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Många forskningsansökningar
till Cancer- och Allergifonden
Stiftelsen tar varje år emot
ett stort antal forskningsansökningar från de
svenska universitetssjukhusen och behovet av
forskningsmedel inom
våra områden är fortsatt
mycket stort.
- Vi kan med glädje konstatera
att merparten av årets
ansökningar håller en mycket
hög vetenskaplig höjd och vi ser
även en bra fördelning mellan
cancer- och allergi.
Beredningsarbetet pågår nu
under november och december
i Cancer- och Allergifondens
forskningskommitté, säger
Mikael Björnstedt, professor i
Patologi vid Karolinska Institutet
och styrelseledamot i Canceroch Allergifonden.
Samtliga forskningsansökningar
som kommer in behandlas av
Cancer- och Allergifondens
forskningskommitté som består
av välrenommerade forskare från
ett antal olika universitetssjukhus.
Forskningskommitténs arbete

Mikael Björnstedt, professor i Patologi vid Karolinska
Institutet och styrelseledamot i Cancer- och Allergifonden.
leder sedan fram till ett förslag
som presenteras för fondens
styrelse. Därefter fattas beslut
om anslag.

”Citat”

- Vårt ändamål och forskningskommitténs gedigna arbete gör
Cancer- och Allergifonden
attraktiv för många forskare. Nu
jobbar vi hårt på insamlingssidan
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KAROSSERI

för att kunna bevilja så många
anslag som möjligt, berättar
Jörgen Borgsved.
Besök vår hemsida och bidra
till insamlingen och passa
samtidigt på att läsa mer om
de olika forskningsprojekt
som fonden stödjer,
cancerochallergifonden.se.
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Ett stort och varmt tack till alla
givare som gör verksamheten möjlig
Cancersjukdomar kostar EU mer än
1 000 miljarder per år. I Sverige tas
mer än 1 miljon prover om året på
misstänkta cancertumörer med en
uppskattad kostnad på mer än 1 500
miljoner. Cirka 50 000 personer
drabbas varje år av cancer.
Var tredje barn drabbas idag av
någon allergi, 4 barn av 4 överlever
men 2 riskerar att få livslånga
besvär som medför mycket lidande
och stora kostnader både för den
enskilde, närmaste familj och för
samhället.
Genom Ditt stöd har vi tillsammans
möjlighet att vara med och vända
trenden för att i framtiden kunna
förebygga dessa svåra sjukdomar
med hjälp av vacciner och också
lindra oro och lidande med hjälp av
mer utvecklade behandlingsmetoder.
Insamlingsstiftelsen Cancer- och
Allergifondens ändamål är att utöva
hjälpverksamhet bland behövande
som drabbats av cancer- och
allergisjukdomar och att främja
vetenskaplig forskning rörande
dessa sjukdomar.
En tidig summering av år 2013 visar
att vi också i år har haft möjlighet
att bistå cirka 300 sjukdomsdrabbade personer med ekonomisk
hjälp till rehabilitering, hjälpmedel
för att underlätta vardagen och inte
minst sysselsättningsmaterial till
barn som är svårt sjukdomsdrabbade.

• Hur reagerar friska celler i
odling när de utsätts för möjliga
cancerframkallande kemikalier?

Vi har också haft och har
förmånen att vara med och
finansiera ett 20-tal långsiktiga
miljörelaterade forskningsprojekt
där huvudinriktningen är
förebyggande och fokus ligger på
orsakerna till varför vi drabbas av
cancer- och allergisjukdomar.

• Forskningen kring sambandet
mellan användning av trådlösa
telefoner och uppkomsten av
hjärntumörer har nu pågått över
10 år. Status för dagen är att ett
sådant samband inte kan
uteslutas framförallt när det
gäller det mest exponerade
området av hjärnan, tinningloben
och framloben. Ett råd för dagen
är att reducera exponeringen
genom användning av handsfree
och sms.
• Långsiktiga studier visar idag att
exponering tidigt i livet för
hormonstörande kemikalier typ
ftalater från mjukgjord plast ökar
risken för astma och allergi.

Några exempel:
• Banbrytande forskning för att
förbättra livssituationen för
patienter som drabbats av
kronisk leukemi.

• Framgångsrik forskning pågår
för att förbättra, förenklade och
förkorta behandlingstiden för
pollenallergi.
Ett stort varmt tack till alla givare,
medarbetare och övriga som gör
det möjligt för oss på
Insamlingsstiftelsen Canceroch Allergifonden att bedriva
vår verksamhet.

En riktigt GOD JUL
och GOTT NYTT ÅR!
Jörgen Borgsved
Verksamhetschef
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Maria Jenmalm,
professor i
experimentell
allergologi vid
Linköpings
universitet.

Fokus på tidig allergi
för årets Miljöprisvinnare
Cancer-och Allergifondens
stora Miljömedicinska pris
tilldelades 2013 Maria
Jenmalm som är professor i
experimentell allergologi vid
Linköpings universitet. I
samband med prisceremonin
den 24 september hölls som
traditionen bjuder ett
föredrag av pristagaren.
- Jag vill till att börja med rikta ett
stort tack till Cancer- och
Allergifonden för utmärkelsen,
stödet bidrar starkt till att vi kan
fortsätta forskningen kring en av
vår tids stora folksjukdomar. Med
den ökning vi ser av allergier i vårt
samhälle känns det än mer
angeläget. Vår forskning kretsar
kring de stora frågorna om vi kan
förebygga och förutse allergier och
inriktar sig främst på
allergiutveckling hos barn och vad
som kan påverka denna redan på
fosterstadiet samt hos det nyfödda
och uppväxande barnet, berättade
Maria Jenmalm under sitt föredrag.
Maria Jenmalm innehar en
professur i experimentell
allergologi vid Linköpings

universitet sedan 2011. Hon är
filosofie magister i biokemi och
blev medicine doktor 1999 vid
Linköpings universitet. Fokus i
Maria Jenmalms forskning ligger
på studier av immunsystemets
interaktion med tarmflorans
bakterier, olika allergen och
födoämnen såväl hos barnet som
hos mamman för att förstå hur
man kan försöka förhindra att
barnet blir allergiskt.
- Vårt mål på sikt är förstås att
kunna hitta vägar att minska
allergierna i samhället. Vi
genomför just nu en studie där vi
ger gravida kvinnor probiotika
från graviditetsvecka 20 och

”Mycket tyder på
att barnets tidiga
miljö, det vill säga
redan på fosterstadiet,
påverkar riskerna
för allergi”

framåt. Mycket tyder på att barnets
tidiga miljö, det vill säga redan på
fosterstadiet, påverkar riskerna för
allergi, berättar Maria.
Årets prisutdelare var professor
Eva Sverremark–Ekström,
Wennergren Institutet i
Stockholm, som tilldelades
miljömedicinska priset 2012
tillsammans med docent AnnaCarin Olin, Sahlgrenska
Universitetssjukhuset i Göteborg.
Årets pris delades ut i samband
med en ceremoni i Cancer- och
Allergifondens lokaler i Gamla
Stan i Stockholm där tidigare års
pristagare och andra forskare som
Cancer- och Allergifonden stöttar
eller har stöttat genom åren deltog.
Deltagarna fick utöver föredrag
från Maria Jenmalm även lyssna
till ett föredrag från Cancer- och
Allergifondens post doc stipendiat
som berättade om sin selenforskning vid Karolinska
Institutet i Huddinge.
- Maria är en mycket värdig
pristagare som verkar helt i
enlighet med Cancer-och
Allergifondens inriktning och
värderingar. Det är också roligt
att vi lyckas samla så många
deltagare från de olika projekt vi
stöttar på ett och samma ställe,
det skapar möjligheter till dialog
och utbyte mellan projekten,
sade Lennart Sparell, en av
Cancer- och Allergifondens
grundare.

Svensk Insamlingskontroll har beviljat
Cancer- och Allergifonden 90-konto
- Vi har under många år levt
upp till de hårda krav som
Länsstyrelsen som tillsynsmyndighet ställt på oss och
också till de krav som Svensk
Insamlingskontroll har på sina
medlemmar. Det känns därför
mycket bra att vi har beviljats
90-konto, något som kommer att
påverka vårt insamlingsarbete
positivt, säger Jörgen Borgsved,
Verksamhetschef på Cancer- och
Allergifonden.
Beslutet innebär bland annat att
följande konton används från
och med oktober 2013:
Plusgiro: 900 360-9 eller
Bankgiro: 900-3609 för dig
som betalar in din gåva utan
att använda OCR.

Plusgiro OCR: 900 353-4 för dig
som betalar in din gåva via ett
förtryckt OCR inbetalningskort.
För dig som månadsgivare innebär
detta ingen förändring och du
behöver inte göra något för att
fortsatt stötta Cancer- och
Allergifonden.
Cancer- och Allergifonden är också
mottagare av skattereducerade
gåvor, läs mer på skatteverket.se.

Svensk Insamlingskontroll är
en ideell förening. Föreningen
bildades 1980 under namnet
Stiftelsen för Insamlingskontroll,
SFI, av arbetsmarknadens parter
SAF (numera Svenskt Näringsliv),
Saco, TCO och LO samt FAR
(organisationen för revisionsoch rådgivningsbranschen).
Läs mer om Svensk
Insamlingskontroll på
www.insamlingskontroll.se

Ny webb med fokus på Miljömedicinska priset
Cancer- och Allergifonden
lanserade under hösten
en ny webbplats,
miljomedicinskapriset.se
med fullt fokus på de
forskare som fått priset
genom åren.
- Vi kände att det var dags att
fokusera lite extra på vårt stora
Miljömedicinska pris som så
många förknippar fonden med. Vi
har ju delat ut priset sedan 1995
och många av de forskare som
under åren fått priset är fortfarande
aktiva, berättar Jörgen Borgsved.
Syftet med webbsidan
miljomedicinskapriset.se är att
sätta fokus på pristagarna och
webbplatsen kommer kontinuerligt
att fyllas på med nytt innehåll och
uppdaterade texter om respektive
pristagare och deras forskning.

”Vi kände att det var dags att fokusera lite extra
på vårt stora Miljömedicinska pris som så
många förknippar fonden med.”
Jörgen Borgsved, verksamhetsansvarig om den nya
webbsidan www.miljomedicinskapriset.se

