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Tanken med en välgörenhetsorga-

nisation är väl för de flesta god. 

Bygger ofta på någon eller några 

idealisters tankar kring något som 

upprört, som förbisetts, något akut 

som olyckor, misär och sjukdom. 

Sorgligt ofta spårar det mer eller 

mindre ur när de stora pengarna 

börjar strömma in eller när ett ge-

nerationsskifte sker. Så icke för 

Cancer- och Allergifonden är jag 

lycklig nog att konstatera. 

 

Insamlingsstiftelsen Cancer- och 

Allergifondens ändamål är att ut-

öva hjälpverksamhet bland behö-

vande som drabbats av cancer- 

och allergisjukdomar och att främ-

ja vetenskaplig forskning rörande 

cancer- och allergisjukdomar, vil-

ket väcker gehör. Främst bedrivs 

insamlingen via autogiro för att vi 

så mycket som möjligt skall kun-

na främja ändamålet. 

 

Som gammal kemist har jag alltid 

hävdat att cancer och i väl så hög 

grad allergi främst orsakas av vår 

närmiljö och vår livsstil. 

Fram till mitten av sextiotalet 

trodde en majoritet av oss att vi 

kan lösa allt med kemi. Så kom 

”Tyst vår”, ”Havet” och en rad 

andra böcker. Folk bekymrade sig, 

i alla fall många. Så många att 

hoppet växte. Hoppet om en bätt-

re, klokare värld.  

 

Men det släcktes snabbt. Så lätt 

ger motståndaren inte upp. Bland 

annat den så kallade Hormoslyr-

debatten störde mäktiga intressen. 

Upptäckterna kring dioxin o s v 

var främst svenska. Vi låg då åt-

skilliga år före merparten av värl-

den i miljötänkande. Vad gör då 

de mäktiga men hotade intressen-

terna? Köper tystnad? Och det går 

sorgligt ofta hem, i alla fall för en 

tid, ofta en alltför lång tid. 

Insamlingsstiftelsen Cancer- och 

Allergifonden försöker tänka mil-

jö, närmiljö och livsstil. Nu kan 

till och med jag erkänna att gene-

ration två börjar växa in i sin roll 

på allvar, jättefint. Seriös och 

medveten, tung trots sin fåtalig-

het, kostnadseffektiv och ekono-

misk välutbildad. 
 

Man levererar stadigt minst 75 

procent till ändamålet, helst mer. 

Men vi borde inte bara stirra oss 

blinda på procenttal. Det är minst 

lika viktigt hur ändamålsmedlen 

används. Det ”absoluta svinnet” 

är ur givarens synpunkt också 

viktigt. Ingen bör t ex uppbära 

miljonlön – eller? Det är klart att 

det blir ökade kostnader med om-

fattningen, men kanske inte hur 

stora som helst. 

 

Jag känner mig trygg med den 

nya generationen. Alla inriktade 

på ändamålets uppfyllande i stort 

som i smått. Att stöta och blöta. 

Effektivitet, öppenhet, transpa-

rens, kontrollfunktioner. Bli ännu 

bättre.  

 

Därför är mitt mål att väsentligen 

kunna dra mig tillbaka vid upp-

nådda 75 år. Eftersom vi strävar 

efter högre procenttal, blir det 

kanske senare? 

 

Lennart Sparell 

Grundare och  

Vetenskaplig Sekreterare 

Forskare i fokus 

annat hur de eosinofila granulo-

cyterna reagerar mot mjölk och 

torsk. 
 

– Vi forskar på vanliga födoäm-

nen i Sverige och har funnit att 

eosinofilerna reagerar just för 

dessa födoämnen. Normalt brukar 

det vara äggviteämnen som födo-

allergiker reagerar på men här 

tror vi att det istället är fettsyror-

na som reaktionen kommer ifrån. 

Nu vill vi ta reda på exakt vilka 

ämnen som eosinofilerna reagerar 

på, säger Christine.  

 

Ett annat mycket intressant forsk-

ningsområde för gruppen är feber 

och infektion, framförallt i sam-
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band med behandling av leukemi-

er och lymfom. 

 

–  Vid behandling med till exem-

pel cellgifter är feber mycket van-

ligt och man tvingas ofta att av-

bryta eller skjuta upp behandling-

en på grund av detta. Det är helt 

centralt att kunna fastställa varför 

patienten har dessa symtom. Feber 

som till exempel är orsakad av 

grundsjukdomen eller av cellgif-

terna i sig behöver inte innebära 

att man ska avbryta behandlingen, 

till skillnad från om den bakom-

liggande orsaken är en allvarlig 

infektion. Det kluriga är att ta reda 

på exakt vad det är som orsakar 

symtomen. Att få svar kan ta flera 

dagar. Vi tittar på olika typer av 

blodanalyser för att vi snabbare än 

idag ska kunna bestämma om det 

är infektionsfeber eller inte. 

 

Att bedriva biomedicinsk forsk-

ning är mycket dyrt och en bety-

dande del av forskarens vardag 

handlar om att söka medel till sin 

forskning. 
 

– Vi tvingas hela tiden motivera 

och förklara vår verksamhet och 

som forskare är det nyttigt. Det är 

dyr forskning vi bedriver och det 

bidrag vi får är helt avgörande för 

vår verksamhet, berättar Christine. 

Lennart Sparell 

Christine Wennerås, forska-

re vid Sahlgrenska universi-

tetsjukhuset i Göteborg, 

bedriver forskning inom 

både cancer- och allergi. 

Christine och hennes fors-

kargrupp fokuserar på vil-

ken roll som de vita blod-

kroppar kallade eosinofila 

granulocyter spelar i vårt 

immunförsvar. 
 

– Det är ett ganska outforskat 

område där vi än så länge vet 

lite. Vi vet att dessa eosinofiler, 

som alltså är en sorts vita blod-

kroppar, aktiveras när vi utsätter 

dem för olika allergena ämnen. 

Det är något i ämnena som eosi-

nofilerna känner igen och som 

aktiverar dem. En teori är att eo-

sinofilerna i dagens hygieniska 

samhälle väldigt sällan får tillfäl-

le att reagera mot parasiter som 

angriper vår kropp. Därför kan 

man misstänka att eosinofilerna 

så att säga är ”uttråkade” och 

reagerar mot ämnen som liknar 

parasiter, vilket kan vara fallet 

med allergener, berättar Christi-

ne. 

 

Christines forskning handlar 

också om födoämnesallergi. 

Forskargruppen studerar bland 

Christine Wennerås 
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Det blev en riktigt härlig  

försommardag på Villa  

Källhagen i Stockholm då 

årets Miljömedicinska pris 

delades ut. Solen sken och 

besökarna fick en mycket 

intressant dag där bland  

annat årets pristagare  

Professor Hilde Nybom och 

professor Bert van Bavel  

berättade om sin forskning.  

 

Cancer- och Allergifondens årli-

gen återkommande miljömedi-

cinska pris har blivit något av en 

institution i svensk cancer- och 

allergiforskning.  

 

Priset har delats ut sedan 1995 och 

med en prissumma på 500 000 kr 

är det ett av de största priserna i 

Sverige. Årets vinnare Hilde  

Nybom, professor  i hortikulturell 

genetik och växtförädling vid  

Sveriges Lantbruksuniversitet och 

Bert van Bavel, professor i kemi 

vid Örebro Universitet, var myck-

et stolta och hedrade över att få ta 

emot priset. 

 

– Det känns oerhört hedrande,  

så många stora och internationellt 

erkända forskare som fått priset 

före mig, sade Hilde Nybom som 

under seminarierna presenterade 

sin forskning kring allergena sub-

stanser som bland annat lett fram 

till framtagande av en helt ny  

äppelsort, Allgott, som de allra 

flesta som normalt har äppelaller-

gi klarar av att äta utan allergi-

symptom. 

 

Årets andra pristagare Bert van 

Bavel tilldelades priset för sin 

forskning och analytiska teknik-

utveckling kring persistenta 

halogenerade organiska miljögif-

ter och främst fluor, forskning 

Selen – ett livsviktigt spårämne  
Selen upptäcktes 1817 och 

sedan dess har synen på se-

len förändrats flera gånger. 

Ett stort genombrott kom på 

50-talet då selen upptäcktes 

vara essentiellt och att se-

lenbrist kunde döda. På 70-

talet blev selen känt som en 

antioxidant och de följande 

årtiondena har fokus i selen-

forskningen varit cancer.  

 
En milstolpe kom 1996 då en väl 

genomförd amerikansk studie pre-

senterades. Sverige har kommit 

långt när det gäller forskningen 

kring selen, en forskning som leds 

av Professor Mikael Björnstedt 

vid Karolinska Universitetssjuk-

huset och Karolinska Institutet. 

 

I den amerikanska studien visades 

selen sänka cancerdödligheten 

med 50 procent samtidigt som 

förekomsten av flera stora cancer-

former minskade drastiskt. En 

uppföljande studie presenterades 

2008. Denna studie var ej korrekt 

genomförd då fel selenförening 

användes och studien utfördes på 

en selenrik population. Resultaten 

blev en besvikelse, vilket dock var 

väntat. Det inträffade visar hur 

viktigt det är att på ett korrekt sätt 

designa och utföra studier. Selen 

har en särställning bland antioxi-

danterna och den sammantagna 

kunskapsmassan visar klart att 

selen har uttalade cancerpreventi-

va egenskaper och vi kan vänta 

oss en mängd studier framöver i 

detta viktiga fält. 

– Jag har arbetat med selenforsk-

ning i 20 år och min grupp inrik-

tar forskningen särskilt på selen 

som cellgift i behandlingen av 

tumörer. Vi gör såväl mekanistis-

ka studier på humana cellinjer 

och primärkulturer som patient-

studier, säger Mikael Björnstedt. 

 

Selen är mycket spännande som 

cellgift av flera skäl. Dels är det 

ett naturligt ämne som ej ger upp-

hov till miljöskadliga och häl-

sovådliga restsubstanser. Dels 

verkar selen på ett brett sätt vilket 

försvårar för cancerceller att hitta 

sätt att bli resistenta mot behand-

lingen. 

 

– Min grupp har visat att selen 

använder sig av de mekanismer 

cancerceller utnyttjar för att bli 

motståndskraftiga mot cellgifter.  

 

– Våra laborativa studier visar att 

selen kan vara ett utmärkt cellgift 

och även kombineras med cell-

gifter för vissa tumörformer.  

Årets Privatgivare: Sven Norberg 

– Jag tycker att man ska  

ge om man kan och själv-

klart efter egen förmåga.  

Vi behöver alla bidra om vi 

ska kunna rå på cancern, 

denna sjukdom som orsakar 

så mycket lidande i vårt 

samhälle. Jag försöker bara 

dra mitt strå till stacken.  

 

Orden är Sven Norbergs, 60-årig 

förtidspensionär från Iggesund. I 

oktober bestämde sig Sven för att 

skänka hela 40 000 kr till Cancer- 

och Allergifonden och totalt har 

Sven under de senaste 2 åren 

skänkt över 200 000 kronor till 

insamlingsorganisationer. 

 

– Jag stöttar de organisationer 

som jobbar med Cancerfrågan, 

det ligger mig varmt om hjärtat. 

Frågan är hur man som sjukpen-

sionär kan bidra med så mycket 

pengar till cancerforskningen? 

 

– Jag lever ett lugnt liv, springer 

inte ute så mycket. Och sedan 

har jag bra rådgivare på banken 

som har hjälpt mig, då får man 

lite stålar över, skrattar Sven. 

 

Cancer- och Allergifonden vill 

rikta ett stort och varmt tack till 

Sven och alla andra bidragsgiva-

re som stöttat oss under 2010.  

Tack vare er kommer vi under 

året att kunna dela ut betydande 

bidrag till svensk cancer- och 

allergiforskning. Ni gör skillnad! 

Miljömedicinska priset: 
 

Stort intresse för  

Miljömedicinska priset  

Mikael Björnstedt 

Det var ett stort intresse  

vid prisutdelning, seminarier 

och paneldiskussion. 

 

”Vi behöver  

alla bidra om  

vi ska kunna  

rå på cancern” 
 

Sven Norberg 

som bidragit till lagstiftning 

kring att ett antal kemikalier som 

kraftigt påverkar människa och 

miljö. 

 

– Cancer- och Allergifonden var 

tidigt med och stöttade min 

forskning, det är oerhört viktigt 

med organisationer av den här 

typen som vågar satsa på ny och 

spännande forskning, något som 

de större etablerade kanalerna 

många gånger inte vågar göra.  

 

– Ingen trodde på oss utom  

Cancer- och Allergifonden och 

nu har vi lagstiftning på området 

som begränsar användandet av 

ett stort antal miljöfarliga ämnen, 

sade Bert van Bavel. 

 

 
Läs mer om Miljömedicinska 

priset på webben: 

www.cancerochallergifonden.se  


