
            

 

 

Nordea Masters donerar till cancerforskningen vid 

Lunds universitet och Medicon Village 
 

Lunds universitet och Medicon Village kommer att finnas på plats på golftävlingen Nordea 

Masters i helgen för att berätta om hur man på olika sätt samarbetar för ett bättre samhälle – 

denna gång med fokus på cancer. I samband med detta donerar arrangörer och spelare pengar 

till cancerforskningen.  

  

Nordea Masters, som äger rum den 29 maj-1 juni på banan PGA National i Bara, är en internationell 

golftävling som ingår i European Tour. Tävlingen lockar närmare hundratusen besökare och är därmed 

ett av Sveriges största idrottsevenemang. 

 

– Evenemanget innebär en fantastisk möjlighet att träffa etablerade samarbetspartners och skapa nya 

relationer i regionen, säger Mats Leifland, VD för Medicon Village AB. Här får vi chansen att berätta 

om hur våra organisationer arbetar med cancerforskning och cancervård. 

 

Tävlingsledningen för Nordea Masters engagerar sig också i frågan och donerar anmälningsavgifterna 

från Pro Am, dagens tävling med både elitspelare och amatörer, till cancerforskningen vid Lunds 

universitet och Medicon Village. Under onsdagen kommer dessutom Ernst Billgren att presentera en 

skulptur, "Årets Golfpris", som auktioneras ut till förmån för cancerforskningen. Flera spelare donerar 

pengar till Lunds universitet och Medicon Village i samband med Nordea Masters och kommer att 

uppmana andra att göra detsamma. Redan innan tävlingen startar har arrangörer och spelare fått ihop 

över 200 000 kronor och målsättningen är ett sjusiffrigt belopp. 

 

Donationerna som Lunds universitet och Medicon Village tar emot under Nordea Masters går till 

MAD for Cancer – Make a Difference for Cancer. Det är ett av flera tvärvetenskapliga program vid 

universitetet, där del av forskningen sker på Medicon Village. MAD for Cancer syftar till att väva 

samman flera olika kunskapsområden för att skapa nya lösningar när det gäller att förebygga, 

diagnostisera och behandla cancer. Visionen är att skapa förutsättningar för att med ett 

multidisciplinärt forskarteam angripa tumörens olika komponenter. Cancerforskningen står på gränsen 

till flera banbrytande upptäckter som kan möjliggöras av ytterligare extern finansiering. 

 

– Detta samarbete är en viktig del i donationskampanjen som bedrivs vid universitetet. 

Förhoppningsvis kan vi få kontakter och relationer som kan leda till nya samarbeten och i 

förlängningen donationer, säger Per Eriksson, rektor för Lunds universitet. 

 

 

För mer information, vänligen kontakta:   

 

Per Eriksson, Rektor Lunds universitet, 070-824 71 06, rektor@rektor.lu.se 

Mats Leifland, VD Medicon Village, 073-337 10 06, mats.leifland@mediconvillage.se 
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FAKTA: 

 

Medicon Village 
Medicon Village startade sin verksamhet i början av 2012. Här arbetar hela värdekedjan från forskare 

till innovatörer och företagare tillsammans under gemensam flagg för att skapa värden för människors 

hälsa och bättre liv. Medicon Village erbjuder en mötesplats för idéutbyte mellan olika aktörer, med 

målsättningen att skapa tillväxt. På Medicon Village finns närmare 1000 personer fördelade i 90 olika 

organisationer där Region Skåne, Lunds universitet och ESS är de största. På Medicon Village arbetar 

cirka 300 personer från Lunds universitet, där Lund University Cancer Center at Medicon Village är 

den största enskilda verksamheten.  Läs mer på www.mediconvillage.se.  

Lunds universitet och donationskampanjen 

Lunds universitet grundades 1666 och har under flera år rankats omkring de 100 bästa universiteten i 

världen. Här finns 47 700 studenter och 7 500 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. 

Universitetet har ett av Skandinaviens bredaste utbildningsutbud baserat på gränsöverskridande och 

ledande forskning. Läs mer på www.lu.se. Inför Lunds universitets 350-årsjubileum har 

donationskampanjen ”Lunds universitet – För en bättre värld” lanserats. Läs mer på 

www.donationskampanj.lu.se.  

http://www.mediconvillage.se/
http://www.lu.se/
http://www.donationskampanj.lu.se/

