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1. Granskning av årets ansökningar 

Totalt inkom 86 ansökningar till årets utlysning i rätt tid. Ytterligare en ansökan inkom en 
vecka efter ansökningstidens utgång som ej behandlades. Av årets ansökningar har 3 stycken 
bedömts vara ogiltiga pga att de sökande ej uppfyller behörighetskravet (saknar anställning). 
Eftersom dessa 3 ansökningar inte ogiltigförklarats innan granskningsgruppens arbete 
presenteras statistiken nedan inklusive dessa 3 ansökningar. 
 
Alla ansökningar bedöms enligt de regler som FN beslutat i de sk statuterna. Det innebär att 
granskarna bedömer a) frågeställningens originalitet och relevans, b) relevanta och allsidiga 
metoder, c) forskarens kompetens i relation till arbetsplanen/genomförbarhet samt d) projektets 
relevans för fondens ändamål enligt donationsbrev. Områdena a-c bedöms i skala 1-7 och för d 
ska granskarna ange varje relevant forskningsändamål för ansökan. Varje granskares 
bedömning ger en produkt (a*b*c) där median av dessa olika granskares produkter ger ett 
värde för ranking.  
 
Det matematiska maxvärdet är 343 (7*7*7). Årets högsta värde var 273 vilket ger ett 
genomsnittsbetyg på 6,48. Den sökande med lägst produktvärde som erhåller finansiering ur 
Insamlingsstiftelsen har produkten 96 vilket innebär genomsnittsbetyg 4,58.  
 
Total produkt (ranking) för samtliga nya ansökningar 2018: 
 

 
Figur 1 

 
Eftersom medel normalt tilldelas i 3 år för de beslut som beviljas och att finansieringsnivån är 
fast för hela 3-års perioden, och att gränserna sätts årligen för de olika finansieringsnivåerna, så 
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är det viktigt att det över tid är en ganska lika bedömning. För att granska detta närmare har 
data tagits fram från de senaste 3 åren: 
 

 
Figur 2 

 
Eftersom antalet ansökningar rent statistiskt är relativt litet får hänsyn tas till detta vid analys 
men man kanske kan säga att poängen är satt något högre per ansökan 2018 än 2016-2017.  
  
Rankinglistan delas sedan upp i de som beviljas medel och de som ej beviljas medel. Gränsen i 
år innebär att 45 av 86 ansökningar beviljas medel. Dessa 45 ansökningar indelas sedan i de 
olika finansieringsnivåer (100 %, 70 %, 40 % och 20 %) som beskrivs senare. Ranking och 
gräns för finansieringsnivå bestäms av granskarna. 
 
Om man även tittar på andelen beviljade beslut per finansieringsnivå och dess andel av totalt 
beviljade beslut för respektive år får man följande bild: 
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Figur 3 
 
Andelen beslut per finansieringsnivå avviker inte nämnvärt vid denna analys men man ska då 
också observera att de beslut som befinner sig i över- eller underkant inom respektive 
finansieringsnivå (utifrån produktsumman) kan motsvara annan finansieringsnivå för annat 
beslutsår, se tabell 1 nedan.  
 
 

 2016  2017  2018 

Produktintervall 100 %  210‐210  212,5  252‐273 

Produktintervall 70 %  180‐188,5 130‐174  185‐216 

Produktintervall 40 %  140‐150  110,122,5 135‐162 

Produktintervall 20 %  75‐125  72‐100  96‐125 

Ej beviljade ansökningar  8‐65  19,5‐59  18‐90 
Tabell 1 

 
Enligt detta bedömningssystem finns vissa variationer över tid i vilken finansieringsnivå olika 
poäng innebär. Detta beror delvis på att det har betydelse för finansieringsnivån vilka övriga 
forskningsansökningar som inlämnas samma år. Figur 2 visar att vi också har andra avvikelser 
som kanske kan påverkas av vem som söker medel (olika kvalité i forskningsansökningar) och 
vem som granskar (olika expertområden).   
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2. Utdelningsbara medel 

FN fastställde 2018-06-13 att dela ut totalt 7 mnkr ur Insamlingsstiftelsen för medicinsk 
forskning. FN fastställde även att dela ut 2,3 mnkr ur övriga stiftelser i enlighet med det belopp 
som föreslagits i respektive stiftelses förvaltningsberättelse. Totalt 9,3 mnkr (2017: 9,2 mnkr).  
 
Total kapitalutveckling och avsatt för utdelning 2006-2017: 

År Kapitalutveckling (tkr) FN-beslut om utdelning 
(mnkr) året efter 

2006 28 019 6 (2007) 

2007 27 344 6 (2008) 

2008 19 233 6 (2009)  

2009 18 672 6 (2010) 

2010 15 560 3 (2011) 

2011 13 993 3 (2012) 

2012 17 056 6 (2013) 

2013 17 587 6 (2014) 

2014 20 704 6 (2015) 

2015 30 671 8 (2016) 

2016 33 005 8 (2017) 

2017 28 873 7 (2018) 

Tabell 2 

 
Ur övriga stiftelser utdelas till forskningsprojekt alla utdelningsbara medel förutom medel ur 
Stiftelsen PG och Ragnhild Lundgrens fond** som delvis (15 000 kr) kommer användas under 
år 2018 (samt de år fakulteten deltar i detta pris) till pris för internationaliseringsarbete inom 
utbildning tillsammans med Sveriges medicinska fakulteter. Enligt Fakultetsnämndens beslut 
den 2017-02-15. 
 

Stiftelse 
Utdelade 

medel (kr) 
2016 

Utdelade 
medel (kr) 

2017 

Utdelningsbara 
medel (kr) 2018 

  

Stiftelsen Ebba Andersson-Cedergren 
minnesfond * * * * 

Stiftelsen Birgit Bruhn-Olofsson och 
Ernfrid Olofssons stipendiefond 0 36 100 0 Utdelning vart 

tredje år 

Stiftelsen Inga Britt och Jan Axel 
Brännholms minnesfond för forskning 
inom arbetsterapi 

49 600 29 700 41 000   
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Stiftelsen Bernhard och Signe 
Bäckströms fond 116 000 72 174 95 136   

Stiftelsen Margareta Dannborgs 
minnesfond för medicinsk forskning 0 0 316 100 

Utdelning vart 
tredje år 

Stiftelsen Leila och Bertil Ehrengrens 
fond för experimentell epilepsiforskning 16 800 9 100 14 900   

Stiftelsen Karl Oskar Hanssons fond  53 400 96 300 40 000   

Stiftelsen Erika och Rudolf Gustafssons 
fond 162 500 156 100 95 000   

Fanny och Arne Henrikssons stiftelse för 
epileptisk forskning * * * * 

Stiftelsen PG och Ragnhild Lundgrens 
fond 146 700 90 700 135 938 ** 

Stiftelsen Bertil Cedergrens fond för 
blodforskning 

* * * * 

Vilhelmina och Oskar Petterssons 
stiftelse 104 100 67 100 92 000   

Karin och Harald Silvanders stiftelse 213 900 132 600 176 000   

Stiftelsen Arne o Kerstin Sandströms 
forskningsfond för reumatologisk 
forskning 

475 000 567 000 530 000   

Stiftelsen Åke Wiltons fond för C-
vitaminforskning 0 0 589 515   

Nils Erik Holmstens forskningsstiftelser - 120 000 210 000   

Summa 1 338 000 1 376 874 2 335 589   

Tabell 3 

*Följande stiftelser har sedan tidigare av Planeringsenheten begärt att Medicinska fakulteten ej 
utdelar medel ur dessa tre stiftelser i syfte att avsluta dessa stiftelser. Vid fortsatt samtal har 
Planeringsenheten gett Medicinska fakulteten fortsatt möjlighet att behålla och årligen utdela 
medel (aktuellt först from 2019) ur Bertil Cedergrens fond för blodforskning (förmögenhet 439 
tkr). Följande stiftelser kommer avslutas efter fem utdelningsfria år: 
Stiftelsen Ebba Andersson-Cedergrens minnesfond (förmögenhet 259 tkr), 
Fanny och Arne Henrikssons stiftelse för epileptisk forskning (förmögenhet 120 tkr). 
**se ovan. 
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3. Beslutsstatistik 

Inklusive 2018 års beviljanden (45 stycken beslut) löper nu totalt 119 stycken beslut med 
finansiering ur Insamlingsstiftelsen: 
 
Antal beslut Antal 

År 1 45 
År 2 46 
År 3 28 

Totalsumma 119 
Tabell 4 

 
Andelen beslut per finansieringsnivå för dessa beslut (år 2016-2018) är följande: 
Finansieringsnivå Antal Andel

20 70 59% 
40 25 21% 
70 19 16% 

100 5 4% 
Totalsumma 119 100% 

Tabell 5 

 
Jämfört med besluten år 2015-2017 är det även för 2016-2018 en ökning av finansieringsnivå 
20 %. År 2014-2016 utgjorde denna finansieringsnivå 53 % av besluten, för 2015-2017 
utgjorde dessa beslut 55 % av alla beslut. För 2016-2018 utgör denna finansieringsnivå 59 % 
av besluten.  
  
Antalet beslut 2018 uppdelat på kön: 

Kön Antal Andel
Kvinna 23 51% 
Man 22 49% 

Totalsumma 45 100%
Tabell 6 
 

Andelen beslut för kvinnor är 51 % av besluten för 2018. Detta har ej mätts eller redovisats 
före 2016 men ger för 2018 en mycket jämställd bild över beslut i förhållande till andelen 
ansökningar. 
 
Antalet ansökningar uppdelat på kön: 

Kön Antal Andel
Kvinna 43 50% 
Man 43 50% 

Totalsumma 86 100%
Tabell 7 
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Jämställdhet: 
Kvinnor 2018 2017 2016 Totalt 
Antal ansökningar 43 35 12 90 
Andel ansökningar 50% 40% 27% 41% 
Antal beslut 23 14 6 43 
Andel beslut 51% 30% 21% 36% 

Tabell 8 
 

För besluten fattade 2018 är det ett jämställt resultat i förhållande till antalet ansökningar. Tom 
2017 har antalet ansökningar för kvinnor varit färre än männens och andelen beviljade projekt 
har varit lägre än andelen ansökningar. Detta innebär att det ännu ackumulerat för alla 
pågående beslut är relativt fler män som får finansiering än kvinnor. 
 
Om man bryter ner detta ytterligare framstår följande bild (för samtliga 119 beslut): 
 

 
Figur 3 

 
Om andelen beviljande projekt till kvinnor, såsom för besluten 2018, fortsätter att motsvara 
andelen ansökningar från kvinnor så bör figur 3 över tid närma sig en jämnare könsfördelning 
inom förhoppningsvis alla beviljandegrader. Ännu får vi leva med att männen tom 2017 haft en 
högre beviljandegrad än kvinnor och vi får samtidigt avvakta framtida utfall för att se om detta 
kvarstår eller om fördelningen normaliseras. 
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Per institution har följande ansökningar inkommit 2018: 
 
Institution Antal Andel 
Folkhälsa och klinisk medicin 17 20% 
Molekylärbiologi 13 15% 
Klinisk vetenskap 9 10% 
Integrativ medicinsk biologi 8 9% 
Medicinsk biovetenskap 8 9% 
Klinisk mikrobiologi 7 8% 
Farmakologi och klin neurovetenskap 5 6% 
Medicinsk kemi och biofysik 4 5% 
Omvårdnad 4 5% 
Strålningsvetenskaper 3 3% 
Kirurgisk och perioperativ vetenskap 2 2% 
Samhällsmedicin och rehabilitering 2 2% 
UCMM 2 2% 
Odontologi 1 1% 
VLL 1 1% 
Totalsumma 86 100% 

Tabell 9 

 
Beviljande per institution för 2018 års ansökningar: 
 
Institution Antal Andel Total beviljandegrad
Molekylärbiologi 8 18% 62% 
Klinisk vetenskap 7 16% 78% 
Folkhälsa och klinisk medicin 6 13% 35% 
Klinisk mikrobiologi 4 9% 57% 
Medicinsk biovetenskap 4 9% 50% 
Medicinsk kemi och biofysik 4 9% 100% 
IMB 3 7% 38% 
Farmakologi och klinisk neurovetenskap 2 4% 40% 
Samhällsmedicin och rehabilitering 2 4% 100% 
Kirurgisk och periopertaiv vetenskap 1 2% 50% 
Odontologi 1 2% 100% 
Omvårdnad 1 2% 25% 
Strålningsvetenskaper 1 2% 33% 
UCMM 1 2% 50% 
Totalsumma 45 100% 52% 

Tabell 10 

 
Sett över tid kan man utveckla den rent statistiska analysen men det behövs då mera data för att 
kunna göra mer djupgående analyser och slutsatser. Man kan konstatera att Medicinsk kemi 
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beviljas medel för samtliga sina fyra ansökningar (oaktat dess ranking). Även 
Samhällsmedicin och rehabilitering och Odontologi får igenom samtliga sina ansökningar, 
även om det endast är två respektive en ansökan. Eftersom den totala beviljandegraden är 52 % 
kan man säga att alla beviljandegrader enligt tabell 10 över 52 % innebär ett relativt bättre 
utfall än genomsnittet.  
 
Och mest kan man kanske säga utmärker sig Klinisk vetenskap (78 %), Molekylärbiologi (62 
%) som har en klart högre andel beviljade ansökningar än genomsnittet och har samtidigt flest 
antal beviljade projekt.  
 

4. Prislappar 

För år 2018 har tillkommit medel inom diabetes från Nils Erik Holmstens forskningsstiftelse. 
Medel utdelades även 2017 ur denna stiftelse men som ett tillägg senare under hösten eftersom 
medlen inte var kända förrän efter Insamlingsstiftelsens ordinarie utdelning år 2017. Söktryck 
per forskningsändamål och totalt utdelningsbart per forskningsändamål är avgörande för 
kategorisering av prislappar. För utdelningen som nu kan ske för 2018 har skillnaderna kunnat 
minska mellan de olika prislappar som används utifrån vilka forskningsändamål respektive 
forskare söker medel från. 
 
Totalt utdelningsbart för alla stiftelser per ändamål är: 
Ändamål Summa
Arbetsterapi 41 000
Astma allergi 16 068
ALS 27 717
Cancer 894 963
C vitamin 589 515
Diabetes 222 418
Epilepsi 196 187
Hjärta kärl 1 502 736
Hjärta lung 394 164
Medicinsk forskning 4 534 525
Neurologi 254 285
Reumatologi 596 849
Thorax 5 843
Ögon 36 342
ÖNH 4 929
Infektioner 3 048
Totalsumma 9 320 589

Tabell 11 
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Prislapp för Hjärta-Kärl, hjärta-lung, thorax och reumatologi har detta år utökats med 
forskningsändamålen diabetes och arbetsterapi: 
 

Ändamål 
FINANSIERINGS-
NIVÅ 100 70 40 20 

Hjärt-kärl, hjärt-lung, 
thorax, reumatologi, 
diabetes, arbetsterapi prislapp - 155 200 87 000 43 000 
  antal 0 5 9 28 
Medicinsk forskning 
mm (ej C-vitamin) prislapp 205 000 141 000 80 500 41 000 
  antal 5 14 16 41 
C-vitamin prislapp - - - 43 000 
  antal 0 0 0 1 

Tabell 12 

 
På samma sätt som tidigare har alla projekt granskats med avseende på forskningsändamål för 
att säkra att alla med angivet forskningsändamål ur den högre prislappen också erhåller denna 
prislapp. Så länge vi har relativt färre sökande ur dessa ändamål (hjärta mm) så behöver olika 
prislappar användas i syfte att dela ut alla utdelningsbara medel.  
 
Målsättning är att så många som möjligt ska få högst en finansieringskälla (stiftelse). Tyvärr 
måste flertalet mottagare få sina medel från flera ändamål/stiftelser i syfte att kunna dela ut alla 
medel. Under 2018 kommer totalt 20 stycken forskare att få medel från två eller tre stiftelser 
och 99 forskare får medel från en stiftelse. 

5. Besluten 

Totalt delas i år ut 8 774 000 kr (det återstår totalt 36 kronor från Insamlingsstiftelsen samt 
546 515 kronor från Åke Wiltons fond för C-vitaminforskning) till forskare som beviljas medel 
ur Insamlingsstiftelsen 2018. Via extra utlysning ur Åke Wiltons fond är avsikten att kunna 
dela ut ytterligare 500 tkr under 2018 från denna stiftelse.  
 
En ansökan har inkommit sent (7 dagar efter sista ansökningsdag) samt 3 har bedömts ogiltiga 
av FON pga att de inte har en anställning inom Umu eller vid NUS. En ansökan har av 
granskarna angetts med forskningsändamålet C-vitamin. Eftersom sökande själv ej angett C-
vitamin har granskningsgruppen vid beredningsmötet bekräftat att denna klassificering ska 
kvarstå varför utdelning av dessa C-vitaminmedel kan ske för första gången sedan 2008. 
Eftersom det finns 589 tkr utdelningsbart år 2018 ur Åke Wiltons fond för C-vitaminforskning 
kommer det beviljade beslutet att erhålla samma prislapp som övriga beslut (enl. högre prislapp 
hjärta/kärl) och en ny extra/särskilt utlysning har skett där förhoppningen är att kunna dela ut 
ytterligare 500 tkr ur Åke Wiltons fond för C-vitaminforskning. 


