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Namn

Stiftelsen Läkare Mot AIDS Forskningsfond

Organisationsnr
Vad vill er organisation uppnå

802013-5953
Stiftelsens mål är att långsiktigt. Stiftelsens mål är
att främja seriös och långsiktig
behandlingsforskning, preventionsforskning och
även grundforskning kring HIV och AIDS. Ett annat
mål har varit att prioritera unga forskare och andra
individer som kan ha svårare att få större anslag. Se
www.aidsfond.se, Om oss
Se Verksamhetsberättelse 2020, Mål och
verksamhet
Stiftelsen arbetar självständigt. Administrativt stöd
erhålls i samarbete med Läkarförbundet
(www.lakarforbundet.se).
Se Verksamhetsberättelse 2020, Bedömning och
utdelning av forskningsanslag.
Se www.aidsfond.se, Ansökan om forskningsanslag
Samtliga styrelseledamöter är läkare och/eller
forskare med erfarenhet och kunskap inom olika
vetenskapliga frågor med koppling till HIV.
Stiftelsen har dessutom ett nätverk av sakkunniga
läkare och forskare knutna till sig. En kanslist
arbetar deltid enligt avtal med Läkarförbundet (se
ovan). Fondens tillgångar baseras på bidrag från
patienter, anhöriga, allmänhet, skolelever och
insamlingar. Stiftelsen delar ut anslag till medicinsk
forskning för att på det sättet nå målet att stötta
forskning kring HIV och AIDS.
Verksamhetskostnaderna 2020 var 1 500 000 för
ändamål (utdelade anslag för forskning), 83 814 för
insamling och 181 252 för administration.
Vi följer antalet årliga ansökningar till antal och
geografi för att se till att vår verksamhet är väl
annonserad och når ut till rätt målgrupper.
Varje utdelat anslag följs upp med en rapport för
att säkerställa att anslaget utnyttjats enligt ansökan
och våra riktlinjer.
Genom framsteg inom forskningen beskrivs har HIV
gått från att vara en dödlig sjukdom till idag som ett
kroniskt tillstånd med eller utan symptom. Med
dagens bromsmediciner kan man i princip leva ett
normallångt liv, med inga eller relativt få och milda
biverkningar och med så låga virusnivåer att man
inte är sexuellt smittsam. Med stöd av våra anslag
så har unga forskare stimulerats att kunna ägna sig

I vilket organisatoriskt sammanhang verkar er
organisation?
Vilka strategier har ni för att uppnå era mål?
Vilken kapacitet och vilket kunnande har ni för
att uppnå ert mål?

Hur vet ni om er organisation gör framsteg?

Vad har ni åstadkommit så här långt?

åt dessa frågor. Vi har också bidragit till spridandet
av information om HIV/AIDS brett i samhället. Se
www.aidsfond.se, Om HIV och AIDS.

