm) 991 1 988
Summa 2 619 3 606

Not 8.  Resultat från övriga värdepapper och  
fordringar som är anläggningstillgångar 

Tkr  2019 2018
Erhållna utdelningar 2 538 502
Räntor 3 0
Resultat vid avyttringar 11 775 2 804
Summa 14 316 3 306

Under året har Spiltan Fonder och SPP GodFond sålts och 
likvid placerats i diskretionär förvaltning som tillhanda-

hålls av Swedbank till ett totalt värde av 32 277 Tkr och 
med en realisationsvinst på 9 933 Tkr.

Not 5. Ändamålskostnader
Tkr  2019 2018
Forskning
Under året beslutade stipendier 7 200 7 200
Återförda bidrag/stipendier -1 138 -420
Bidrag till forskningsprojekt 129 670 76 650
Kostnader för Vetenskapliga nämnden 1 215 979
Summa Forskning 136 947 84 409

Information
Kommunikationsaktiviteter 39 855 31 070
Personalkostnader 8 490 8 299
Övriga externa kostnader (IT, hyra, telefon, porto) 2 320 3 242
Summa Information 50 665 42 611

Summa ändamålskostnad 187 612 127 020
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Not 9. Inventarier
Tkr 2019-12-31 2018-12-31
Ingående anskaffningsvärden 431 431
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 431 431

Netto anskaffningsvärde 431 431

Ingående avskrivningar -431 -419
Årets avskrivningar -12
Utgående ackumulerade avskrivningar -431 -431
Utgående redovisat värde 0 0

Not 10. Långfristiga värdepappersinnehav
Tkr Ansk. värde Ansk. (fg år) Markn. värde Markn (fg år)
Noterade aktier och aktiefonder 32 133 (29 161) 32 580 (27 344)
Noterade räntebärande värdepapper 163 157 (99 682) 166 189 (106 053)
Summa innehav 195 290 (128 843) 198 769 (133 397)

Tkr 2019-12-31 2018-12-31
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 128 843 85 938
Investeringar under året 227 155 65 529
Försäljningar/avyttringar -160 708 -22 624
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 195 290 128 843
Utgående bokfört värde 195 290 128 843

Not 11. Fastigheter avsedda för försäljning
Fastigheter som erhållits som testamentsgåva och där för-
säljning ännu inte är genomförd värderas till verkligt värde 
på balansdagen.

Tkr 2019-12-31 2018-12-31
Fastigheter till försäljning 4 260 750
Summa 4 260 750
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Not 12. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Tkr 2019-12-31 2018–12–31
Förutbetalda hyror 69 200
Övriga förutbetalda kostnader 526 47
Upplupna intäkter 40 1 012
Summa 635 1 259

Not 13. Beslutade ej utbetalade stipendier / forskningsbidrag
Tkr 2019-12-31 2018-12-31
Tidigare år ännu ej utbetalade stipendier 6 222 4 650
Under året beslutade stipendier 7 200 7 200
Beslutade bidrag till forskningsprojekt ännu ej utbetalade 59 100 23 425
Summa 72 522 35 275

Av de beslutade bidrag till forskningsprojekt som ännu ej 
förfallit till betalning kommer 10 000 att utbetalas under 
2021 och resterande under 2020.

Not 14. Skuld erhållna ej nyttjade bidrag
Tkr 2019-12-31 2018-12-31
Ingående balans 5 178 6 000
Erhållet under året 0 0
Ianspråktaget under året -1 398 -822
Kvarstående bidrag att utnyttja under projektperioden 3 780 5 178

Postkodföreningen beviljade Insamlingsstiftelsen Hjärn-
fonden ett projektbidrag om 6 Mkr, vilket utbetalades i 
slutet av december 2017, för projektet ”Kvinnors stress: en 
ojämlik och onödig folksjukdom”. Projektet var avsett att 

genomföras under året 2018–2019. Projektet har nu  
senarelagts något och kommer att pågå under perioden 
2018-06-01–2020-05-31. Under perioden 2018–2019 har  
2 220 Tkr tagits i anspråk.

Not 15. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Tkr 2019-12-31 2018-12-31
Personalrelaterade kostnader 1 598 1 339
Övriga poster 1 033 1 305
Summa 2 631 2 644
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Not 16. Ändamålsbestämda medel
Tkr 2019 2018
ALS 329 0
Alzheimer 16 473 54 952
Cerebral pares 0 609
Epilepsi 0 597
Hjärntumör 3 163 3 478
Migrän 0 135
Narkolepsi 57 39
Stress 23 23

Stroke 6 494 1 566
Huntington 887 0
Övriga forskningsområden 74 68
Summa 27 500 61 467

Not 17. Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Under våren 2020 har covid-19-pandemin haft en stor inver-
kan på Sverige, på folkhälsan, ekonomin och samhället i 
stort. Det kommer finnas ett stort behov framöver att värna 
om människors hälsa, lindra oro, prata om psykisk ohälsa, 
bidra med vetenskapliga fakta och beprövade metoder. 
Hjärnfonden kommer fortsättningsvis ha stor relevans att 
bidra till mer forskning om hur hjärnan fungerar och hur 
hjärnohälsa kan förebyggas.

Vi kan i dagsläget inte bedöma hur effekterna av 
covid-19-pandemin kommer att påverka Hjärnfondens 
framtida gåvoströmmar. Men till dags datum ser vi inga 
avvikande gåvomönster när vi analyserar vårt resultat av 
alla inkomna gåvor. Vi har anpassat vår kommunikation 
och aktiviteter utifrån rådande situation. Hjärnfondens 
kapitalplaceringspolicy har låg risk i placeringarna men de 
bevakas särskilt noggrant.
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Stockholm den 26 maj 2020

Peter Thelin
ordförande

Lars BergmanFredrik Adolfsson

Else Ingeborn Lars Olson Louise Westerberg
vice ordförande

Vår revisionsberättelse har lämnats 29 maj 2020

Ulrika Granholm Dahl
auktoriserad revisor, pwc

Veronica Carlsson
auktoriserad revisor, pwc

Karsten Dalgaard

Underskrifter
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Till styrelsen i Insamlingsstiftelsen Hjärnfonden, 
org.nr 802017-8664

Rapport om årsredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Insam-
lingsstiftelsen Hjärnfonden för år 2019.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i 
enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsent-
liga avseenden rättvisande bild av stiftelsens finansiella 
ställning per den 31 december 2019 och av dess finansiella 
resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltnings-
berättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on 
Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar 
enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revi-
sorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till stiftelsen 
enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort 
vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräck-
liga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen 
upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredo-
visningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kon-
troll som den bedömer är nödvändig för att upprätta en årsre-
dovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, 
vare sig dessa beror på oegentligheter eller på misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen 
för bedömningen av stiftelsens förmåga att fortsätta verk-
samheten. Den upplyser, när så är tillämpligt, om förhållan-
den som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten 
och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om 
fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen avser att lik-
videra stiftelsen, upphöra med verksamheten eller inte har 
något realistiskt alternativ till att göra något av detta.  

Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om 
huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några 
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentlig-
heter eller på misstag, och att lämna en revisionsberättelse 
som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög 
grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision 
som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid 
kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan 

finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter 
eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller 
tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska 
beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder vi professio-
nellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning 
under hela revisionen. Dessutom:

  
• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felak-

tigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegent-
ligheter eller på misstag, utformar och utför gransknings-
åtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar 
revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för 
att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte 
upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentlighe-
ter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på 
misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i 
maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig 
information eller åsidosättande av intern kontroll.

• skaffar vi oss en förståelse av den del av stiftelsens interna 
kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma 
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till 
omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektivi-
teten i den interna kontrollen.

• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som 
används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redo-
visningen och tillhörande upplysningar.

• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använ-
der antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av års-
redovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de 
inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon 
väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser 
eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om 
stiftelsens förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar 
slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste 
vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upp-
lysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäker-
hetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, 
modifiera uttalandet om årsredovisningen. Våra slutsatser 
baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datu-
met för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser 
eller förhållanden göra att en stiftelse inte längre kan fort-
sätta verksamheten.

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

Revisionsberättelse
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Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens pla-
nerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi 
måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under 
revisionen, däribland eventuella betydande brister i den 
interna kontrollen som vi identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar 
och andra författningar
Uttalande
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört 
en revision av styrelsens förvaltning för Insamlingsstiftel-
sen Hjärnfonden för år 2019.

Enligt vår uppfattning har styrelseledamöterna inte 
handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller 
årsredovisningslagen.

Grund för uttalande
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. 
Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet  
Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till 
stiftelsen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt 
fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräck-
liga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt 
stiftelselagen och stiftelseförordnandet.

Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och där-
med vårt uttalande, är att inhämta revisionsbevis för att med 
en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelse-
ledamot i något väsentligt avseende:
• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon 

försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot 
stiftelsen eller om det finns skäl för entledigande, eller

• på något annat sätt handlat i strid med stiftelselagen,  
stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti 
för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige 
alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som 
kan föranleda ersättningsskyldighet mot stiftelsen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige 
använder vi professionellt omdöme och har en professionellt 
skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av 
förvaltningen grundar sig främst på revisionen av räkenska-

perna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs 
baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt 
i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar gransk-
ningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är 
väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser 
skulle ha särskild betydelse för stiftelsens situation. Vi går 
igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna 
åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt 
uttalande.

Stockholm den 29 maj 2020

Jenny Granell
Auktoriserad revisor

Ulrika Granholm Dahl
Auktoriserad revisor
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