
Dags för utdelning av  

årets miljömedicinska pris 

Cancer- och Allergifonden  

delar varje år ut Miljömedicinska  

priset. Med en prissumma på 

500 000 kronor är det ett av  

Sveriges största priser inom 

forskning och medicin.  
 

2010 års pris tilldelas Professor 

Hilde Nybom och Professor  

Bert van Bavel. Motiveringar  

till årets pristagare: Professor 

Hilde Nybom tilldelas priset för 

genetiska studier i tillämpad 

växtförädling, främst framtag-

andet av äppelselektionen  

Allgott för äppelallergiker.  

Professor Bert van Bavel till-

delas priset för forskning och 

analytisk teknikutveckling kring 

persistenta halogenerade organis-

ka miljögifter och främst fluor. 

Ordförande har ordet: 
 

Vår vision är en friskare framtid  
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Nytt på Cancer- & Allergifonden 

Det händer mycket på Can-

cer- och Allergifonden. I slu-

tet av förra året fick dokto-

rand Rebecca Ceder, en ung 

forskare inom området miljö-

medicin vid Karolinska Insti-

tutet, ett stipendium. Vidare 

beviljades medel till ett 20-

tal angelägna forsknings-

projekt. 

 

I början av året flyttade vi till 

Munkbrogatan i Gamla Stan.  

 

Vi tackar speciellt den anonyme 

givare som under maj i år donera-

de en betydande summa till vår 

verksamhet. 

 

Vi fortsätter att utveckla vår hem-

sida. Det är numera till exempel 

möjligt att skänka pengar direkt 

via webben med kontokort. 
 

 

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. 

Stiftelsens verksamhet består i att 

bedriva insamling av medel för  

att ändamålet skall kunna främjas. 
 

Vår övertygelse är att den ökning 

av cancer- och allergisjukdomar 

som vi ser idag till stor del hänger 

samman med vår livsstil och när-

miljö. Överkänslighetsreaktioner 

ökar dramatiskt. Vissa samband är 

utforskade och erkända, men be-

hovet att utforska miljöpåverkan 

är stort. Svensken är idag miljö-

medveten, men det krävs fortfa-

rande betydande forskningsinsat-

ser för att hitta de verkliga sam-

banden mellan till exempel miljö-

gifter i vår närmiljö, ohälsosamma 

tillsatser i vår föda och hur detta 

kan orsaka uppkomsten av cancer- 

och allergisjukdomar. 

Vår vision är att satsningen på 

förebyggande, miljörelaterad 

cancer- och allergiforskning skall 

hjälpa till att finna orsakerna till 

dessa allvarliga sjukdomar, för-

hoppningsvis också att bryta  

dagens trend och därmed skapa 

en friskare framtid för våra barn, 

barnbarn och kommande genera-

tioner. 

 

Det är tack vare ditt stöd som vi 

kan fortsätta vårt arbete och jag 

vill därför rikta ett stort och varmt 

tack till alla som har varit med 

och bidragit. 

 
Sören Gyvall 

Styrelseordförande 

 

Stort tack  

för ditt stöd! 
 

 Tack vare ditt stöd kan vår   

 verksamhet fortsätta att  

 utvecklas så att vi kan stöd- 

 ja forskningen kring cancer  

 och allergi samt hjälpa fler  

 av de som drabbas av sjuk- 

 domarna. Stort tack! 

 

Vi har nått 10 miljoner kr! 

Vi kämpar hårt för att ut-

veckla vår verksamhet och 

hålla nere kostnaderna.  

Målsättningen är att så 

mycket som möjligt av in-

samlade medel ska gå till 

ändamålet. Det preliminära 

resultatet för 2009 visar att 

vi passerat 10 miljoners-

nivån. Väldigt glädjande! 

 

Vidare visar resultatet en omsätt-

ningsökning på cirka 20 procent 

för 2009, med bibehållen kost-

nadsnivå. Vi har idag en intäkts-

bas som i huvudsak består av au-

togiroverksamhet och tackar alla 

våra givare för mycket värdefulla 

bidrag. 

 

I och med år 2010 träder en revi-

derad stiftelselag ikraft. Det är en 

lag som ger klara riktlinjer och 

ställer nya krav på oss som in-

samlingsstiftelse. Kraven ligger i 

paritet med 90-konto kraven. Till 

exempel: ”Minst 75 procent av  

en insamlingsstiftelses intäkter 

skall, om inte synnerliga skäl  
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läsa mer. Tack! DS.  

Postgiro: 91040-6 

Bankgiro: 910-4050 
www.cancerochallergifonden.se 

75% till 

ändamålet! 

Fotograf: Dan Lindberg 

Natvik Information AB 

Häckeberga Slott 

SSC Trätrappor 

Ski Star 

Elekta 

Öhmans Fondkommission AB 

Restaurang Subway 

Gaggs AB 

NVS Installation 

Elvine 

ICA Överbyhus 

Kymendö Service HB 

Bellevue konditoriet i Malmö  

Team Sportia 

Restaurang Offside 

Tildas AB 

HTG Sverige AB 

Glasögonmagasinet 

BH Byggledning 

Akalla Mobilkranar 

föreligger, under en period av tre 

sammanhängande räkenskapsår 

användas för ändamålet”. Det är 

ett krav som vi välkomnar och 

som vi uppfyller sedan ett antal  

år tillbaka.  

 

Lagen innebär som tidigare att 

Länsstyrelsen är tillsynsmyndig-

het, vilket bland annat innebär 

godkännande av auktoriserad  

revisor. Vår årsredovisning  

lämnas till Länsstyrelsen i slutet 

av juni 2010. Därefter hittar  

du den på vår hemsida. 

 

informerar 
Juni 2010 



2009 års Miljömedicinska 

pris, som delades ut en solig 

majdag ifjol, gick till Profes-

sor Åke Bergman och  

Docent Kristina Jakobsson. 

Prisutdelare var Folkhälso-

minister Maria Larsson.  

 
Professor Åke Bergman, som är 

verksam vid Institutionen för  

Miljökemi vid Stockholms univer-

sitet, är en internationell gigant 

inom sitt område. Hans forsk-

ningsinriktning har varit svårned-

brytbara miljögifter och hur ned-

brytningen sker. Han har ofta  

syntetiserat hela kedjor av ned-

brytningsprodukter, ibland radio-

aktivt märkta för att kartlägga  

mekanismerna.  

 

Åke Bergman har dock många 

strängar på sin lyra och har alltid 

legat i den absoluta forsknings-

fronten även internationellt sett. 

Ett viktigt fokusområde är flam-

skyddsmedel och andra halogen-

haltiga miljögifter. 

 

Docent Kristina Jakobsson är 

verksam vid avdelningen för 

Arbets- och Miljömedicin vid 

Lunds universitet. Kristina  

Jakobsson har genom åren stude-

rat en rad olika hälsorisker i såväl 

arbetsmiljö som yttre miljö. Den 

viktigaste forskningen ur Cancer- 

och Allergifondens synvinkel är 

den Kristina Jakobsson bedrivit 

tillsammans med professor Åke 

Bergman kring bromerade flam-

skyddsmedel. 

 

 

 Om pristagarnas    

 forskning 

 

Motiveringen för 2009  

års pris för professor  

Åke Bergman: 
 

”för grundläggande  

kemiskt arbete som  

främjat miljö och  

hälsa”. 

 

Motiveringen för 2009  

års pris för docent  

Kristina Jakobsson: 
 

”för omfattande  

forskning inom arbets-  

och miljömedicin  

speciellt bromerade  

flamskyddsmedel” 

Var tredje svensk allergisk –  

pollen och födoämnen i topp 

Allergi och annan överkäns-

lighet gör att kroppen  

reagerar på ämnen som vi 

människor i normala fall tål.  

Besvär som beror på över-

känslighet får man oftast  

i ögon, näsa, luftvägar,  

mage/tarm och på huden.  

 
Var tredje svensk har någon form 

av allergi – men vad innebär det 

egentligen att vara allergisk? Det 

finns mycket du kan göra själv för 

att minska besvären. 

 

Allergi är egentligen en felpro-

grammering i immunförsvaret. 

Immunförsvaret är till för att 

skydda kroppen mot infektioner, 

och gör det genom att bilda an-

tikroppar som bekämpar skadliga 

ämnen.  

 

Men vid en allergi får immunför-

svaret för sig att till exempel pol-

len är farligt, och börjar därför 

producera antikroppar för att be-

kämpa pollenmolekylerna som vi 

andas in. Det är det som ger upp-

hov till en allergisk reaktion. 

 

När det gäller de vanliga allergier-

na, till exempel pollen och mat, är 

det faktiskt proteinerna vi är  

allergiska mot.  

 

Sedan finns det andra former av 

allergier och överkänslighet, som 

till exempel doftöverkänslighet, 

där det är andra beståndsdelar 

som framkallar reaktionen. 

 

Vaccin mot tarmcancer kan rädda liv 

Tarmcancer är den tredje 

vanligaste cancerformen  

och drabbar årligen över 

3000 män och kvinnor i  

Sverige. Det finns idag  

effektiv behandling men 

trots detta riskerar drygt 

hälften att återinsjukna  

och dödligheten bland  

dessa är alldeles för hög.  

 

Ett spännande forskningsprojekt 

på Smittskyddsinstitutet och  

Karolinska Institutet pågår just nu 

med sikte på att utveckla ett tera-

peutiskt vaccin. Med terapeutisk 

vaccin skulle återinsjuknande 

nästan kunna elimineras och flera 

tusen människoliv skulle kunna 

räddas per år. 

 

Projektet leds av professor Britta 

Wahren och dr Kristian Haller-

malm. Det är baserat på substan-

sen CEA (carcinoembryonalt 

antigen) som förekommer i hög 

halt hos tumörcellerna. Vaccinet 

prövas just nu för första gången 

på människor, tester som leds av 

professor Håkan Mellstedt på 

Radiumhemmet, Karolinska  

Institutet i Stockholm.  

 

Samtidigt fortsätter arbetet med 

att vidareutveckla just detta  

vaccin och att finna nya metoder 

för att kunna öka effektiviteten 

av vaccinationen så att återfall i 

sjukdomen kan förhindras. 

Pristagare av Miljömedicinska priset 2009: 
 

Professor Åke Bergman  

och Docent Kristina Jakobsson  

 

Projektfakta 
 

Cancer- och Allergifonden   

stödjer projektet  

sedan 2004 
 

Forskningsanslaget 

2009 var 500 000 kronor. 

2009 års pris delades ut av Folkhälsominister Maria Larsson, här tillsammans med pristagarna.   Foto: Anders Gunnartz  

 

Snabba tips mot allergi! 
    

   Om du är allergisk är det viktigt att du lär dig leva med din  

   allergi för att må så bra som möjligt. Det finns mycket du kan  

   göra själv för att minska besvären, t ex: 
 

 Vid pollenallergi är det viktigt att följa pollenrapporterna  

i tidningar, på radio eller via internet på t ex smhi.se.  
 

 Stäng fönstren och ta förebyggande medicin  

i god tid när pollenhalterna börjar bli höga.  
 

 Använd godkända allergianpassade mat-, hygien-  

och rengöringsalternativ. Utbudet är stort!  
 

 Undvik rökning, det försämrar luftvägsbesvären. 


