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Många forskningsansökningar även 2014
Stiftelsen tar varje år emot
ett stort antal forskningsansökningar från de
svenska universitetssjukhusen och behovet av
forskningsmedel inom våra
områden är fortsatt 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 Cancer- och
Allergifonden.

Samtliga forskningsansökningar
som kommit in behandlas av
Cancer- och Allergifondens
forskningskommitté som består av
välrenommerade forskare från ett
antal olika universitetssjukhus.
Forskningskommitténs arbete
leder sedan fram till ett förslag
som presenteras för fondens
styrelse i december. Därefter fattas
beslut om anslag.

Vill du ha vårt digitala nyhetsbrev?
Den här tidningen, Cancer- och Allergifonden informerar, kommer att
fortsätta komma ut med ett par nummer per år till alla våra givare. Men det
finns också möjlighet att få information från oss via vårt digitala nyhetsbrev.
Det är en billigare distributionskanal för oss och i ambitionen att hålla
”Citat”
nere våra administrativa kostnader
så mycket som möjligt tar vi tacksamt
emot din e-postadress. Skicka oss gärna din e-post adress på
info@cancerochallergifonden.se. Ange även ditt givarnummer som du hittar
längst upp i adressfältet på baksidan av infobladet.
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Med immunförsvaret i fokus
Vi får ofta frågan: Varför Canceroch Allergi? Finns det något
samband? Svaret är: JA det finns
samband och sambandet är också
en av anledningarna till att våra
grundare startade Cancer- och
Allergifonden.
Ett viktigt samband är
immunförsvaret, vår kropps
självförsvarssystem som skyddar
oss från sjukdomar genom att
bekämpa angripare, t ex bakterier
och parasiter.
När det gäller allergi kan
immunförsvaret bli överkänsligt för
något ämne från t ex mat, växter
eller djur. Immunförsvarets celler
överreagerar på ämnet, vilket
orsakar en inflammation och
allergiska symptom. Genom
immunterapi kan man stärka
immunförsvaret och därmed dämpa
överaktiva immunceller och minska
allergisymptomen.
När det gäller cancer reagerar ofta
immunförsvaret inte tillräckligt
starkt. För immunförsvaret är
cancerceller ingenting annat än
normala celler med skadat DNA
som inte följer friska cellers
livsförlopp. Detta gör att
immunförsvaret normalt inte
angriper cancerceller. Immunterapi
för cancerpatienter innebär för det
första att hitta cancercellerna och
sedan trigga igång immunförsvaret
för att attackera dem. Mycket viktig
forskning bedrivs idag för att ta
fram biomarkörer och receptorer.
En annan viktig koppling är de
skadliga ämnen som finns i vår
närmiljö och som förorsakar allergi
och cancer. Här finns både

allergener och carcinogena ämnen
som förorsakar allergisjukdomar
och cancersjukdomar.
Sist men inte minst kan du minska
risken att drabbas genom att aktivt
välja en hälsosam livsstil. Nära
70% av alla cancerfall tros bero
på närmiljö och livsstil, alltså
relaterade till rökning,
alkoholkonsumtion, övervikt,
ohälsosam mat samt för lite
motion och skulle därför kunna
undvikas.
Att avstå från rökning är den
faktor som skulle kunna minska
lungcancerfallen med nära 90%.
Att avstå från omåttlig
alkoholkonsumtion minskar också
risken för cancer, alkohol är
kopplad till bröst, lever- och
tarmcancer.
Undvik att bli för bränd av solen
men undvik inte solen - den förser
din kropp med D-vitamin och
stärker därmed immunförsvaret.
Insamlingsstiftelsen Cancer- och
Allergifondens ändamål är att
utöva hjälpverksamhet bland
behövande som drabbats av
cancer- och allergisjukdomar och

”Ett viktigt samband
är immunförsvaret, vår
kropps självförsvarssystem som skyddar oss
från sjukdomar genom att
bekämpa angripare, t ex
bakterier och parasiter.”
att främja vetenskaplig forskning
rörande dessa sjukdomar.
En något tidig och preliminär
avstämning av 2014 års resultat
visar att vi också i år kommer att
kunna använda drygt 10 Mkr till
ändamålsrelaterade insatser, vilket
vi är mycket glada och stolta över.
Det är medel som har hjälpt och
kommer att hjälpa många svårt
sjukdomsdrabbade barn och vuxna
med sysselsättningsmaterial och
nödvändig rehabilitering på resan
för att bli frisk och stark igen.
Medlen innebär också att vi kan
fortsätta ett antal mycket
angelägna och framgångsrika
projekt inom området
miljörelaterad cancer- och
allergiforskning.
Ett stort och varmt tack till alla
som gör vår verksamhet möjlig,
speciellt till alla våra trogna givare
och våra engagerade medarbetare.
God Jul och Gott Nytt År!

Jörgen Borgsved
Verksamhetschef
Cancer- och Allergifonden
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”Vi behöver en haverikommission
om PFAS. Och det är bråttom”

Besök vår
nya hemsida

Hur kunde det ske? Och
hur förhindrar vi att det sker
igen? Det är några av de
frågor som professor Åke
Bergman med kollegor vill
att en statlig haverikommission utreder när det gäller
den stora gift-skandalen
kring PFAS, poly och perfluorerade alkylsub-stanser,
som läckt ut till dricksvatten
på flera håll i landet, bland
annat i Kallinge.

Har du besökt vår hemsida
cancerochallergifonden.se på sista tiden?
I oktober lanserade vi en helt ny version av
vår hemsida med ambition att bli mer moderna
och lättillgängliga. Vår hemsida har flera
syften, dels att informera alla vår givare och
andra intressenter om verksamheten och de
olika projekt vi stödjer, dels ska hemsidan
vara en så effektiv insamlingskanal som
möjligt. Besök gärna hemsidan och ge oss
din feedback så att vi kan fortsätta vårt
utvecklingsarbete.

Jelena Jovanovic
ny på kansliet
Vi vill uppmärksamma vår nya medarbetare
Jelena Jovanovic som började hos oss på
kansliet i juni. Jelena har en masterexamen
inom management från Handelshögskolan i
Stockholm och hos Cancer- och Allergifonden
arbetar Jelena med verksamhetsutveckling
inom insamling och interna processer.
- Det har varit ett väldigt spännande första
halvår hos Cancer- och Allergifonden.
Det är kul att lära sig branschen och i en
liten organisation som denna kommer man
snabbt in i verksamhetens alla olika delar,
berättar Jelena.

Gilla oss på Facebook!
På vår Facebook-sida kan du på ett enkelt sätt följa
vår dagliga verksamhet. Där uppdaterar vi kring
stort och smått, tipsar om intressanta artiklar och
ämnen som vi tycker att det är värt att följa.
Ju fler vi blir som gillar sidan, desto enklare och
snabbare når vi ut med våra budskap vilket bidrar
till att samla in medel till våra ändamål.
Gilla oss på:
www.facebook.com/cancerochallergifonden

PFAS, poly- och perfluorerade
alkylsubstanser, är en grupp ämnen
som misstänks kunna skada lever,
sköldkörtel och ämnesomsättning
om de intas i höga halter under lång
tid. Ämnena har länge använts i
samhället på grund av sin förmåga
att stöta bort vatten, fett och smuts.
De kan till exempel finnas i
fritidskläder, skor, möbeltyger och
snabbmatsförpackningar.
PFAS har också funnits i
brandsläckningsskum och det var
denna användning som ledde fram
till den stora giftskandalen kring
förgiftade vattentäkter på flera
platser i Sverige.
- Det började med att det
upptäcktes att en kontrollgrupp av
personer på Akademiska sjukhuset
i Uppsala hade för höga halter av
PFAS i blodet. Det visade sig att
dricksvattnet på sjukhuset var
kontaminerat och när vi funderade
på hur detta kunde komma sig föll
misstankarna på den militära
flygplatsen och
brandsläckningsarbetet där, berättar
Åke Bergman, professor i
miljökemi vid Stockholms
universitet och chef för Swetox
Research Center - ett nybildat
nationellt center för forskning och
utbildning inom toxikologi och
närliggande vetenskaper.
Det visade sig att det brandskum
som militären och brandkåren

Professor Åke Bergman vill ha en statlig haverikommission.
använt sig av kontaminerat
grundvattnet och när
livsmedelsverket inledde en
granskning visade det sig att
problemet inte var begränsat till
Uppsala, tvärtom är det många
vattentäkter runt om i Sverige som
drabbats och kartläggningen pågår
fortfarande. Mest uppmärksammat
blev kanske Kallinge där
provtagningar på 20 barn i området
visade att de hade förhöjda halter
av ämnena i blodet. Vattenverket i
Kallinge ligger i närheten av en
brandövningsplats.
Åke Bergman med kollegor menar
nu att regeringen måste tillsätta en
haverikommission för att noggrant
och systematiskt utreda
omfattningen av giftskandalen.
- Det är en giftskandal av
gigantiska mått och svår att

”Det började med att det
upptäcktes att en
kontrollgrupp av personer
på Akademiska sjukhuset i
Uppsala hade för höga
halter av PFAS i blodet.”

överblicka i dagsläget. Risken är
att vi bara sett början på detta. Vi
kommer också få se liknande
förlopp i övriga europeisk länder
där PFAS har använts i samma
eller betydligt större omfattning än
i Sverige. PFAS har ingen akut
giftighet, men kommer att påverka
människan på lång sikt då ämnen
inte bryts ned, berättar Åke
Bergman.
Åke Bergman liknar situationen
vid en kemikalieolycka som skett
på flera ställen i landet samtidigt.
Fortfarande är det oklart hur
många områden som kan vara
drabbade och hur det påverkar
människors hälsa och djurlivet.
- En haverikommission syftar till
att förstå hur det kunde gå så fel
och förhindra att liknande
händelser inträffar i framtiden.
Vad hände och varför? Hur ska
olyckan följas upp och effekterna
på hälsa och miljö minimeras?
Vad kan göras för att en liknande
händelse inte ska inträffa igen?
Det är många frågor som en
kommission bör ge svar på.
Vill du veta mer? Se gärna TV4s
Kalla Fakta ”Det förgiftade
vattnet”: www.tv4.se/kalla-fakta

