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Cancer- och Allergifonden 
har blivit godkänd som 
gåvomottagare av 
Skatteverket vilket innebär 
att givare från och med nu 
har möjlighet att utnyttja en 
skattereducering med 25 % 
vid bidrag och gåvor till 
Cancer- och Allergifonden. 
 	  
De	  givare	  som	  uppfyller	  
villkoren	  för	  avdraget	  kommer	  
att	  få	  det	  förtryckt	  i	  sin	  
deklaration	  eftersom	  Cancer-‐	  
och	  Allergifonden	  som	  
gåvomottagare	  kommer	  att	  
lämna	  kontrolluppgift	  om	  	  
gåvor	  till	  Skatteverket.	  	  
	  
Förutsättningarna	  för	  att	  en	  
givare	  ska	  få	  rätt	  till	  avdraget	  är	  
att	  man	  ger	  som	  privatperson	  
och	  betalar	  skatt	  i	  Sverige.	  	  
	  
Utöver	  detta	  gäller	  att	  beloppet	  
ska	  vara	  minst	  200	  kronor	  per	  
gåvotillfälle	  och	  minst	  2000	  kr	  
under	  ett	  år.	  	  
	  
Skattereduktionen	  är	  25	  %	  av	  
gåvobeloppet,	  men	  högst	  1	  500	  
kronor	  per	  person	  och	  år.	  	  
	  	  
Mer	  information	  finns	  på	  
skatteverkets	  hemsida	  
www.skatteverket.se.	  	  
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Insamlingsstiftelsen	  Cancer-‐	  och	  
Allergifondens	  ändamål	  är	  att	  
utöva	  hjälpverksamhet	  bland	  
behövande	  som	  drabbats	  av	  

3

cancer-‐	  och	  allergisjukdomar	  
och	  att	  främja	  vetenskaplig	  
forskning	  rörande	  cancer-‐	  och	  
allergisjukdomar.	  Stiftelsens	  
verksamhet	  skall	  bestå	  i	  att	  
bedriva	  insamling	  av	  medel	  för	  
att	  ändamålet	  skall	  kunna	  
främjas.	  	  
	  
Det	  preliminära	  resultatet	  	  
för	  2011	  speglar	  mycket	  väl	  	  
tidigare	  års	  resultat	  med	  	  
utbetalningar/utfästelser	  för	  
stiftelsens	  ändamål	  som	  
överstiger	  75%.	  
	  
Jörgen Borgsved 
Verksamhetschef 
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Posttidning B-post 

Över 20 forskningsprojekt om orsakerna  
till varför vi får cancer och/eller allergi 
 Även i år är vi mycket stolta 
över de forskningsprojekt 
som vi har möjlighet att 
sponsra genom hel eller 
delfinansiering.  
 
Av de drygt 20 projekt som vi 
stödjer är det ungefär hälften som 
leds av kvinnor och hälften av 
män.  
 
Ungefär hälften av projekten 
handlar om forskning kring upp-
komsten och förbättrad behandling 
och diagnos av olika allergier. Den 
andra hälften handlar om forsk-
ning kring orsaker och möjliga 
behandlingar av cancersjukdomar.  
 
Många av forskningsprojekten 
tangerar dessutom båda områdena 
eftersom till exempel cellforskning 
kring människans immunförsvar 
har stor betydelse såväl för 
uppkomsten av cancersjukdomar 
som av allergier. 
 
Gå gärna in och läs mer om de 
enskilda projekten på vår hemsida. 
 

A K T U E L L A  P R O J E K T  
 

”Citat” 

Se fler aktuella projekt på www.cancerochallergifonden.se. 

Missa inte att utnyttja en skattereduktion på 25 % av 
gåvobeloppet när du skänker till Cancer och Allergifonden. 

Vetenskaplige Sekreteraren: 
 

”Känner mig trygg med nya generationen”  

Några av våra partnerföretag Tidningen Cancer- och  
Allergifonden Informerar 
Nr 2, December 2010. Årgång 16. 
Adress:  Munkbrogatan 2 
             111 27 Stockholm 
Telefon:  08-34 59 90  
info@cancerochallergifonden.se 
Ansvarig utg: Jörgen Borgsved 
Redaktör: Dan Haneklint 

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 

informerar 
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Cancer- och Allergifonden 
har blivit godkänd som 
gåvomottagare av 
Skatteverket vilket innebär 
att givare från och med nu 
har möjlighet att utnyttja en 
skattereducering med 25 % 
vid bidrag och gåvor till 
Cancer- och Allergifonden. 
 	  
De	  givare	  som	  uppfyller	  
villkoren	  för	  avdraget	  kommer	  
att	  få	  det	  förtryckt	  i	  sin	  
deklaration	  eftersom	  Cancer-‐	  
och	  Allergifonden	  som	  
gåvomottagare	  kommer	  att	  
lämna	  kontrolluppgift	  om	  	  
gåvor	  till	  Skatteverket.	  	  
	  
Förutsättningarna	  för	  att	  en	  
givare	  ska	  få	  rätt	  till	  avdraget	  är	  
att	  man	  ger	  som	  privatperson	  
och	  betalar	  skatt	  i	  Sverige.	  	  
	  
Utöver	  detta	  gäller	  att	  beloppet	  
ska	  vara	  minst	  200	  kronor	  per	  
gåvotillfälle	  och	  minst	  2000	  kr	  
under	  ett	  år.	  	  
	  
Skattereduktionen	  är	  25	  %	  av	  
gåvobeloppet,	  men	  högst	  1	  500	  
kronor	  per	  person	  och	  år.	  	  
	  	  
Mer	  information	  finns	  på	  
skatteverkets	  hemsida	  
www.skatteverket.se.	  	  
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Insamlingsstiftelsen	  Cancer-‐	  och	  
Allergifondens	  ändamål	  är	  att	  
utöva	  hjälpverksamhet	  bland	  
behövande	  som	  drabbats	  av	  
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cancer-‐	  och	  allergisjukdomar	  
och	  att	  främja	  vetenskaplig	  
forskning	  rörande	  cancer-‐	  och	  
allergisjukdomar.	  Stiftelsens	  
verksamhet	  skall	  bestå	  i	  att	  
bedriva	  insamling	  av	  medel	  för	  
att	  ändamålet	  skall	  kunna	  
främjas.	  	  
	  
Det	  preliminära	  resultatet	  	  
för	  2011	  speglar	  mycket	  väl	  	  
tidigare	  års	  resultat	  med	  	  
utbetalningar/utfästelser	  för	  
stiftelsens	  ändamål	  som	  
överstiger	  75%.	  
	  
Jörgen Borgsved 
Verksamhetschef 
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Posttidning B-post 

Över 20 forskningsprojekt om orsakerna  
till varför vi får cancer och/eller allergi 
 Även i år är vi mycket stolta 
över de forskningsprojekt 
som vi har möjlighet att 
sponsra genom hel eller 
delfinansiering.  
 
Av de drygt 20 projekt som vi 
stödjer är det ungefär hälften som 
leds av kvinnor och hälften av 
män.  
 
Ungefär hälften av projekten 
handlar om forskning kring upp-
komsten och förbättrad behandling 
och diagnos av olika allergier. Den 
andra hälften handlar om forsk-
ning kring orsaker och möjliga 
behandlingar av cancersjukdomar.  
 
Många av forskningsprojekten 
tangerar dessutom båda områdena 
eftersom till exempel cellforskning 
kring människans immunförsvar 
har stor betydelse såväl för 
uppkomsten av cancersjukdomar 
som av allergier. 
 
Gå gärna in och läs mer om de 
enskilda projekten på vår hemsida. 
 

A K T U E L L A  P R O J E K T  
 

”Citat” 

Se fler aktuella projekt på www.cancerochallergifonden.se. 

Missa inte att utnyttja en skattereduktion på 25 % av 
gåvobeloppet när du skänker till Cancer och Allergifonden. 



	  
	  

Lovande framsteg i forskningen  
mot kronisk lymfatisk leukemi 
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Modern behandling mot 
leukemi inriktar sig bland 
annat på att identifiera 
strukturer i leukemicellerna 
som är unika och att förstå 
hur dessa förändringar bi-
drar till utveckling av cancer.  
 
Om man kan identifiera sådana 
strukturer har man mycket stora 
möjligheter att kunna utveckla 
specifik målinriktad behandling. 
 
Professor Håkan Mellstedt och 
hans forskargrupp vid Karolinska 
Institutet har under många år 
forskat kring dessa strukturer och 
år 2003 kom ett ordentligt 
genombrott då professor Mellstedt 
upptäckte den så kallade ROR-1 
strukturen som finns i alla KLL 
leukemiceller och är avgörande för 
dess överlevnad. 
 
– Jag brukar kalla det en upp-
finning vi gjort och sedan dess har 

2

vi ägnat många år till att 
karaktärisera strukturerna och dess 
verkningsmekanismer, säger 
professor Håkan Mellstedt. Det 
spännande är att vi nu har kommit 
så långt i forskningen att vi har ett 
antal läkemedelskandidater 
framme.  
 
– Såväl monoklonala antikroppar 
som små kemiska molekyler som 
visat sig vara hela 60 gånger 
effektivare än standardbehandling-
en vid kronisk lymfatisk leukemi, 
finns nu som potentiella 
läkemedel, fortsätter professor 
Mellstedt.  
 
Cancer- och Allergifonden har 
stöttat denna forskning under 
många år, något som varit väldigt 
viktigt inte minst i början av 
projektet. 
 
– Vi har fått ett väldigt viktigt stöd 
från Cancer- och Allergifonden 
som var med från allra första 

”Vi har fått ett väldigt 
viktigt stöd från Cancer- 
och Allergifonden som var 
med från allra första början 
och detta var avgörande för 
att vi överhuvudtaget skulle 
komma igång” 

Begåvad och målmedveten ung  
forskare med drömmar och framtidstro 

1

Tina Holm är den första 
forskare som tilldelats 
Cancer- och Allergifondens 
nyinstiftade postdoc 
stipendium. Tina, som 
kommer från Sollentuna 
utanför Stockholm, är 
verksam vid Enheten för 
translationell immunologi 
på Karolinska Institutet, i en 
forskargrupp ledd av 
professor Annika Scheynius. 
 
Det är uppenbarligen en mycket 
målmedveten och ambitiös ung 
forskare som erhållit Cancer- och 
Allergifondens stipendium. Och 
det går inte att ta miste på 
engagemanget och det brinnande 
intresset när vi träffar henne och 
talar om hennes studier och 
forskning. Men det var inte 
självklart från början att det var 
molekylärbiologi och immunologi, 
som skulle bli framtiden för Tina. 
 
– Ända sedan jag var liten var jag 
helt inställd på att bli Veterinär, så 
jag gick först på Säbyholms 
Naturbruksgymnasium och 
pluggade efter det ett så kallat 
naturvetenskapligt basår för att bli 
behörig till Veterinärhögskolan. 
Men under detta basår upptäckte 
jag att jag var allergisk mot 
pälsdjur och då var det ju inget 
vidare bra att bli veterinär, så jag 
fick tänka om, säger Tina och ler. 
Sagt och gjort. Eftersom det hade 
blivit en hel del kemi och biologi 
under det så kallade basåret, sökte 
Tina till Molekylärbiologlinjen vid 
Stockholms universitet. Fyra år 
senare var hon färdig Magister i 
ämnet. 
 
Efter det antogs hon som 
doktorand vid institutionen för 
Neurokemi och sedan dess har det 
blivit en hel del forskning kring så 
kallade cell-penetrerande peptider 
och hur dessa tas upp i bland annat 
cancerceller. Och i maj 2011 lade 
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Tina fram avhandlingen 
”Cellpenetrating peptides – 
uptake, stability and boiological 
activity”. Under den här tiden har 
Tina också hunnit med att bilda 
familj och få två barn. 
 
– Det krävs att man är extremt 
disciplinerad när man forskar 
samtidigt som man har två små 
barn. Innan jag fick barn kunde jag 
läsa och forska både på nätter och 
helger men nu måste jag ha ett 
strikt schema för att hinna hämta 
på dagis och vara med barnen 
också, fortsätter Tina. 
Stipendiet från Cancer- och 
Allergifonden ska stötta Tina i 
hennes nuvarande forskning som 
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syftar till att analysera vilka 
faktorer som påverkar uppkomsten 
av så kallat atopiskt eksem hos 
barn och unga. 
 
Så slutligen, den klassiska frågan: 
Vad ska du använda pengarna till? 
 
– Först på listan står att inhandla 
en licens till ett statistikprogram 
som man använder för att 
analysera resultat. Detta gör att jag 
kan sitta framför min egen dator 
och analysera statistiken utan att 
behöva fråga kollegorna om jag 
kan få låna deras program. Detta 
kommer effektivisera mitt arbete 
jättemycket, avslutar en stolt och 
glad Tina Holm. 
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början och detta var avgörande för 
att vi överhuvudtaget skulle 
komma igång, säger professor 
Mellstedt.  
 
Även om det dröjer ytterligare ett 
par år innan en medicin faktiskt 
når de drabbade är professor 
Håkan Mellstedt optimistisk  
inför framtiden. 
 
– Våra genombrott just nu när  
det gäller att faktiskt få fram 
mediciner mot denna kroniska 
sjukdom, gör att jag både känner 
mig mycket nöjd med den forsk-
ning vi genomfört och ser mycket 
ljust på möjligheten att vi når  
goda resultat i kliniska studier 
framöver. 
 
Kronisk lymfatisk leukemi är den 
vanligaste formen av leukemi hos 
vuxna och sjukdomen drabbar 
främst äldre personer. I Sverige 
insjuknar cirka 500 personer  
varje år. 
 

Professor Håkan Mellstedt,  
Karolinska Institutet. 

”Först på listan står att inhandla en licens 
till ett statistikprogram som man använder 

för att analysera resultat” 
Tina Holm, forskare vid Enheten för translationell Immunologi. 


