
  

Pressinformation, får publiceras omgående 
Vid en högtidlig sammankomst på Medicinarberget i Göteborg den 26 maj delade Lions 
Cancerfond Väst ut årets anslag. Sju forskare fick sammanlagt dela på 1 750 000 kronor, och var 
och en fick ta emot en symbolisk check och kunde berätta om vad de skall använda det erhållna 
anslaget till. 

Insamlingsstiftelsen Lions Cancerfond Väst är en underorganisation till Lions distrikt västra 
Sverige och grundades 2010. De insamlade medlen används till att stödja cancerforskare vid 
sjukvårdsenheter och liknande i Västsverige. Kommer till lika delar från de 50-talet 
lionsklubbarna i distriktet och från allmänheten. Allt arbete i fonden sker ideellt, varför vi har låga 
omkostnader, mindre än 5%, varför alltså mer än 95% av insamlade medel går till 
cancerforskning. 

På bilden ser vi 2016 års anslagsmottagare, från vänster: 

Mia Johansson, Avd för Onkologi vid Jubileumskliniken på Sahlgrenska. Hon fick 150 000 
kronor för att delfinansiera ett projekt för studier av stämbandscancer 

Ka-Wei Tang, Avd för mikrobiologi vid Sahlgrenska. Han fick 200 000 kronor för delfinansiering 
av studier av mikrobiella orsaker till cancer. 

Mattias Andersson, Inst för biomedicin vid Göteborgs Universitet. Han fick 150 000 kronor för 
delfinansiering av målriktad behandling av cystisk cancer. 

Lars Möllgård, Sekt för Hematologi och koagulation vid Sahlgrenska. Han fick 200 000 kronor 
för studier av immunologisk behandling av kronisk leukemi. 

Parmida Ranji, Avd för kirurgi, inst för kliniska vetenskaper vid Östra Sjukhuset. Hon fick 150 
000 kronor för delfinansiering av ett projekt rörande identifiering av patienter med aggressiv 
kolorektal cancer. 

Jonas Hugosson, Avd för urologi vid Sahlgrenska. Han fick ett särskilt anslag för helfinansiering 
av ett 2-årigt projekt rörande riktade biopsier vid prostatacancer. 

Anna Nordenskjöld, vid onkologiska sektionen vid medicinkliniken vid Södra Älvsborgs Sjukhus 
i Borås. Hon fick 200 000 kronor för delfinansiering av ett projekt kring studier av endokrin 
bröstcancerbehandling. 

Mer in formation kan lämnas av Claes I Helgesson, professor em och vice ordförande i Lions 
Cancerfond Väst. Tel.: 031-775 38 31; e-mail: c.helgesson@telia.com 


