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Insamling av pengar till Barncancerfonden är viktigt för forskningen 
 
Bengt Hallberg ingår i Ride of Hope Europe – Team Göteborg och forskar om 
bakomliggande orsaker till en viss barncancersjukdom som kallas 
neuroblastom. Tillsammans med Ruth Palmer arbetar de som forskare på 
Sahlgrenska Akademin i Göteborg och de poängterar vikten av finansiering. 
 

Vi står inför många utmaningar och det måste finnas finansiering för utan pengar och 
anslag från Barncancerfonden är det svårt att upprätthålla en god forskning. Vi 
försöker förstå den biologiska bakgrunden till sjukdomen 
neuroblastom där ALK-receptorn är en nyckelspelare då 
den muteras. Vi har jämfört mediciner mot olika ALK-
mutationer och vet vilken medicin som passar till vilken 
mutation. Vi försöker också lära oss hur vi kan blockera 
ALK i sitt sjukdomstillstånd, men vi kan inte lösa 
problemet omedelbart utan vi behöver mer tid.  
 
- Det behövs många år och anslag stora nog så vi kan 
rikta in oss på målbilden och inte behöva småsnåla för då 
blir det inte så mycket forskning gjord, säger Bengt och 
avslutar med att berätta att tack vare Barncancerfondens 
bidrag så har vi sett nya och bra mediciner som kommit i 
bruk inom sjukvården. 
 
 

För mer information och frågor vänligen kontakta:   
Bengt Hallberg och Ruth Palmer 
Institutionen för Biomedicin, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet 
www.bengt-hallberg-lab.com www.ruthpalmerlab.com 
 

 
Om Ride of Hope Europe – Team Göteborg 
Ride of Hope Europe är ett av Barncancerfondens många idrottsevents där man som deltagare samlar 
in pengar till den livsviktiga forskningen. Som deltagare i Ride of Hope Europe blir man medlem i ett 
cykelteam som tränar och samlar in pengar under ett års tid. Året avslutas med en cykelresa i Europa. 
I över 30 år har Barncancerfonden finansierat forskning och stöd till drabbade familjer. För 30 år 
sedan dog nästan alla barn i cancer. Idag överlever 4 av 5. Barncancerfonden är en ideell förening 
som finansierar majoriteten av all barncancerforskning i Sverige utan bidrag från stat, kommun eller 
landsting. Barncancerfonden finansierar förutom forskning även stöd till de drabbade familjerna. Detta 
görs via sex lokalfonder. Dessa fonder genomför olika aktiviteter för barnen och deras familjer. 
https://rideofhopeuropeteamgoteborg.wordpress.com  
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