
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	   	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

1

I år har Cancer- och Allergifonden 
bedrivit verksamhet i 20 år. Vi har 
under den tiden haft förmånen att 
kunna dela ut 250 miljoner kronor.  
 
Medlen har finansierat 
miljörelaterad cancer- och 
allergiforskning men har också 
bidragit till att göra skillnad för ett 
stort antal sjukdomsdrabbade 
privatpersoner.  
 
Ett stort och varmt tack till alla 
trogna givare, både privatpersoner 
och företag, som gjort detta möjligt! 
Insamlingsstiftelsens ändamål är 
och kommer även i fortsättningen 
att vara att utöva hjälpverksamhet 
bland behövande som drabbats av 
cancer- och allergisjukdomar och att 
främja vetenskaplig forskning 
rörande dessa sjukdomar. 
 
Vi har kommit en bit på väg men 
mycket återstår. Fortfarande 
insjuknar alldeles för många, 
forskningen har gjort fantastiska 
genombrott och framsteg, 
behandlingsmetoderna har 
förbättrats markant men det är 
fortfarande långt kvar till en 
nollvision.  
 
Behovet av ekonomiskt stöd till 
miljörelaterad cancer- och 
allergiforskning samt behovet av 
bidrag till enskilda, svårt drabbade 
av cancer- och allergisjukdomar, är 
fortfarande mycket stort. 
Samhällsresurserna idag täcker inte 
behovet, vilket gör att vårt ändamål 
och vår verksamhet kommer att 
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vara betydelsefull många år 
framöver.      
  
Vi är i dag bättre rustade än 
någonsin för framtiden. Under de 
senaste åren har vi arbetat med att 
utveckla och stabilisera 
organisationen och därmed bygga 
en stabil plattform för den fortsatta 
verksamheten. Vi ser idag en rad 
möjligheter genom olika framtida 
samarbeten och ett antal nya 
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kanaler för insamlingsarbetet 
bland annat genom att skapa 
engagemang via sociala medier 
och insamling via t.ex. SMS. 
 
Så här i vårtider riktar vi en 
speciell tanke till alla pollen-
allergiker. Det kan vara bra att 
veta att forskning pågår för att ta 
fram nya och kortare behandlings-
metoder för IgE-medierad allergi. 
Resultaten kommer att förbättra 
livskvaliteten för allergiska 
patienter och ligga till grund för 
tillämpningar inom en snar 
framtid. 
 
Återigen ett stort tack för dina 
bidrag.  
 
Ha en skön sommar! 
 
Jörgen Borgsved 
Verksamhetschef 
Cancer- och Allergifonden 
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forskning och drabbade 
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• FOURSIDE AB 
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Det är nu drygt 10 år sedan 
Annelie Grip fick beskedet 
att hon hade drabbats av 
den mycket ovanliga 
cancersjukdomen  
T-cellslymfom. Nu, efter tre 
tuffa behandlingar, driver 
Annelie en egen coach-
verksamhet och hjälper 
människor som ska ta sig 
tillbaka till livet efter 
cancersjukdom. 
 

- Vägen hit har varit lång, men 
jag har lärt mig oerhört mycket. 
Vi har kanske världens bästa 
cancervård i Sverige, men det 
finns en lucka när det gäller 
eftervården, när vi ska tillbaka till 
livet, vardagen och arbetet efter 
en cancersjukdom. Jag försöker 
använda min erfarenhet för att 
hjälpa andra, berättar Annelie. 
 
Det var 2003 som hon fick 
beskedet. Det var den ovanliga 
cancersjukdomen T-cellslymfom 
som hon drabbats av. Olika 
behandlingar följde, bland annat 
togs stamceller ut från Annelie 
som ”tvättades” och frös ned för 

”Citat” 
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att sedan föras tillbaka in i 
kroppen. Hon tillfrisknade, men 
efter fem år var det dags igen. En 
ny lång period av behandling 
inleddes bland annat med 
cellgifter. 
 
- 2012 fick jag så återigen tillbaka 
sjukdomen. Denna gång fick jag 
en stamcellstransplantation från en 
donator i kombination med 
cellgifter. Nu går jag på löpande 
kontroller var 3:e månad och det 
ser bra ut. Men jag tar ingenting 
för givet berättar Annelie som 
förra hösten fick stöd från Cancer- 
och Allergifonden för att kunna gå 
en kurs i medicinsk yoga. 

3

 
Nu arbetar Annelie i egen regi med 
coachning och stöd till människor 
som drabbats av cancer. 
 
- Efter all min erfarenhet av 
behandling, rehabilitering och den 
process som det innebär att ta sig 
tillbaka efter en svår sjukdom 
tänkte jag att jag ska använda detta 
till något positivt. Nu får jag 
genom mitt arbete chansen att 
betala tillbaka en del till 
sjukvården och hjälpa andra som 
hamnat i min situation, avslutar 
Annelie. 
 
Läs mer om Annelies verksamhet 
på www.gripslivscoaching.nu 
 

”Det handlar om att inte ge upp” 

”Vi har kanske världens bästa  
cancervård i Sverige, men det finns en  

lucka när det gäller eftervården” 
 

Anneli Grip, coach  
inom cancerrehabilitering. 

”Medlen har finansierat 
miljörelaterad cancer- 

och allergiforskning men 
har också bidragit till att 
göra skillnad för ett stort 
antal sjukdomsdrabbade 

privatpersoner” 



	  
	  	  

Årets miljömedicinska pris till  
Britta Wahren och Håkan Mellstedt 
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Insamlingsstiftelsen  
Cancer- och Allergifondens 
miljömedicinska pris är ett 
av de största forsknings-
priserna som finns i Sverige 
och delas varje år ut till en 
eller två framstående 
forskare inom miljörelaterad 
cancer- och allergiforskning. 
 
Årets prisutdelning sker den 19 maj 
i Stockholm. 
 
Britta Wahren är professor vid 
Institutionen för mikrobiologi, 
tumör- och cellbiologi vid 
Karolinska institutet. Britta har 
under många år varit verksam vid 
Karolinska Institutets institution för 
mikrobiologi, tumör- och 
cellbiologi där hon tillsammans 
med sin forskargrupp arbetar på att 
finna ett vaccin mot tarmcancer. 
Experimentellt har gruppen visat att 
främst antikroppar men även det 
cellulära immunförsvaret kan 
tillintetgöra tumörceller som 
uttrycker ett specifikt protein på 
cellytan. 
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Håkan Mellstedt är professor vid 
Institutionen för onkologi-patologi 
vid Karolinska Institutet. Håkan 
har ägnat ett långt yrkesliv som 
onkolog och forskare på 
Radiumhemmet, åt blodsjukdomar 
och leder en stor mycket 
framgångsrik forskargrupp i 
ämnet. De är världsledande i 
kunskap och bekämpande av 
exempelvis lågmaligna B-
cellslymfom. 
 
Pristagarna, som båda är läkare, 
kombinerar på ett föredömligt sätt 
basvetenskap med kliniskt 

 

Kombination av vaccinering och antikroppar 
kan leda till eliminering av tumörceller 
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Professor Britta Wahren har 
under många år varit 
verksam vid Karolinska 
Institutets institution för 
mikrobiologi, tumör- och 
cellbiologi där hon tillsam-
mans med sin forskargrupp 
arbetar på att finna ett 
vaccin mot tarmcancer.  
 
Tarmcancer (Kolorektal cancer) är 
den tredje vanligaste cancerformen 
i Sverige och drabbar årligen 
närmare 5000 personer i Sverige. 
Trots effektiv behandling riskerar 
cirka hälften av patienterna att 
återfalla i sin sjukdom. 
 
Det har varit mycket framgångsrikt 
att vaccinera mot virus som ger 
upphov till cancer. Till exempel har 
man efter en världstäckande 
vaccination mot hepatit B virus 
dramatiskt minskat antalet fall av 
levercancer i Kina och Afrika. 
Vaccination mot speciella 
papillomvirus som ger förstadier 
till cancer i livmoderhalsen har 
införts i Europa och USA, 
vaccinationer som väntas minska 
antalet fall av cervixcancer.  
 
- Ett vaccin mot prostatacancer, 
Provenge, bygger på att patientens 
egna mogna dendritiska blodceller 
behandlas med ett prostataenzym 
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och en immunstimulerare utanför 
kroppen. När blodcellerna åter 
införs i blodet till patienten, kan de 
bekämpa tumörcellerna berättar 
Britta. Vaccinet mot prostatacancer 
är hittills det enda som bygger på 
principen att göra patientens 
blodceller reaktiva mot kroppsegna 
ämnen för att fördröja eller minska 
tumörspridning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vissa tumörceller har på sin yta 
proteiner som överuttryckts i 
fosterstadiet och sedan återkommer 
i stora mängder på ytan av tumör-
celler i tarmen. Ett sådant glyko-
protein Carcinoembryonalt antigen 
(CEA) arbetar Britta Wahrens 
forskargrupp med. Målet är att 
immunisera mot uppkomst av nya 
metastatiska tumörceller. Experi-
mentellt har gruppen visat att 
främst antikroppar men även det 
cellulära immunsvaret kan tillintet-
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göra tumörceller med CEA på 
cellytan. 
 
- Genom upprepad vaccination 
med CEA i proteinform kunde vi 
visa att både djur och patienter 
som vaccinerats kunde bilda 
antikroppar mot CEA. Därefter har 
vi använt en ny metod med CEA 
gener för att vaccinera djur och 
patienter mot tarmcancerns 
spridning. Vaccination med CEA 
gener har givit starkt immunsvar. 
Detta innebär att man åtminstone 
kortvarigt har lyckats bryta 
patientens tolerans av de egna 
tumörcellerna och 
tumörcellsämnet CEA. De nya 
fynden gör sannolikt att man den 
närmaste tiden skall kunna 
avsevärt öka vaccineffekten mot 
tarmcancer. 
 
Forskargruppen avser nu att 
kombinera den genetiska CEA 
vaccinationen med en 
proteinvaccinering samt en 
syntetisk målsökande antikropp 
mot CEA. Monoklonala 
antikroppar mot vissa normalt 
förekommande men överuttryckta 
tillväxtfaktorer och receptorer har 
visat sig hämma tumörcellsväxt i 
kombination med cytostatika vid 
olika tumörformer såsom 
bröstcancer, lymfkörtelcancer  
och hudcancer. 
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tillämpbara frågeställningar.  
 
Denna kombination har historiskt 
sett varit avgörande för Sverige 
som forskningsnation men är 
numera tyvärr inte så vanlig varför 
pristagarna är viktiga förebilder 
för unga forskare. 
 
- Vi är mycket glada att i år ha 
förmånen att dela ut priset till  
två verkliga giganter inom 
cancerforskningen i Sverige, säger 
Lennart Sparell, Vetenskapligt 
sakkunnig på Cancer- och 
Allergifonden. 
 

Britta Wahren, professor 
vid Institutionen för 
mikrobiologi, tumör-  
och cellbiologi vid 
Karolinska institutet,  
och Håkan Mellstedt,  
professor vid Institutionen 
för onkologi-patologi vid 
Karolinska Institutet. 

Cancer- och Allergifonden medlem i FRII 
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Frivilligorganisationernas 
Insamlingsråd – FRII är en 
branschorganisation som 
arbetar för tryggt givande. 
 
FRII verkar för att öka förtroendet 
för insamlingsbranschen genom 
arbete med kvalitetssäkring, 
kompetensutveckling och att driva 
strukturfrågor för att minska 
hindren för insamling samt att 
främja och marknadsföra 
branschen mot givare, 

Gilla oss på Facebook! 
Vi var kanske inte först, men nu är 
vi där! Besök www.facebook.com/ 
cancerochallergifonden och visa 
ditt stöd för oss. På våra Facebook- 
sidor uppdaterar vi löpande om vad 
som händer inom våra områden 
miljörelaterad cancer och allergi-
forskning samt om vår verksamhet. 
Förslag på förbättringar och vad ni 
vill läsa om tas tacksamt emot. 
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myndigheter och organisationer.  
Bland FRIIs medlemmar finns 
både de riktigt stora insamlings-
organisationerna och också de lite 
mindre. Tillsammans arbetar FRII 
och dess medlemmar för att all 
insamling ska bedrivas transpa-
rent, etiskt och professionellt. 
 
Som medlem i FRII förbinder sig 
organisationerna bland annat till 
att följa FRII:s Kvalitetskod  
och FRIIs Styrande riktlinjer för 
årsredovisning. 
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Läs mer om FRII på webben: 
www.frii.se. 
 

”Det har länge varit en 
dröm att kunna vaccinera 
mot cancer. Om cancer-
cellerna är tillräckligt 

olika de normala celler vi 
har i kroppen kan man 

tänka sig att vaccinera mot 
det främmande ämnet” 


