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Årsrapport 2021 
Civitan Norges Forskningsfond for Alzheimers sykdom 

 
 
Styret fra 01.01. – 31.12.21 
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: 
Grunnet Covid 19 ble det stadig endringer i møteplanene dette året. Men totalt fikk vi avholdt 3 fysiske 
møter, i tillegg var det muligheter til deltagelse på Zoom for de som ønsket dette, istedenfor fysisk 
fremmøte. 
 
Covid 19 pandemi 2021 
Covid 19 preget også samfunnet i 2021 med strenge restriksjoner og regler. Alle ble vi påvirket av dette,  
også Alzheimerfondet. Eksempelvis ved endring av møtedatoer for styremøter, og økonomisk ble det et fall i 
inntektene til fondet, da gaver og donasjoner ved begravelser ble sterkt redusert. 
 
Utlysning av midler til Civitanstipendiat 
Stipendiat Ebba G. Mûller hadde sitt siste års bevilgning fra fondet i 2020, tredje og siste året. Hun vil 
disputere i løpet 2022/23. 
Vi utlyste i januar 2021 en ny stipendiatstilling med kr 500.000.- over tre år.  
Det kom inn 8 søknader. Denne gangen ble prosjektet til Evandro Fei Fang ved Ahus (Akershus 
Universitetssykehus) valgt ut.  Prosjektet hans var «om mitokondriene kan ha en innvirkning på start av 
Alzheimers sykdom». Prosjektets tittel: «Crosstalk between defective mitophagy and Tau pathology in the 
initiation of Alzheimers disease.» 
Stipendiaten var ikke på plass på tildelingstidspunktet, og det skulle vise seg å ta tid å få denne på plass  
grunnet Covid 19. Dette med bakgrunn i at det var vanskelig for utenlandske søkere som han plukket ut, å få 
visum. Siden vi ikke hadde med kriteriet om at stipendiaten må kunne norsk, kunne vi ikke forlange dette 
nå. Dette med tanke på at Stipendiaten skal ut og besøke Civitan klubbene.  
 
Utdeling av stipendmidler 
Fondet hadde ingen utdeling av stipendier dette året utover utlysning og tildeling av midler til en ny 
Stipendiatstilling. 
 
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 god del klubber fulgte oppfordringen med annonsering, 
og flere klubber hadde stand hvor de delte ut Alzheimer brosjyrer på kjøpesentra og lign steder.  
Det ble også annonsert i Facebook og opprettet Spleis til inntekt til Alzheimerfondet. 
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Økonomi 
Hovedinntektskilden til fondet gjennom året har vært gaver og støtte fra klubbene og donasjoner fra 
begravelser. Grunnet Covid 19, ble gaver og donasjoner fra begravelser sterkt redusert dette året. 
Det er 22 klubber som pr 1.10. har bidratt gjennom støttemedlemskap (gull/sølv/bronse) med kr 123.000.-   
4 klubber med gaver med kr. 103.000.- 
I 2020 fikk fondet brev fra Aust -Agder Tingrett om Testamentarisk arv. Denne ble utbetalt i mai 2021 med 
kr 1.721.038.- 
Denne arven gjorde at vi kunne lyse ut en ny stipendiatstilling i 2021. 
Det har også blitt sendt ut brev med brosjyrer til landets begravelsesbyråer, etter dugnad av styremedlemmer 
fra Civitan. 
Plan for videre arbeide  
I høst har det blitt et mer normalisert samfunn etter Covid 19 pandemien. Med bakgrunn i at vi har tegnet 
kontrakt med et tre årig Stipendiat forløp, har vi forpliktet oss til å utbetale kr 500.000.- over 3 år. Første 
utbetaling var i 2021. 
Det vil også bli utlyst stipendmidler på kr 400.000.- i 2022 til forskning på Alzheimers sykdom. 
Vi vil fortsette å sende ut brev med informasjon om fondet til alle begravelsesbyråer. Det skal også tas 
kontakt med begravelsesbyråkjeder og få fondet registrert hos disse, digitalt.  
I tillegg skal det sees på løsninger til egne nettsider til fondet.  
Vi følger opp vår nye Stipendiat og vår tidligere Stipendiat Ebba G. Müller til hun disputerer. 
 
Eidsvoll, 16.11.2021 
Styret i Civitan Norges Forskningsfond for Alzheimers sykdom 
Eva H. Johnsen 
leder 


