
Cancerfonden delar ut 47 miljoner kronor till Göteborgs universitet
Cancerfonden delar i år ut rekordsumman 415 miljoner kronor i forskningsstöd. Göteborgs universitet får totalt 47 miljoner
kronor.

En av dem som fått sitt anslag beviljat är professor Gunnar C Hansson vid Göteborgs universitet. Han får tre miljoner kronor fördelat över tre
år, för att hitta nya metoder att i ett tidigt skede upptäcka tumörer i bukspottkörteln och gallvägarna. Dessa cancerformer tillhör de med sämst
prognos.

– Cystor i bukspottkörteln och inflammation i gallvägarna kan utgöra ett förstadium till cancer, men det finns i dag inga pålitliga metoder att
avgöra om dessa förändringar kommer att leda till elakartade tumörer, säger Gunnar C Hansson. Vår forskning syftar till att utveckla sådana
metoder genom att analysera cystvätska och galla. Målet är att hitta proteiner i vätskan som kan utgöra markörer som visar risk för cancer.

– Genom att utveckla metoder för att snabbt och exakt mäta nivåerna av sådana markörer skulle tumörerna kunna hittas och opereras bort i
tid. I framtiden kan det kanske bli möjligt att leta efter dessa markörer i blodet, och därmed ha en enkel metod för att ställa diagnos tidigt,
avslutar Gunnar C Hansson.

   – Tack vare gåvor från privatpersoner, företag och testamenten kan Cancerfonden i år dela ut rekordsumman 415 miljoner kronor till svensk
cancerforskning, säger Klas Kärre ordförande i Cancerfondens forskningsnämnd.

Fördelning per lärosäte

Stockholm         163 miljoner kronor

Göteborg             47 miljoner kronor

Linköping             14 miljoner kronor

Lund                      63 miljoner kronor

Uppsala               50 miljoner kronor

Umeå                   25 miljoner kronor

Övrigt                     8 miljoner kronor

Professor Gunnar C Hansson, Göteborgs universitet Tfn: 0709-49 00 05 eller e-post gunnar.hansson@medkem.gu.se

Britta Hedefalk, kommunikatör Cancerfonden Tfn: 0768-14 74 41 eller e-post britta.hedefalk@cancerfonden.se

Cancerfondens vision är att besegra cancer. För att nå dit arbetar organisationen med forskningsfinansiering, kunskapsspridning och påverkansarbete.
Cancerfonden är en ideell insamlingsorganisation utan statligt stöd. Vi är därför helt beroende av testamenten och gåvor från privatpersoner och företag.
Cancerfonden är en betydande finansiär av svensk cancerforskning och finansierar varje år cirka 450 forskningsprojekt.


