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Årsrapport 2020 
Civitan Norges Forskningsfond for Alzheimers sykdom 

 
 
Styret fra 01.01. – 31.12.20 
Fra Civitan: Eva H. Johnsen (leder), Torgunn Hauge (nestleder), Randi Løwer (styremed) og Elisabeth 
Holmberg (vara). 
Fra Fagmiljøet: Overl. Anne Brækhus (styremed),  Prof.Lars Nilsson (styremed),  Overl. Ingun Ulstein 
(styremed),Dr. med/ Seniorforsker Astrid Liv Mina Bergem (vara)  og  Overl. Mathias Toft (vara). 
 
Kasserer: Yngvar Egeberg, CC Fredrik. 
 
Styremøter: 
Styret har avholdt 4 styremøter i perioden. Ett av møtene ble avholdt på Zoom. 
 
Covid 19 pandemi 2020 
Samfunnet ble rammet av viruset Covid 19 pandemi i januar/februar, og hele samfunnet ble stengt ned 
12.mars.  
Alle ble vi påvirket av dette, også Alzheimerfondet. Vi avholdte et vanlig fysisk styremøte i januar, mens det 
neste ble avholdt på Zoom, de to siste ble avholdt fysisk på Farmakologisk institutt, ved RH.  
Økonomisk ble det et stort fall i inntektene til fondet, da gaver og donasjoner ved begravelser nesten uteble. 
 
Civitanstipendiaten 
Ebba Gløersen Müller startet opp som Civitanstipendiat 1.01.2018 med prosjektet:  
.  «F-Flutemetamol PET/CT of Alzheimers disease – clinical value and reference levels.» 
Dette er et prosjekt i et forskermiljø på OUS (Ullevål sykehus) til en gruppe som er ledet av Ass. prof. Mona 
Elisabeth Revheim. De ønsker å gå videre med et prosjekt som benytter PET/CT for tidlig å diagnostisere 
Alzheimers sykdom. Prosjektet har god fremdrift og Ebba rapporterer regelmessig til styret. 
Fondet forpliktet seg til å betale kr 400.000.- pr år over tre år fra 2018, dvs at 2020 er siste bevilgnings år. 
 
Utdeling av stipendmidler 
Fondet utlyste stipend på kr 200.000.- med søknadsfrist 15.mai. 
Det kom inn 9 søknader og de utvalgte ble:  
Linda Ernstsen, Trondheim, til prosjektet: - 
«Betydningen av kondisjon i forebygging av demens – resultater fra HUNT studien.» 
Kristi Henjum (vår tidligere stipendiat) til prosjektet: 
«Øke kunnskapen om immunresponser ved delirium, demens og Alzheimers sykdom. 
Disse to fikk hver kr 100.000.-  
 
Den Internasjonale Alzheimerdagen 21. september 
Det gikk ut brev til klubbene fra leder i Alzheimerfondet med oppfordring til markering av Alzheimer 
dagen. Dette ved at de bl.a kunne. sette inn annonse i lokalavisen som viste til at de støttet Alzheimerfondet. 
Det ble oppgitt Vippsnummer og kontonummer. En del klubber fulgte oppfordringen. 
Det ble sendt inn noen gaver fra klubber til fondet etter denne dagen.  
 
Økonomi 
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Hovedinntektskilden til fondet har vært donasjoner og gaver fra begravelser, samt støtte/gaver fra klubbene i 
Civitan. Grunnet Covid 19, ble gaver og donasjoner fra begravelser sterkt redusert i år. 
Det er 25 klubber som pr 1.10. har bidratt gjennom støttemedlemskap (gull/sølv/bronse) med kr.125.500.-og         
7 klubber med gaver i tilknytning til den Int. Alzheimerdagen med kr. 71.000.- 
Det kom på forsommeren brev fra Aust-Agder Tingrett hvor det stod at vi sammen med to andre arvtagere 
var hovedarvinger til et bo. Avdøde var fra Arendal og hadde vært en tidligere meget aktiv Civitaner. 
Utbetaling fra dette blir sannsynligvis overført og sluttført i løpet av første halvdel av 2021. Eva H. Johnsen 
har deltatt på møter i Arendal med advokat som bestyrer boet og de to andre arvtagerne. 
 
Plan for videre arbeide  
Vi er inne i en veldig uforutsigbar tid grunnet Covid19 pandemien, hvor mye usikkerhet rår. Også 
Alzheimerfondet blir preget av dette. 
Men ved at vi har mottatt en testamentarisk gave, ser vi oss i stand til å utlyse enda en stipendiatstilling som 
vi kan være med og finansiere. Styret mener midlene fondet får kommer best til anvendelse ved en slik 
fremgangsmåte. Denne vil bli utlyst i løpet av 2020 med søknadsfrist i januar 2021. 
Vi vil fortsette å sende ut brev med informasjon om fondet til alle begravelsesbyråer.  
Følge opp vår Stipendiat Ebba G. Müller til hun disputerer. 
 
 
Eidsvoll, 07.10.2020 
Styret i Civitan Norges Forskningsfond for Alzheimers sykdom 
Eva H. Johnsen 
leder 


