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Kunglig glans när 42
forskare belönades
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Drottning Silvia delade personligen ut diplomen till de sex unga forskare som tilldelades anslag som SSMF-forskare. Här får Fang Fang från 
Karolinska Institutet sitt diplom. Efter prisutdelningen var det mingel i de vackra lokaler där SSMF bildades 1919.

25 september 2013 är en dag som 42 unga forskare inte kommer att glömma i första taget. Det var 
dagen då Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning (SSMF) belönade 36 nya SSMF-stipendiater 
och sex nya SSMF-forskare. Dagen blev extra festfylld för den merpart av mottagarna som hade 
 tillfälle att personligen hämta sina diplom vid en ceremoni i Stockholm där drottning Silvia deltog. 

Henrik Zetterberg, före detta SSMF-stipendiat och i dag 
professor på Sahlgrenska Akademin i Göteborg.

Inramningen till diplomutdelningen den 25 september kunde 
inte varit bättre. Solen lyste från en klarblå himmel in genom 
de vackra fönstren i Svenska Läkaresällskapets anrika lokaler 
i centrala Sockholm, de lokaler där Svenska Sällskapet för 
Medicinsk Forskning bildades år 1919.
 Efter fotografering av de nya SSMF-stipendiaterna och 
SSMF-forskarna hälsade SSMF:s ordförande, professor Göran 
 Magnusson drottning Silvia och övriga gäster välkomna till 
”En inspirerande eftermiddag”.
 Göran Magnusson stod själv för första inspirationen i ett 
tal där han belyste behovet av en livskraftig svensk medicinsk 
forskning. Göteborgs-professorn Henrik Zetterberg höll där-
efter ett bejublat anförande på temat ”Vetenskapens vägar – 
att veta att man vill men inte vart”.

Science fiction 1966
blir verklighet i dag
I ”Fantastic voyage” krigade människor 
i bakteriestorlek mot sjukdomar inne i 
människokroppen. SSMF-forskaren  
Marika Nestors målsökande missiler 
 fun gerar på ungefär samma sätt.    Sid 6

”25 % av tiden går
åt till ansökningar.”
Lasse Jensen, SSMF-forskare 2012, dis-
kuterar forskningsanslag med professor 
Staffan Smeds vars pappas SSMF-fond 
delfinansierar Lasses forskning.          Sid 14

SSMF ökar anslagen
med över 50 procent!
I år delar SSMF ut mer än någonsin till 
unga svenska forskare. Först 41 miljoner 
– se här intill – och så 23 miljoner i form 
av SSMF:s Stora Anslag.            Sid 13

Marika Nestor vid Uppsala universitet blev SSMF-
stipendiat 2008 och är SSMF-forskare sedan 2012.

Lasse Jensen, till vänster, och Staffan Smeds.

Kan föräldrastress ge
barn psykiska problem?
En av årets nya SSMF-stipendiater, 
 Daniel Nätt, söker intensivt efter 
kopplingen mellan 
beteende och gene-
tik. Hans forskning 
har tagit honom 
både till Linköpings 
universitet och 
Kolmårdens djurpark 
– och nu är Daniel 
snart på väg till New 
York.              Sid 4

Daniel Nätt skriver 
 deckare på fritiden.



Mer pengar till forskning.
Mer forskning för pengarna.
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Rising staRs

Många�tidigare�SSMF-stipendiater�
och�forskare�har�under�2013�fått�
extra�uppmärksamhet�genom�att�
de�mottagit�prestigefyllda�priser�
eller�publicerats�i�internationella�
facktidskrifter.

YENAN�BRYCESON, 
SSMF-stipendiat 2009, 
som 2012 fick ett ERC 
Starting Grant-anslag, 
har i år belönats med 
ett av Nordens största 
forskarpriser, norska 
Anders Jahres pris.

ANNA�KÄHLER, 
SSMF-stipendiat 2012, 
och hennes kollegor 
på Karolinska Insti-
tutet publicerar ihop 
med kollegor i USA 
en studie i ansedda 
tidskriften Nature 

Genetics. Studien kallas ”ett stort steg 
framåt i kartläggningen av orsakerna till 
schizofreni”.

ERIK�INGELSSON, 
SSMF-stipendiat 
2007, är en av 287 
toppforskare (varav 
18 verksamma i 
Sverige) som delar på 
Europeiska Forsk-
ningsrådets ERC 
Starting Grant för 2013 på cirka 400 
miljoner euro.

KRISTIAN��PIETRAS, 
SSMF-stipendiat 2005, 
är en av de forskare vid 
Karolinska  Institutet 
och Lunds universi-
tet som publicerar en 
uppmärksammad studie 
i vetenskapstidskrif-

ten Journal of Experimental Medicine. 
Studien pekar på hur blodkärl i tumör 
hindrar cancercellers spridning.

OLOF�SKÖLDENBERG, SSMF-stipendiat 
2012, hamnar i strålkastarljuset i sam-
band med den så kallade ”köttätande 
bakterien”. Olof, 
som i sitt arbete på 
Danderyds sjukhus 
studerat den aggres-
siva bakterien och 
dess verkningar, 
säger enligt Dagens 
Medicin att den ’’är 
ett av de mest dramatiska tillstånd som en 
ortopedkirurg kan stöta på’’. En kart-
läggning av antalet fall av nekrotiserande 
fasciit, som tillståndet kallas, ska nu ske i 
hela Sverige.

DAG�NYHOLM,�
SSMF-stipendiat 2006, 
och hans medredaktör 
Jan Fagius gav under 
2013 ut en reviderad 
version av läroboken 
Neurologi. Läkar-
tidningen skrev i en 

mycket positiv recension: ”Att läsa den 
nya läroboken är som att stå på språng-
brädan mot en ljus neurologisk framtid.”

Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning (SSMF) är inne 
på sitt nittiofjärde verksamhetsår men visar inga ålderstecken. 
Verksamhetsidén, att ge stöd till unga medicinska forskare så att 
de får möjlighet att bidra till Sveriges framtid, har varit den-
samma ända från början. 
 Under 1900-talet har medicinsk forskning växt kolossalt 
och lett till en fantastisk utveckling av hälso- och sjukvården. 
Men det har inte minskat anspråken på ännu bättre hälsa och 
paradoxalt nog är förväntningarna på medicinska framsteg 
och sjukvård idag oerhört mycket större än vad de var 1919 då 
SSMF grundades.

MER kunSkApSbyggE än SnILLEbLIxtAR
När man ser tillbaka på det senaste seklets medicinska forsk-
ning har de stora upptäckterna varit oförutsedda, men byggt på 
forskning som pågått i många år och som under denna tid lett 
till många mindre upptäckter. Erfarenheten visar att kunskaps-
bygge måste vara solitt för att utgöra grund för helt nya insikter. 
 Det är också påfallande att stora upptäckter oftast görs i mil-
jöer där många framstående forskare har tät kontakt. Åtminsto-
ne inom den moderna medicinen har det ensamma geniet små 
förutsättningar att bidra med banbrytande rön. 

uthåLLIghEt äR A och o
 Bra forskning är också beroende av stabila förhållanden. Ett 
forskningsprojekt, som har ambitionen att lösa ett väsentligt 
problem, tar åratal att genomföra. Det är därför viktigt att 
forskningsstödjande organisationer har så långsiktig planering 
att lovande projekt inte måste avbrytas innan de fått möjlighet 
att ge resultat. SSMF har tack vare många generösa gåvor och 
donationer uppnått en sådan uthållighet.
 SSMF ger ekonomiskt stöd till forskning inom alla medicin-
ska områden, men många av de fonder och stiftelser som förval-
tas av SSMF är avsedda för speciella ändamål. Det skulle därför 
vara möjligt att utlysa anslag och stipendier i ett stort antal olika 
forskningsområden. 
 SSMF arbetar dock med övertygelsen att de donerade medlen 
kommer till bäst användning genom breda utlysningar och 
att de unga forskare väljs ut som har finast meriter och mest 
lovande forskningsprojekt. 
 Urvalet sköts av SSMF:s granskningsnämnd, som består av 
mycket kvalificerade forskare från Sveriges medicinska fakul-
teter. Med detta arbetssätt premieras forskning som har hög 
kvalitet, men det inträffar att forskning om vissa mindre vanliga 
tillstånd och sjukdomar inte får stöd varje år.

MoDERn foRSknIng äR DyR 
Förutom kostnader för instrument, material, tillgång till ve-
tenskaplig litteratur, datorer, lokaler etc, måste forskare kunna 
försörja sig. En SSMF-stipendiat får drygt 500  000 kronor till 
sitt uppehälle under två år och dessutom 200  000 kronor för 
sina forskningskostnader. 
 Stipendiaterna har därefter möjlighet att söka ett anslag som 
bekostar anställning i tre år vid ett svenskt universitet efter de 
postdoktorala studierna. Kostnaden för heltidslön och avgifter 
blir då sammanlagt 2,2 miljoner kronor för varje forskare som 
också får 600 000 kronor till sina forskningskostnader. Men 
deras forskning kostar mycket mer än så. 
 Utöver de belopp som SSMF satsar, bekostar mottagande 
universitet allt annat som de behöver för att bedriva sina veten-
skapliga studier.
 Under senare tid har SSMF gett stöd till dryga 30-talet nya 
postdoktorala stipendiater varje år. Detta är en bred satsning på 
unga forskare, vars förmåga att självständigt bedriva forskning 
ännu är oprövad. För fortsättningsanslagen är möjligheten att 
identifiera spetskompetens mycket bättre. Sex anslag går till de 
tidigare stipendiater som bedöms ha störst möjlighet att utföra 
viktig forskning i framtiden. 

kRAftIgt utökAt StöD tILL ungA foRSkARE
Från 2013 kommer SSMF att gå ännu längre i denna riktning 
och kraftigt öka satsningen på unga medicinska elitforskare. 
Årligen kommer åtta forskare att tilldelas ett anslag till egen lön 
och forskningskostnader för fyra år, totalt upp till 6,4 miljoner 
kronor per forskare. 
 Detta ger forskarna möjlighet att arbeta i en förstklassig 
forskningsmiljö och utveckla en egen vetenskaplig linje utan 
direkt beroende av en senior kollega. Konkurrensen är mycket 
hård när de bästa av 255 ansökningar nu väljs ut.

StoRA DonAtIonER SkApAR LångSIktIghEt
SSMF har haft förmånen att motta många stora donationer, 
oftast för att bilda eller förstärka en namngiven fond. Sådana 
donationer ska inte förbrukas omedelbart för sitt ändamål, 
vilket innebär att ansvarsfull förvaltning av donerade medel är 
en viktig del av SSMF:s verksamhet.
 Kapitalförvaltningen styrs av placeringsregler – fastställda av 
SSMF:s styrelse – där förhållandet mellan avkastning och risk 
är noga avvägt. Den fortlöpande tillsynen av kapitalförvaltarnas 
arbete sköts av SSMF:s placeringsnämnd. Trots konjunktur-
svängningar har resultatet blivit gott och förmögenhetens av-
kastning från 2001 till 2012 har motsvarat ungefär halva värdet 
av bidragen från givare under samma tid. 
 Nya generösa donationer och gåvor tillsammans med avkast-
ning på tidigare donerat kapital har gjort det möjligt för SSMF 
att under de senaste sju åren stegvis öka stödet till unga forskare 
från 20 till 60 miljoner kronor per år. Sammantaget har SSMF 
därför goda möjligheter att på ett betydelsefullt sätt stärka 
svensk medicinsk forskning långsiktigt. 
 Som företrädare för SSMF känner jag en stor glädje över – 
men också ansvar för – att verka som länk mellan den medicin-
ska forskningens stöttepelare och Sveriges framtida forsknings-
ledare.

göran Magnusson, professor och ordförande i Svenska  
Sällskapet för Medicinsk Forskning.
goran.magnusson@imbim.uu.se

göRaN MagNuSSoN

Nobelpris till vesikeltransport
Årets�nobelpris�i�fysiologi�eller�medicin�delas�lika�mellan�James�Rothman,�
Randy�Shekman�och�Thomas�Südhof�för�deras�upptäckter�om�hur�cellens�
transportsystem�är�organiserat.

Varje cell är en fabrik som producerar 
molekyler och skickar dem till olika 
platser i kroppen. Till exempel transpor-
teras insulin i bukspottkörtelceller för att 
släppas ut i blodet medan signalsubstanser 
i nervceller transporteras från en nervcell 
till en annan. Molekylerna transporteras i 
små paket som kallas vesiklar.

 De tre Nobelpristagarna har upptäckt 
hur dessa molekyler transporteras till rätt 
plats i cellen vid rätt tidpunkt. Störningar 
i det sofistikerade maskineriet som styr 
transporten får grava konsekvenser och 
kan till exempel bidra till exempelvis dia-
betes samt sjukdomar i nerv- och immun-
systemen. Läs mer på www.nobelprize.org



Aldrig�har�en�diplomutdelning�inom�Svenska�Sällskapet�för�Medicinsk�Forskning�(SSMF)�lockat�så�många�
deltagare�som�årets�premiering�av�nya�SSMF-stipendiater�och�SSMF-forskare.�Men�så�bjöd�också�den�25�
september�2013�på�ett�program�som�väl�levde�upp�till�titeln:�”En�inspirerande�eftermiddag”�–�med�kunglig�
glans,��intressanta�tal,�fotografering�av�stolta�unga�forskare�och�trevligt�mingel.

Premiär för årgång 2013 av
nästa generation forskare
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undre raden: Pär Halje, Daniella Rylander, Samir El andaloussi , Nina gustafsson Sheppard, Fredrik Piehl  (SSMF), göran Magnusson (SSMF), 
 Christopher Sjöwall, Spyros Darmanis, Lars Bräutigam och Daniel Nätt. Mittraden: Mirjam Klepsch, Kerstin Ebefors, Johan Lundqvist, Johanna Dahl-
qvist, Pontus Nordenfelt. David Lindquist, Nada abdelmagid, Riikka Rydman, Chenglin Wu, Åsa Ehlén, Smitha Sreedharan, Fang Fang, Nasim Sabouri, 
Tanya Henshall, Ingrid glimelius, Mattias Magnusson, Pernilla Eliasson, Elisabet ohlin, Chatarina Larsson, Banafsheh Kadkhodaei och Johan Hartman. 
bakre raden: Faiez al Nimer, Petra Suchankova Karlsson och Tobias Strid. Du möter alla de totalt 42 belönade på sidorna 8-9!

SSMF:s ordförande Göran Magnus-
son pekade bland annat på två viktiga 
förändringar i förutsättningarna för den 
medicinska forskningen i Sverige.  
 Det statliga forskningsstödet har 
urholkats och regeringens nysatsning är 
visserligen välkommen men återställer 
inte det som har förlorats. Och kravet på 
allt dyrare apparatur och andra avance-
rade resurser ökar.

 Sammantaget leder detta till ökat 
behov av enskilda finansiärer för att 
bibehålla och utveckla svensk medicinsk 
forskning.  
 – SSMF tar en viktig del av detta an-
svar genom att stimulera till bidrag från 
generösa givare och genom att förvalta 
bidragen så att de räcker längre och till 
fler duktiga forskare.
 – Under kommande år kommer stödet 
till unga forskare att fördubblas, det är 
ett bidrag till svensk medicinsk forsk-
ning som gör skillnad, avslutade Göran 
 Magnusson.

– Ni kommer att ta er till platser där 
ingen annan har varit förut, inledde pro-
fessor Henrik Zetterberg vid Göteborgs 
universitet sitt bejublade anförande. 

 Han påpekade att SSMF varit avgö-
rande för den egna karriären och berät-
tade om några av sina viktigaste inspira-
törer på vägen som forskare – knockade 
proffsboxare, nedslagna ishockeyspelare 
och genomskinliga zebrafiskar. Alla har 
bidragit till snabbare diagnos av skador 
efter hjärnskakning – och kanske på sikt 
till effek tivare behandling av demens.
 – Jag kallar detta för opportunistisk 
studiedesign efter det engelska ordet 
’opportunity’. Det är det forskningen 
handlar om – man ser en möjlighet och 
tar tag i den, man gör någonting spän-
nande som ingen annan tidigare har 
gjort och som man själv inte visste att 
man skulle göra, sammanfattade Henrik 
 Zetterberg sitt tal.

Unga forskare 
måste stå 
för förnyelse

Att veta att
man vill men
inte vart

Prick klockan 15 skred drottning Silvia in
i Svenska Läkaresällskapets stora föreläs-
ningssal som lånats när ordinarie Nobel
Forum inte rymde alla intresserade. ”En 
inspirerande eftermiddag” kunde börja.
 Drottning Silvia och SSMF.s ordföran-
de Göran Magnusson delade ut diplom 
till årets nya SSMF-forskare och SSMF-
stipendiater.
 Göran Magnusson höll ett tal om 

vikten av återväxt av unga begåvade fors-
kare – och av finansiella resurser som gör 
denna återväxt möjlig.
 Henrik Zetterberg började sitt anföran-
de med att visa bilder på olika ’’forsknings-
vägar’’. En snabb men tråkig motorväg. En 
slingrig men betydligt  intressan tare liten 
landsväg genom vetenskapens underbara 
värld. En återvändsgränd när forskningen 
ibland inte kommer vidare. Och slutligen 

hjälp att hitta en ny väg – SSMF.
 – Den vägen tar er till platser där ingen 
annan har varit förut, sade en mycket 
entusiastisk föredragshållare.
 Efter att ha förevigats av fotograf Hans 
Ericksson fick årets nya SSMF-stipendia-
ter sedan chans att mingla med varandra, 
delar av SSMF:s styrelse och gransknings-
nämnd samt några av de donatorer som 
möjliggör SSMF:s forskningsstöd.

Professor göran Magnusson höll ett tal om hur 
viktig den medicinska forskningen är.

För tio år sedan var Henrik Zetterberg SSMF-
stipendiat. I dag är han professor i göteborg.
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Daniel vill förstå kopplingen 
mellan genetik och beteende
Att�stress�påverkar�kroppen�är�numera�ett�väletablerat�faktum.�Daniel�Nätt�på�institutionen�för�klinisk�och�
experimentell�medicin�vid�Linköpings�universitet�tar�det�hela�ett�steg�längre,�eller�snarare�bakåt.�Han�under-
söker�om�föräldrars�stress�under�graviditeten�påverkar�risken�att�deras�barn�utvecklar�beroendesjukdomar.

NAMN: Emily Sonestedt
ÅLDER: 32 år
BOR: : i Karlshamn
FAMILJ:�gift med Anders och har en son på 1,5 
 månader – ännu ejnamngiven.
DOLD�TALANG: jag är sopran och har sjungit i kör i 
många år. Dessutom kan jag göra riktigt god latte.
ARBETAR: som forskare på Institutionen för Kliniska 
vetenskaper, Lunds universitet.
FORSKNINGSOMRÅDE: Endokrinologi, epidemiologi,
genetik, hjärt-kärlsjukdomar, nutritionsforskning – 
övervikt, ämnesomsättningssjukdomar.
PROJEKTTITEL: ”Påverkar ärftlig känslighet för blod-
fettsrubbning sambandet mellan kostvanor och risk 
för hjärt-kärlsjukdom?”

– Jag brukar beskriva mig själv som en 
beteende-epigenetiker, eller som en vit 
biolog med gröna fingrar, säger Daniel 
med ett stort leende.
 Det som låter självklart i hans öron ger 
upphov till frågetecken hos många. Där-
för börjar Daniel från början och berättar 
om hur han som student vid Linköpings 
universitet fastnade för ämnet genetik 
som innebär laboratoriejobb, det som 
med branschens slang kallas vit biologi 
efter den vita labbrocken. 
 Men Daniel ville gärna ha ett annat 
perspektiv på ämnet och efter ett samtal 
med en lärare kom han fram till att han 
ville kombinera genetik med studier i 
beteende hos djur i naturen. Och natur-
studier brukar kallas grön biologi.

Studier på Kolmården
Daniel sökte sig därför till en Master-
utbildning i tillämpad biologi som han 
delvis utförde på Kolmårdens djurpark. 
Där studerade han till exempel schim-
pansernas beteende och ugglornas hörsel. 
Han besökte även en del bondgårdar och 
studerade djuren där. 
 När Daniel sedan började doktorera 
orienterade han sig mot laboratoriet igen. 
Det är också här epigenetiken, en typ av 
modifiering av DNA:t som berättar vilka 
gener som ska sättas på eller stängas av, 
kommer in i bilden. Daniel undersökte 
en sådan modifiering, metylering, på hela 
arvsmassan hos höns.
 – Vår forskargrupp var en av de första i 

världen med att göra en storskalig analys 
av metylering i höns, berättar han.
 För att kunna göra det fick han ut-
veckla och förfina metoden. Han betonar 
att själva metoden kan användas för 
vilken arvsmassa som helst, vare sig den 
kommer från höns, möss eller människor.

näSta Stopp: new YorK
Daniels hypotes är att stress som för-
äldrar utsätts för strax innan eller under 
graviditeten påverkar avkommans risk 
att utveckla beroendesjukdomar. Detta 
kommer han nu att studera i möss i en 
världsledande forskargrupp vid Columbia
University i New York.

 

– Jag vill studera både den maternella 
och paternella effekten, alltså på vilket 
sätt pappans eller mammans stress bidrar, 
förklarar Daniel.

 Den komplexa frågeställningen kräver 
ungefär lika komplexa experiment: I en 
uppsättning experiment stressas bara 
mamman, i en annan pappan och i en 
tredje båda. Sedan testar han avkomman 
för deras benägenhet att tycka om droger 
som kokain. Efter dessa beteendestudier 
följer molekylära studier av arvsmassan 
och dess metyleringar.

mYcKet Som SamverKar
I slutändan handlar det om att identi-
fiera mekanismer som styr epigenetiska 
förändringar och hur de i sin tur påverkar 
beteendet.  Tidigare forskning har visat 
att hjärnans belöningssystem är inblandat 
i utvecklingen av beroendesjukdomar 
och Daniel kommer därför att studera 
hjärnan extra noggrant. 
 Men det är många faktorer som 
samverkar, inte minst inom det sociala 
samspelet. Till exempel påverkar ett 
negativt beteende från pappan under och 
innan graviditet även mammans beteende 
mot sina barn.
 – Frågan är om den paternella på-
verkan är direkt, genom en epigenetisk 
modifiering av spermierna, eller överförs 
genom mammans beteende, säger Daniel.

Från det Stora till det lilla
Kartläggningen av arvsmassan kommer 
att generera mycket data och Daniel är 
noga med att påpeka att det är viktigt 
att identifiera spännande kandidat-gener 

som han kan undersöka mer i detalj när 
han återvänder till Linköping.
 – Det är viktigt att hitta en nisch där 
jag kan åstadkomma någonting eget som 
ingen annan gör. När det gäller de största 
analyserna av arvsmassan går det inte att 
konkurrera med de stora labben i USA 
som har helt andra resurser.

ett nYtt ForSKningSområde
Epigenetik är fortfarande ett något 
omstritt forskningsområde. Acceptansen 
har ökat de senaste åren, men i arvs-
sammanhang kan det fortfarande vara 
kontroversiellt, berättar Daniel. Han har 
själv blivit lite mer skeptisk mot epige-
netiken jämfört med när han gav sig in i 
forskningsfältet.
 – Vi vet fortfarande väldigt lite om det 
här. Men man måste förstå att man inte 
kan ta gener ur sitt sammanhang, sin miljö 
och alla interaktioner, resonerar Daniel.

Familjen Följer med
Stipendiet från SSMF gör det möjligt för 
Daniel att åka till andra sidan Atlanten 
för att lära sig mer hos världseliten om 
dessa komplicerade processer. Hans familj 
följer med.
 – Utan stödet från SSMF hade det inte 
varit möjligt. Det här är det första egna 
anslaget jag har fått och jag hoppas att 
det kommer att generera mer forsknings-
pengar på sikt.
 Efter den ettåriga vistelsen i New York 
kan det bli ett kortare besök hos ännu 
en världsledande forskare i Washington.  
Sedan blir det hemresa till Linköping 
när den äldsta dottern ska börja skolan. 
Daniel hoppas på en akademisk karriär 
och har redan nu byggt upp ett nätverk 
där han själv spelar en viktig roll.

naturvetenSKap och medicin
Daniels främsta drivkraft är att hitta 
någonting nytt, att förstå världen. 
 – Men jag är också intresserad av 
att utforska själva forskningssättet, att 
komma fram till hur man gör någonting 
på bästa sätt.
 I slutändan hoppas Daniel att hans 
forskningsresultat kan bidra till att 
kunna koppla metylering av arvsmassan 
på helgenomsnivå hos människor och 
djur till beteende och utveckling av vissa 
sjukdomar.
 – Jag gillar att göra någonting som 
går att tillämpa. Jag har ingen medicinsk 
bakgrund men står med fötterna i både 
naturvetenskapen och den biomedicinska 
vetenskapen – jag hoppas att överlapp-
ningen blir givande för oss människor.

NAMN: Daniel Nätt
ÅLDER: 33 år
FAMILJ:�Gift, två barn (tre och fem år)  
och hund.
DOLD�TALANG:�Skriver gärna – har fyra 
bokmanus i byrålådan, bland annat en 
science fiction-roman för ungdomar och en 
nyligen påbörjad deckare om en postdok i 
New York. 
ARBETAR: Postdok vid institutionen för 
klinisk och experimentell medicin, Linkö-
pings universitet
FORSKNINGSOMRÅDE: Föräldrageneratio-
nens roll i sjukdom och hälsa 
FRITID: Spela rollspel med vännerna, 
renovera huset och hitta på kul saker med 
familjen.

Daniel Nätt byter snart labbet på Linköpings universitet mot labbet hos en världsledande forskargrupp vid Columbia University i New York.

Vad orsakar beroendesjukdomar? Miljön, 
 generna eller interaktionen mellan dem båda.  
En interaktion som ofta styrs av  epigenetik.
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Fascinerad av hjärnan: Daniella vill
hjälpa patienter med Parkinsons 

Lunds�universitet�har�en�lång�tradition�att�transplantera�stamceller�till�
hjärnan,�till�exempel�för�att�behandla�Parkinsons�sjukdom.��Att�pro-
grammera�om�hudceller�till�nervceller�gör�det�möjligt�att�behandla�fler�
patienter.�Därför�utforskar�Daniella�Rylander�hur�transplanterade�celler�
samarbetar�med�befintliga�celler�i�hjärnan.

NAMN: Daniella Rylander
ÅLDER: 31 år
FAMILJ:� Sambo (snart gift), två katter
DOLD�TALANG:�Har dansat jazzbalett 
sedan hon var liten 
ARBETAR: Utvecklingsneurobiologi, 
Wallenberg Neurocenter, Lunds universitet
FORSKNINGSOMRÅDE: Synaptisk 
integrering av transplanterade neuron 
FRITID: Vänner, familj, god mat och musik

För att närmare kunna studera de omprogrammerade nervcellerna har den forskargrupp, där Daniella ingår, skaffat avancerad utrustning för elektrofysiologi.

– Det är viktigt att återställa nervnät-
verket och signaleringen. Annars spelar 
det ingen roll vad vi transplanterar, säger 
Daniella Rylander vid Wallenberg Neuro-
center på Lunds universitet.

Från petriSKål till KliniKen
Just nu jobbar Daniella med nervceller 
som har odlats i en petriskål. En celltyp 
som är av speciellt intresse är så kallade 
omprogrammerade celler. Forskargrup-
pen där Daniella är verksam visade för 
två år sedan att det går att omprogram-
mera till exempel hudceller till nervceller 
genom att ta in fyra nya gener i cellen. 
De var först i världen att visa att detta var 
möjligt utan att passera stamcellstadiet.
 – Det betyder i princip att man effek-
tivt skulle kunna omvandla vilka celler 
som helst till att bli nervceller, till och 
med celler från samma patient. Men det 
är långt i framtiden.  
  Tidigare behandlingar har utförts med 
celler från tidigt aborterade foster. Det 
har varit problematiskt, varje operation 
kräver en stor mängd celler och detta 
ger upphov till svåra logistiska och etiska 
frågeställningar.
 – Men innan vi kan tillämpa trans-
plantation av dessa omprogrammerade 
celler måste vi utvärdera både cellerna 
och processen väldigt noga. Det är där jag 
kommer in i bilden, säger Daniella.

FaScinerad av hjärnan
Daniella blev fascinerad av hjärnan när 
hon var utbytesstudent i Kanada och läste 
en kurs i neurobiologi.

 – Hjärnan är ett organ som vi, trots all 
forskning, egentligen inte vet så mycket 
om. Jämför bara med hjärtat, säger hon.
 Sjukdomar som schizofreni och 
depression kändes för abstrakta, därför 
valde Daniella att fokusera på Parkinsons 
sjukdom med tydliga motoriska symp-
tom. Som doktorand undersökte hon 
biverkningar av olika läkemedel och hur 
man skulle kunna förhindra dem.

vägen bar till rom…
Efter disputationen bytte Daniella både 
labb och forskningsinriktning. Istället för 
att studera hur olika läkemedel påverkar 
hjärnan ville hon veta hur transplante-
rade nervceller fungerar. 
 Under ungefär två års tid i en forskar-
grupp i Rom lärde sig Daniella den 
avancerade teknik som krävs.

 – Det var väldigt bra att jag fick lära 
mig av experterna. Det krävs mycket op-
timering och framförallt ett tränat öga för 
att kunna se skillnaden mellan olika
celler, påpekar Daniella.

…och tillbaKa till lund
Vistelsen i Rom innebar mycket resande 
hem till Sverige och när Rom-projektet 
avslutades valde hon att söka sig till Lund 
igen. Hon började också känna av den 
ekonomiska krisen i södra Europa. 
 Daniellas nyvunna kompetens gjorde 
att hennes nuvarande chef blev intres-
serad av att rekrytera henne till forskar-
gruppen. Finansieringen från SSMF bety-
der en trygghet i karriären som forskare.
 – Nu har jag tid på mig att åstadkom-
ma någonting i det här projektet, sedan 
hoppas jag att jag kan etablera min egen 
forskargrupp i framtiden, säger Daniella.
 Redan nu planerar hon att träna upp 
någon annan, till exempel en doktorand, 
för att få hjälp med experimenten.

eleKtroFYSiologi
Daniella har lärt sig en avancerad teknik 
för att mäta olika funktioner i de trans-
planterade cellerna. Det innebär bland 
annat att hon mäter cellernas elektriska 
spänning och deras förmåga att bilda en 
aktionspotential, den elektriska puls som 
behövs för att nästa cell i hjärnan ska 
aktiveras. Mätningen utförs med hjälp 
av elektroder som fästs vid enstaka celler 
antingen i en petriskål eller i tunna snitt 
från rått- eller mushjärnor.
 – Det är ett pilligt arbete, hjärnsnitten 
måste vara syresatta och ligga i speciella 
lösningar. Allt från preparation av väv-
naden till mätningarna måste ske inom 
några timmar, förklarar Daniella.

daniellaS rigg
För att kunna utföra de elektrofysiolo-
giska försöken har forskargruppen köpt 
in ett speciellt mikroskop som står i käl-
laren. Daniella kallar mikroskopet för sin 
”rigg” och visar de olika delarna – mikro-
skopet, den tunna elektroden, styrplattan 

för mikroskopets objektiv och skärmen 
där hon kan se de enstaka cellerna i 
förstoring. 
 En dator och andra mjukvaror som är 
kopplade till mikroskopet spar all infor-
mation om cellernas egenskaper. Det har 
tagit ett halvt år att sätta upp allting.
 – Det är häftigt att jag har byggt ihop 
allt detta själv, säger Daniella medan hon 
förbereder mikroskopet för ett experi-
ment.
 – Det är rätt så tålamodskrävande, 
vissa perioder händer det inte så mycket. 
Men när det sedan kommer ett resul-
tat blir det desto roligare. Jag hoppas 
verkligen att jag kan bidra till att hjälpa 
patienter med Parkinsons sjukdom och i 
förlängningen även patienter med andra 
hjärnsjukdomar.

Fotnot:
En petriskål är en cylinderformad, låg glas- eller 
plastskål som används i laboratorier för att odla 
kulturer av celler eller andra mikroorganismer.

Nervceller omvandlade från humana hudceller, 
ett exempel på vad Daniella kommer att använda 
för sina mätningar



Tänk om man som i science fiction-filmen ”Fantastic voyage” kunde injicera människor i kroppen som sedan 
 krigar mot dödliga sjukdomar? I Marika Nestors forskning om radionuklidterapi på Rubecklaboratoriet i 
 Uppsala fungerar målsökande missiler på ungefär samma sätt som filmens pyttesmå människor.

Marika gör verklighet av
science fiction från 1966

I filmen ”Fantastic voyage” från 1966 
förminskas en grupp läkare med Raquel 
Welch i spetsen till bakteriestorlek. De 
reser runt inuti en människokropp, spårar 
upp en blodpropp och skjuter sönder den.
 På Rudbecklaboratoriet i Uppsala är 
detta inte längre science fiction. Marika 
Nestor och hennes kollegor på enheten 
för biomedicinsk strålningsvetenskap in-
jicerar målsökande molekyler som söker 
upp cancerceller – och dödar dem.

Målsökande Molekyler
Marikas forskning handlar om målsö-
kande radionuklidterapi. Forskningen 
sker egentligen i två steg. I det första 
steget identifieras skillnader mellan friska 
celler och cancerceller. Vissa proteiner 
kan vara mer vanliga på utsidan av en 
cancercell, som till exempel en receptor 
som binder ett tillväxthormon. Det är 

 – I ett första steg kan man tänka sig 
en tillämpning av den här metoden inom 
diagnostiken, för att visa var en tumör 
finns och om det finns metastaser. Det är 
nog det som ligger närmast i tiden, spår 
Marika.
 Det skulle till exempel vara en för-
del att kunna upptäcka metastaser i ett 
tidigare stadium, när det bara är ett fåtal 
celler. Sådana metastaser är enklare att 
behandla. 
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många faktorer att ta hänsyn till – alla 
tumörceller, även inom samma tumör, 
ser inte likadana ut.
 När målet är identifierat är nästa steg 
att ta fram en målsökande molekyl. Ofta 
är det en antikropp. Marika och hen-
nes kollegor har samarbete med andra 
forskargrupper och företag som ger dem 
tillgång till en rad olika antikroppar och 
andra molekyler. 

pusslandet fortsätter
Molekylen ska sedan märkas med en ra-
dionuklid och här börjar åter igen pusslet 
– hur ska märkningen se ut och var ska 
den sitta? Hur påverkar den molekylens 
egenskaper? 
 En rad tester i cellkulturer berättar 
mera om bindningen, den toxiska effek-
ten och specificiteten av den målsökande 
molekylen. Allt detta görs i cellkulturer, i 
speciella cellodlingsrum. De målsökande 
molekylerna är märkta med radioaktivitet 
och därför ingår en rad skyddsåtgärder 
i Marikas vardag. Vissa behållare står 
bakom blyklossar, en Geiger-mätare 
övervakar hur mycket radioaktivitet som 
strålar ut i rummet och Marika har en 
liten dosa på labbrocken som mäter hur 
mycket radioaktivitet hon exponerats för.

Hitta ocH förstöra
Efter cellförsöken följer experiment i 
möss som bär på tumörer. Efter att ha 
injicerat den målsökande molekylen stu-
derar man med hjälp av avancerad avbild-
ningsteknik var molekylen har hamnat.

cancerceller versus friska celler

Vid målsökande radionuklidterapi utnyttjar man skillnader mellan cancerceller och friska cel-
ler genom att målsöka ytreceptorer som förekommer i mycket högre grad på cancerceller än 
på normala celler. Radionuklidmärkta målsökarmolekyler söker sedan upp dessa receptorer 
i kroppen, och på så sätt kan man få en högre ansamling av radioaktivitet i tumören – något 
som kan användas för att antingen lokalisera eller behandla tumören.

’’ Kan jag hjälpa
en enda patient
är det värt alla
år i labbet.      ’’
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ny Metod Mot cancer
Marikas före detta handledare, Jörgen 
Carlsson, är just nu involverad i ett 
projekt där diagnostikmetoden testas på 
bröstcancerpatienter.
 – Det är roligt att se att projektet har 
kommit så långt. Mycket av den pre-
kliniska forskningen tar sig aldrig till 
kliniken och det är just därför vi samar-
betar med läkare inom öron-näsa-hals på 
Akademiska sjukhuset för att överbrygga 
den klyftan. Läkarna har den kliniska 
blicken och vet vad som är möjligt i 
kliniken, förklarar Marika.
 Men det som Marika verkligen brinner 
för är att i framtiden kunna behandla 
cancer med metoden. Därför gör hon 
även försök för att undersöka hur de 
målsökande molekylerna kan skada can-
cercellerna. Hennes ambition är att leda 
en så kallad translationell grupp, där man 
översätter grundforskningens fynd till 
patientnytta.

Vill du möta fler högaktuella SSMF-forskare?

Möt Karin Jensen vars intressanta experiment i Boston 
givit g enljud över hela forskarvärlden.

Läs hur både stora proffsboxare och små akvariefiskar 
hjälper Henrik Zetterberg i hans forskning.

För att lyckas som forskare krävs mycket möda, oänd-
ligt tålamod – och, oftast, mycket pengar.

 – Om jag kan hjälpa en en enda pa-
tient är jag nöjd, det skulle vara värt allt 
detta slit och alla dessa år i labbet, säger 
hon.

ssMf avgörande
Marika disputerade inom biomedicinsk 
strålningsvetenskap och fick sedan ett 
postdok-stipendium från SSMF i två år. 
Med det stödet i ryggen ledde hon ett 
forskningsprojekt för att utveckla mål-
sökande molekyler för cancertumörer i 
huvud och hals. Projektet skedde i sam-
arbete med öron-näsa-hals-kliniken vid 
Akademiska sjukhuset i Uppsala.
 När stipendietiden gick ut fick Marika 
en treårig SSMF-forskartjänst. 
 – Det unika med SSMF är att man 
får anslag även till den egna lönen. Hos 
många andra finansiärer får man medel 
för att bedriva projektet och för att an-
ställa doktorander men inte till sig själv, 
säger hon.

Mer självständigHet
De egna pengarna gör Marika mer attrak-
tiv att samarbeta med och betyder i 
Marikas ögon självständighet. Dessutom 
påverkar det chansen att få andra anslag 
för driftkostnader och anställning av 
doktorander.
 – Det är en kvalitetsstämpel som öpp-
nar dörrar för andra anslagsgivare. Det 
blir en snöbollseffekt.

Många ’’säkra’’ projekt
Marika förklarar att i dagens forsknings-
klimat blir många forskare tvingade att 
enbart satsa på ”säkra projekt” – forsk-
ningsprojekt där man i princip redan vet 
vilket resultat man kommer få. Detta 
leder till säkra publikationer och fortsatta 

NaMN: Marika Nestor
ÅldeR: 37 år
FaMIlj: Sambo, två barn (två och fem år)
aRbeTaR: Som forskare på institutionen för 
radiologi, onkologi och strålningsvetenskap 
vid Uppsala universitet
FoRskNINgsoMRÅde: Biomedicinsk 
strålningsvetenskap, molekylär radionuklid-
målsökning
FRITId: Är med i en bokklubb med mycket 
varierad litteratur. Favoritgenren är science 
fiction
dold TalaNg: Har sjungit i ett punkband 
vars namn hon inte vill avslöja. Bandet 
spelade in tre skivor, höjdpunkten var ett 
uppträdande på klubben Katalin i Uppsala.

forskningsanslag, men sällan till några 
banbrytande forskningsresultat. 

Mer kreativitet 
– Det kan behövas lite mer kreativitet i 
forskningen, att man får experimentera 
med sådant där man inte är säker om det 
ger utdelning eller inte. Att få testa nya 
spännande idéer helt enkelt, säger Marika 
Nestor när Forskarnas Nyheter möter 
henne ombord på tåget från Arlanda flyg-
plats in till Stockholm.
 Många tittar efter den blonda tjejen 
som sprungit från inrikesterminalen till 
Arlanda Express – i en elegant galaklän-
ning och gympaskor. 
 Marika ska hämta ett pris på 500  000 
kronor för unga forskare från Göran 
Gustafssons Stiftelse och har ont om 
tid att hinna från en betygsnämnd i 
Göteborg till prisutdelningen på Grand 
Hotel i Stockholm. Hon hinner med ett 
skobyte precis innan hon tar emot priset.
 – Det är inte så ofta man får uppleva 
lite glamour i forskarvärlden så det här 
ville jag inte missa.

Mer vågade projekt
Stödet från SSMF i kombination med 
prispengarna från Göran Gustafssons pris 
betyder att Marika kan ta sig an lite mer 
vågade projekt. Tillskottet i kassan bidrar 
också till att hon nu planerar att anställa 
sin första egna doktorand.
 På sikt hoppas Marika Nestor ha en 
stor forskargrupp med mycket samarbe-
ten. 
 – Jag vill lyfta blicken för att kunna se 
nya tekniker och nya möjligheter. Bara 
för att jag har disputerat på en molekyl 
betyder det inte att jag måste fortsätta 
jobba med detta hela livet.

 

”Jag tror att individanpassad behandling 
utvecklas allt mer och att målsökande te-
rapier spelar en allt större roll i diagnosen 
och för att bestämma vilken behandling 
en patient ska få. Jag tror också på kom-
binationsbehandling som att kombinera 
olika målsökare och olika radionuklider 
för att få en crossover-effekt.
 På ett personligt plan hoppas jag  vara 
professor inom biomedicinsk strålnings-
vetenskap med en stor forskargrupp med 
spännande samarbeten.’’

om 15 år

För att bättre behandla smärta,
mäter Karin Jensen hjärnaktiviteten.

Inte bara på patienten utan även på läkaren.

Sveriges unga forskare behöver 
mer smycken, 

bilar och värdefull konst.

Henrik Zetterberg fick oväntad
hjälp i sin forskning om demens.

Marika Nestor är en av de unga forskare 
med stöd från Svenska Sällskapet för 
Medicinsk Forskning 
som porträtteras i 
årets stora infor-
mationskampanj 
från SSMF – läs 
mer om kampanjen 
här nedanför. Du 
möter Marika och 
de andra forskarna 
på www.ssmf.se

Det som Raquel Welch gjorde 
science-fiction av 1966 hjälper

Marika Nestor att stoppa cancer.

läs Mer oM Marika

Vill du veta mer om hur en medicinsk forskares vardag ser ut och om det enorma 
arbete som ligger bakom  de många små framsteg som så småningom, förhoppningsvis, 
leder till ett stort genombrott?
 Vi bad kulturjournalisten Jan Gradvall, känd från bland annat Dagens  Industri 
Weekend och mottagare av Publicistklubbens stora pris 2013, att intervjua tre 

 nuvarande och före detta SSMF-stipendiater, Karin Jensen, Marika Nestor och Henrik 
Zetterberg, om deras forskning.
 Läs resultatet av intervjuerna på ssmf.se! De fina bilder, som ackompanjerar Jan 
Gradvalls texter, är tagna av fotograf Hans Ericksson respektive Michele Rose/MGH 
Photograpy (Karin Jensen). Byrå, fat, smycke och tavla: Bukowskis.



Malin alMgren
KarolinsKa institutet
Malin vill veta om förlossning 
med planerat kejsarsnitt påver-
kar epigenetiken, modifieringen 
av arvsmassan, hos barnet. 
Hon hoppas kunna identifiera 
orsaken till varför kejsarsnitt kan 
kopplas till olika sjukdomar som 
typ 1 diabetes, gluten intolerans 
och allergi.

DaviD linDquist
uMeå universitet
David undersöker LRIG-generna, 
som styr reglering av celltillväxt 
och delning. Uttryck av LRIG1 
gör cancerceller mer känsliga för 
vissa cellgifter, därför vill David 
veta om det är möjligt att mäta 
genuttryck samt om detta kan 
användas inom cancerprognos 
och behandling.

åsa ehlén
lunDs universitet
Åsa vill veta mer om föränd-
ringar i genen BRCA2 och hur de 
påverkar utvecklingen av bröst-
cancer. Hon är särskild intresse-
rad av att kartlägga mekanismen 
för hur de olika förändringarna 
påverkar tumörutveckling och 
därmed cancerrisken.

ingriD gliMelius
KarolinsKa institutet
Ingrid skalll utveckla bättre 
rehabiliteringsprogram för 
personer som har haft Hodg-
kins lymfom. Därför ska hon 
undersöka kopplingen mellan 
samsjuklighet, socioekonomisk 
ställning eller miljöfaktorer till 
överlevnadsskillnader i olika 
samhällsgrupper. 

naDa abDelMagiD
KarolinsKa institutet
Nada undersöker mekanismen 
bakom den autoimmuna sjukdo-
men multipel skleros (MS). Hon 
kommer att studera på vilket sätt 
autoantikroppar mot en specifik 
kalium kanal och infektioner med 
körtelfebervirus (EBV) kan spela 
en roll i sjukdomen.

banafsheh KaDKhoDaei
KarolinsKa institutet
Banafsheh vill förstå var och hur 
de enskilda tumörcellerna som 
bildar en hjärntumör uppstår. 
Därför kommer hon att studera 
celldelningen i hjärnans stamcel-
ler och följa cellernas migrations-
mönster i hjärnan. Kunskapen 
lägger grund för behandling mot 
tumörcellernas ursprung.

spyros DarManis
uppsala universitet
Spyros skall kartlägga unika 
egenskaper hos enskilda can-
cerceller i samma tumör. För att 
kunna göra det utvecklar han 
en ny metod för att samtidigt 
detektera olika mRNA och 
proteiner i enskilda cancerceller. 
Kunskapen kan bidra till indivi-
danpassade cancerbehandling.

ingegerD elvers
uppsala universitet
Ingegerd studerar arvsanlagen 
för två olika cancerformer som 
drabbar blod- och immunsyste-
met hos hundar. Hundar lever i 
samma miljö som människor och 
drabbas av liknande sjukdomar, 
därför hoppas hon att kunna dra 
slutsatser om samma cancerfor-
mer hos människor.

Magnus hansson
KarolinsKa institutet
Magnus studerar mekanismerna 
bakom mRNA-modifiering i oli-
godendrocyter, en speciell sorts 
hjärncell som isolerar nervtrå-
darna. Han ska undersöka hur 
dessa modifieringar påverkar 
fortledningen av nervimpulser, 
nervcellens överlevnad och mot-
ståndskraft mot olika sjukdomar.

lars bräutigaM
KarolinsKa institutet
Lars vill hitta nya terapier mot 
cancerstamceller. Han är särskild 
intresserad av att undersöka 
mekanismen med vilken reaktiva 
syremolekyler bidrar till upp-
komsten av cancerstamceller. 
Fynden kan utnyttjas för att 
utveckla nya cancerläkemedel.

nina gustafsson 
 shepparD
KarolinsKa institutet
Nina vill veta om enzymet D2 
kan vara en lämplig måltavla  
för framtida cancerläkemedel.  
I laboratoriet är det möjligt att 
döda cancerceller genom blocke-
ring av D2, nu ska Nina utforska 
D2s roll i cancercellens överlev-
nad och dess ämnesomsättning. 

Johanna Dahlqvist
uppsala universitet
Johanna skall identifiera de 
förändringar i arvsmassan som 
bidrar till olika autoimmuna 
sjukdomar. Hon vill också veta 
hur dessa förändringar på-
verkar kroppens immunceller. 
Hon hoppas att kunna bidra till 
en förbättrad diagnostik och 
behandling.

pernilla eliasson
linKöpings universitet
Pernilla kartlägger faktorer som 
är viktiga i det tidiga läknings-
förloppet efter en hälsenerup-
tur. Hon tar reda på hur olika 
arvsanslag påverkar förloppet 
när en ny sena bildas, dessutom 
undersöker hon hur olika grader 
av belastning och rörelseträning 
påverkar rehabiliteringen.

pär halJe
lunDs universitet
Pär försöker förstå hur föränd-
ringar i dopaminsignalering och 
genuppsättning kan leda till 
förändringar i elektriska sväng-
ningsmönster och symptom vid 
hjärnsjukdomarna Parkinsons 
sjukdom och schizofreni. Trots 
olika symptom kan sjukdomarna 
delvis ha en liknande mekanism.

thoMas abrahaMsson
linKöpings universitet
Thomas studerar tarmflorans 
betydelse och antibiotikans 
påverkan hos för tidigt födda 
barn. Han kommer att överföra 
avföringsprover från barnen till 
bakteriefria möss och ska sedan 
studera mössens tillväxt, deras 
tarmflora och påverkan på deras 
tarmslemhinna.

MirJaM Klepsch
KarolinsKa institutet
Mirjam studerar funktionen av 
proteinet PARP-4. Hämning av 
PARP-1 har visat sig hjälpa mot 
bröstcancer men det är oklart 
vad som händer med de andra 
PARP-proteinerna. En ökad 
kunskap om dessa proteiner kan 
bidra till en bättre behandling av 
cancer.

Juan Du
KarolinsKa institutet
Juan utvecklar en ny bakterie-
baserad behandling mot inflam-
matorisk tarmsjukdom (IBD). 
Hon vill få vanliga tarmbakterier, 
E.Coli, att utsöndra inflamma-
tionsdämpande substanser lokalt 
i tarmen och därmed minska 
symptom och behov av annan 
behandling.

faiez al niMer
KarolinsKa institutet
Faiez vill förbättra möjligheten 
att upptäcka och behandla 
multipel skleros (MS). Därför 
letar han efter arvsanlag som 
påverkar den skadliga akti-
veringen av vita blodkroppar 
som leder till återkommande 
episoder av inflammationer.

chatarina larsson
uppsala universitet
Chatarina studerar ett speci-
ellt arvsanlag som av okänd 
anledning ofta är förändrat 
i bröstcancer. Förändringen 
tros påverka modifieringar i 
arvsmassan, så kallad DNA-me-
tylering. Chatarina vill veta hur 
detta påverkar cellens beteende 
och utveckling av tumörer. 

Kerstin ebefors
göteborgs universitet
Kerstin studerar de bakomlig-
gande orsakerna till sjukdomen 
IgA-nefrit som är en vanlig 
orsak till njursvikt. I nuläget 
finns ingen botande behandling. 
Genom att studera vad som 
händer i njuren på molekylnivå 
hoppas Kerstin kunna bidra till 
utveckling av nya läkemedel.

tanya henshall
KarolinsKa institutet
Tanya forskar om betydelsen av 
muskelceller i blodkärlsväggarna 
för hjärtkärlsjukdomar. Hon 
undersöker Notch 3, ett protein 
som har visat sig att vara felreg-
lerat i olika vaskulära sjukdomar. 
En större förståelse om denna 
felreglering kan bidra till nya 
behandlingsmetoder.

Nya SSMF-stipendiater 2013
Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning har ända sedan starten 1919 
prioriterat de unga forskarna. Tiden efter doktorsexamen är kritisk 
–  äldre, mer seniora forskare får ofta företräde till forskningsanslag. 

 Samtidigt är det ofta unga, oberoende forskare som står bakom stora 
medicinska genombrott.  Här är årets mottagare av SSMF:s tvååriga  hel- 
och halvtidsstipendier för postdoktorala studier för docentkompetens.

8  SSMF I FORSKARNAS NYHETER I 2013/2014

 



  

  

elisabet ohlin
uppsala universitet
Elisabet forskar på hur skador 
på blod-hjärnbarriären påverkar 
olika sjukdomstillstånd. Genom 
att använda sig av en musmodell 
med minskad genomsläpplig-
het av blodkärl vill hon förstå 
konsekvenserna av skador på 
blod-hjärnbarriären vid hjärntu-
mör och traumatisk skallskada.

christopher sJöwall
linKöpings universitet
Christopher studerar immun-
regleringen vid den reumatiska 
sjukdomen systemisk lupus 
erytematosus (SLE). Han hop-
pas kunna bidra till en bättre 
diagnos, optimerad användning 
av befintliga läkemedel och 
utveckling av nya läkemedel och 
behandlingar.

petra suchanKova 
Karlsson
göteborgs universitet
Petra vill öka förståelsen för 
mekanismerna som leder till 
beroende. Hon kommer särskilt 
att studera magtarmhormonerna 
ghrelin och GLP-1, som har visat 
sig att vara betydelsefulla för al-
koholberoende, samt variationer i 
magtarmhormonrelaterade gener.

pontus norDenfelt
lunDs universitet
Pontus studerar hur immunför-
svarets celler binder inflamme-
rade regioner eller andra celler 
genom ytproteinet integrin. 
Pontus kommer att använda sig 
av fluorescerande biosensorer 
och genförändrade integriner. 
Fynden kan vara en grund för 
nya läkemedel.

Daniella rylanDer
lunDs universitet
Daniella vill veta hur naturliga 
eller omprogrammerade stam-
celler kommunicerar och bildar 
nätverk med andra hjärnceller 
när de har transplanterats till 
hjärnan. Hon hoppas att kunna 
bidra till en förbättrad Parkin-
sonbehandling med hjälp av den 
nya kunskapen.

Johan lunDqvist
uppsala universitet
Johan vill veta om vitamin D 
kan användas för behandling av 
bröstcancer. Studier på cellkultu-
rer visar att vitamin D kan minska 
bröstcancercellernas tillväxt 
genom att hämma produktion 
av könshormonet östrogen. Nu 
ska Johan undersöka effekten 
närmare.

saMir el anDaloussi
KarolinsKa institutet 
Samir utvecklar en ny strategi 
för att leverera oligonukleotider, 
korta bitar av syntetisk arvs-
massa till celler. Tanken är kunna 
korrigera fel som uppstår till 
följd av skadade arvsanlag och 
därmed kunna behandla ärftliga 
neuromuskulära sjukdomar. 

eric rullMan
KarolinsKa institutet
Erics forskning ska öka kunska-
pen om muskelförlust hos äldre, 
så kallad sarkopeni, genom att 
undersöka de molekylära meka-
nismerna bakom sjukdomen samt 
risken att drabbas. För att kunna 
göra det kommer han att jämföra 
muskelprover som togs för 20 år 
sedan med nya prover.

sMitha sreeDharan
uppsala universitet
Smitha forskar om de basala 
 mekanismer som leder till 
malignt gliom, den vanligaste 
hjärntumören. Hon studerar hur 
ursprungscell och ålder påverkar 
tumörens tillväxt och tumör-
cellens egenskaper. Identifiering 
av nyckelproteiner kan leda till 
nya behandlingsmetoder.

Mårten winge
KarolinsKa institutet
Mårten undersöker interaktionen 
mellan hud och immunförsvar 
vid psoriasis, en av de vanligaste 
inflammatoriska hudsjukdomarna. 
Orsaken verkar vara hudspecifik, 
därför hoppas Mårten kunna 
bidra till utveckling av behandling 
som riktas enbart mot huden 
utan att påverka immunförsvaret.

Mattias Magnusson
lunDs universitet 
Mattias utvecklar nya behand-
lingsmetoder mot en viss typ 
av blodcancer, akut myeloisk 
leukemi (AML). Därför ska han 
analysera cancerstamceller från 
patienter för att lära sig mer 
om cellernas cancerspecifika 
förändringar. Dessutom ska han 
testa olika läkemedel.

riiKKa ryDMan
KarolinsKa institutet
Riikka undersöker om upptäck-
ten av små ärrbildningar och 
före komsten av bindvävnad i 
hjärtat kan läggas till riskprofilen 
för patienter med medfött hjärt-
fel. Förhoppningen är att kunna 
bedöma vilka patienter som 
 gynnas av ytterligare utredning 
och pacemakeroperation.

tobias striD
linKöpings universitet
Tobias undersöker hur inflam-
matorisk signalering i en viss 
typ av inflammatoriska celler, 
makrofager, påverkar utveckling 
av insulinresistens. Resultaten 
kan ge kunskap för framtagning 
av nya behandlingsmetoder 
mot insulinresistens och typ 2 
diabetes.

chenglin wu
KarolinsKa institutet
Chenglin vill förstå vilka ge- 
netiska förändringar som ger 
blodcancern mantelcellslymfom 
(MCL) dess aggressiva karaktär 
och hur den kan bli resistent 
mot behandling. Han kommer 
 att använda sig av primära 
och återfallande tumörer från 
samma patient.

caroline norDenvall
KarolinsKa institutet
Caroline vill veta hur kolektomi, 
ett ingrepp där tjocktarmen ope-
reras bort, påverkar patienter 
med inflammatorisk tarmsjuk-
dom. Genom att undersöka död-
lighet, komplikationer, handlägg-
ning av stomi och påverkan på 
fertilitet hoppas hon att kunna 
förbättra vården för patienter.

nasiM sabouri
uMeå universitet 
Nasim undersöker hur ett vik-
tigt enzym, Pfh1, underlättar 
kopiering av arvsmassan under 
celldelningen. Kromosombrott, 
ett signum för sjukdomar som 
cancer, ökar i avsaknad av 
Pfh1 och därför  kan den nya 
kunskapen vara viktigt för att 
förebygga och behandla cancer.

Johan hartMan
KarolinsKa institutet
Johan vill förstå hur bröstcancer-
stamceller fungerar och hur man 
kan angripa dem. Han kommer 
att använda bröstcancerstamcel-
ler från tumörer som har opere-
rats bort. Han är även intresserad 
av att hitta markörer för cancer-
stamceller som kan användas för 
att upptäcka bröstcancer.

Daniel nätt
linKöpings universitet
Daniel undersöker hur stress hos 
föräldrarna innan graviditeten 
ökar risken för att barnet ut-
vecklar beroendesjukdomar. Han 
kartlägger hur levnadsmiljön pro-
grammerar generna i musföräl-
derns spermier och äggceller och 
hur detta påverkar belöningssys-
temet i avkommans hjärna.

fang fang
KarolinsKa institutet
Fang undersöker mekanismerna 
bakom de psykiska och fysiska 
hälsorisker som en cancerdiag-
nos för med sig. Hon vill speciellt 
veta vad som händer i hjärtat 
då det är känt att risken för 
hjärtkärlsjukdom ökar efter can-
cerdiagnosen. Hon kommer även 
att studera familjemedlemmar.

Magnus sanDberg
KarolinsKa institutet
Magnus studerar mekanismerna 
som ligger till grund för den tidiga 
utvecklingen av hjärnans inter-
neuron. Med hjälp av dessa fynd 
kan han sedan beskriva de mo-
lekylära orsakerna till sjukdomar 
som epilepsi, autism och schizo-
freni och förhoppningsvis bidra till 
bättre diagnos och behandling.

Nya SSMF-forskare 2013
Under de senaste åren har de stipendier som Svenska Sällskapet för 
 Medicinsk Forskning delar ut kompletterats med SSMF-forskartjänster 
– ett sätt att säkerställa att begåvade forskare inte tvingas ge upp på 

grund av anslagsbrist. Här är årets mottagare av dessa treåriga tjänster 
för tidigare SSMF-stipendiater som har presterat extra berömvärda forsk-
ningsresultat och ofta är på väg att etablera sina egna forskargrupper.
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ernesto restrepo 
 leiDefors
uppsala universitet
Ernesto undersöker hur hjär-
nans belöningssystem påverkar 
neurala mekanismer som är 
involverade i beteenden. Han 
är speciellt intresserad av att 
hitta markörer som relaterar till 
specifika mentala tillstånd, till 
exempel brist på självkontroll.



Som doktorander blev de ett par. Efter disputationen åkte de tillsam-
mans till Boston för att forska vidare. Helin och Erik Norberg berättar 
om sina erfarenheter av att forska utomlands – och om planerna på att 
återvända hem och bilda egna forskargrupper i Sverige.

Forskning i nöd och lust
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Anrika Harvard Medical School ligger i 
Longwood Medical Area, ett område som 
kännetecknas av höga byggnader, gälla 
ambulanssirener och ett konstant flöde av 
forskare. Bostons smarthet känns i luften, 
här bedrivs forskning i världsklass. Helin 
Norberg visar laboratoriet där hon till-
bringar större delen av sin vakna tid. Det 
är trångt mellan bänkarna, en lägre del av 
labbänken fungerar som kontorsplats. 

 Enligt Helin är det en del av tänket 
kring effektiviteten, ett sätt att se till att 
ingen sitter och slösurfar på arbetstid. 
Sociala arrangemang som gemensamma 
pizzaluncher, afternoon tea och happy 
hour är lika mycket till för trivseln som 
för att se till att folk stannar längre på 
sina arbetsplatser. Helin har ingenting 
emot detta arbetssätt.
 – Jag har så himla roligt här, det känns 
inte som om jag är på jobbet, säger hon.

Ett forskandE par
Tvärs över gatan, i en skyskrapa med 
glänsande glasfasad, forskar hennes make 
Erik Norberg. Helin och Erik träffades 
på Karolinska Institutet i Stockholm 
när de var doktorander i samma fors-
kargrupp. Helin hade precis avslutat sitt 
andra år av forskarutbildningen när Erik 
började.
 – Det var en bra stämning i labbet, alla 
umgicks med alla. Erik och jag var vän-
ner i ungefär ett år, sedan klickade det, 
berättar Helin.
 Helin disputerade först och efter en 
kort första postdok-period vid Stock-
holms universitet var det också hon som 
först flyttade till Boston. Erik kom till 
Boston tre månader senare när även hans 
disputation var klar. 
 Att de skulle göra postdok på samma 
ställe var redan bestämt, att det blev just 
Boston berodde på att det passade bra 
ämnesmässigt. 

ÖmsEsidig fÖrståElsE
Att vara gifta både med varandra och 
med forskningen har mest fördelar, 
tycker Erik och Helin. 
 – Om Erik säger att han måste jobba 
dygnet runt den närmaste månaden för-

står jag det helt och hållet, säger Helin.
 Båda två är överens om att forskningen 
är mer än ett vanligt jobb, det är en livs-
stil. Sedan de kom till Boston har de haft 
ganska lite semester. Det händer att de 
tar några dagar ledigt i anslutning till en 
konferens eller ett seminarium utomlands 
men det blir inga långa sammanhäng-
ande perioder. 
 Kompisarna tycker att det är konstigt 
men Erik och Helin ser det som en själv-
klarhet att jobba hårt.
 – Som postdok jobbar man för sig 
själv. Går det bra, genererar man bra 
vetenskapliga publikationer och det i 
sin tur resulterar i en större chans att få 
forskningsanslag, säger Erik.

 – Hur mycket du jobbar kan ha bety-
delse för hur det kommer att gå för dig 
som forskare i framtiden, lägger Helin till.

konkurrErar mot sig själv
Helin forskar kring identifiering av can-
cerspecifika molekyler medan Erik un-

dersöker tumörmetabolism inom en viss 
typ av cancer. Att de jobbar inom olika 
områden är en fördel, tror de. På så sätt 
blir de inte direkta konkurrenter, även 
om de söker samma forskningsanslag.
 – Vi tävlar inte med varandra. Vi blir 
uppriktigt glada när den andra får ett pris 
eller ett anslag. Vi känner ändå båda att 
vi får berömmelse på varsitt håll för det vi 
gör, säger Helin.
 – Det är snarare så att vi stödjer varan-
dra när den andre ibland har för mycket 
att göra. Helin är lite orimlig ibland, hon 
ställer för höga krav på sig själv, säger Erik.
 – Det är helt sant, jag tävlar nog 
snarare mot mig själv och tänker att om 
jag istället hade jobbat mer, då hade jag 
kanske kunnat publicera i Cell istället för 
”bara” Molecular Cell, svarar Helin.

tuff konkurrEns
I den forskningsmiljö där Helin och Erik 
befinner sig i är det lätt tänka så. Eliten 
är samlad och enbart publikation i de 
bästa vetenskapliga tidskrifterna duger. 
Det är lätt att ryckas med i det, bland 
 annat glömmer Helin oftast bort att hon 
är medförfattare till många andra publi-
kationer. Hon tar nästan endast hänsyn 
till de publikationer där hon står som 
första författare när hon ska summera sin 
egen framgång i Boston.

forskning, forskning…
Även om det nästan bara är fördelar med 
att vara ett forskande par så finns det 

’’ Jag har så
  himla roligt,
  det känns inte 
  som ett jobb.  ’’

Paret Helin och Erik Norberg är några av de unga svenska forskare som med SSMF:s stöd kunnat förlägga sin forskning till anrika Harvard Medical School i Boston.
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några få nackdelar. Helin och Erik berät-
tar om de dagar när någon av dem kom-
mer hem, är trött och bara vill glömma 
forskningen och labbet en liten stund. 
Då kan det hända att den andra kommer 
hem och börjar berätta om ett resultat 
eller ett problem på labbet.

 – Ibland blir det för mycket forskning, 
en av oss håller alltid på att skriva eller 
omarbeta ett papper, säger Erik.

att åtErvända hEm
Just nu söker både Erik och Helin anslag 
för att komma tillbaka till Sverige. Att 
söka SSMF:s Stora Anslag var givet ifrån 
början, båda tycker att möjligheten att få 
stöd för att etablera den egna forsknings-
verksamheten är fantastisk. Andra ansök-
ningar har gått iväg till olika finansiärer.
 – Just nu avvaktar vi, på senhösten blir 
det en till omgång med ansökningar. Vi 
hoppas att kunna återvända till Sverige 
under 2014, säger Erik.

nyttiga kontaktEr
Både Helin och Erik har funderat mycket 
över processen att åka ut och komma 
hem igen. 
 – I nuläget heter det att unga forskare 
ska stimuleras att åka utomlands för att 
göra en postdok men när det sedan kom-
mer till fördelning av forskningstjänster 
och resurser känns det inte som om det 
premieras menar Erik.
 – Det borde inte enbart handla om an-
tal vetenskapliga publikationer utan även 
kvaliteten på dem. Har man varit någon 
annanstans så har man lärt sig ett annat 
sätt att tänka och lösa problem. 
 Som exempel nämner Erik forskningen 
i USA där han menar att man tänker 
större och har mer resurser. Genom att 
vistas i en ny miljö etablerar man dessut-
om ett nytt nätverk som man tar med sig. 
 Kontakterna utomlands kan i ett sena-
re skede utnyttjas för vetenskapligt utbyte 
eller för att skicka de egna doktoranderna 
på en kortare visit. I vissa fall kan man 
även få praktisk hjälp i form av analys 
av prover – sammantaget kan vistelsen i 
ett annat land betyda mycket mer än vad 
forskningsfinansiärerna tar hänsyn till när 
de bedömer ansökningarna. 

gärna utÖkadE tidsramar
Erik påpekar även att det tar tid att 
etablera sig i en ny forskningsgrupp och 
ett nytt land, likaså tar det tid när man 
återvänder. 
 – Tidsramen för att söka medel som 
ung forskare borde utökas för dem som 
åker utomlands.
 – Sedan är det viktigt att fundera 
över vilka vi skickar iväg och vilka som 
kommer hem igen. Vi ser endast de som 
har lyckats med forskningen, de som det 
har gått bra för. Men det finns postdokar 
som inte lyckas, som inte kommer hem 
eller som inte fortsätter inom forskningen 
men det är ingen som för deras talan, 
tillägger Erik.

framtida forskningsgrupp
Erik och Helin är hoppfulla inför framti-
den. Så fort som en av dem får en tjänst 
eller någon typ av forskningsfinansiering 
i Sverige blir det först champagne och 
sedan hemfärd. 
 De har båda två funderat mycket hur 
de vill utforma sina framtida forskargrup-
per. De vill importera lite av det som de 
har lärt sig i USA – att tänka större, att 
jobba hårdare – men på en liten mindre, 
försvenskad skala.
 – Vi tar med oss det mesta men vi 
måste anpassa oss till resurserna och till 
arbetssättet, säger Erik.
 Det är viktigt att doktoranderna för-
står att forskning inte är ett vanligt jobb 
utan snarare en livsstil och i slutändan ett 
ansvar, påpekar båda.
 – Jag vill lära ut bra planering, högt 
tempo och förmågan att ”multitaska”. 
Jag kommer att vara mycket på labbet i 
början för att se till att det fungerar, säger 
Helin.

Win – Win
Det handlar mycket om att skapa en win-
win situation, enligt Erik och Helin. De 
behöver doktorander som utför forsk-
ning, doktoranderna i sin tur får en bra 
meritlista för sin egen framtid.

 Vad det gäller den egna karriären ser 
de ingen anledning att dra ner på ambi-
tionerna. Tvärtom.
 – Om 10 år vill jag vara bland de bästa 
i Sverige som forskar inom mitt område. 
Jag vill att folk ska veta vem jag är, säger 
Helin.
 – Om jag inte kan vara en av de bästa 
gör jag någonting annat. Vi gör båda två 
vårt bästa hela tiden, om det ändå inte 
skulle fungera är det dags att tänka om. 
Saken med mig och Helin är att ingen 
av oss ser det här som ett jobb, det här är 
vårt liv, avslutar Erik.

’’ Får vi anslag
i Sverige blir
det champagne
och hemfärd.      ’’

’’ Om 10 år
vill jag vara bland
de allra bästa
i Sverige inom
mitt område.’’

Helin börjar sin doktorand
tjänst vid Karolinska 
Institutet Helin och Erik blir ett par

Helin disputerar. Börjar en 
första postdok vid Stock
holms universitet

Helin flyttar till Boston, 
börjar forska vid Harvard 
Medical School

Helin och Erik hoppas 
kunna flytta till Sverige 
och etablera egna fors
kargrupper

Erik börjar sin doktorandtjänst 
i samma grupp som Helin

Förlovning Giftermål Erik flyttar till Boston, börjar 
forska vid DanaFarber 
Cancer Institute & Harvard 
Medical School.

 2004 2006 2007 2008 2009 2009 2010 2011 2014

– SSMF har betytt oerhört mycket för oss. De är flexibla när det gäller när 
man vill påbörja tjänsten och var man vill lägga den. Utan SSMF hade det varit 
svårt att bestämma sig för att åka utomlands för en postdok. Mycket händer 
inom ett år och då är flexibiliteten viktigt. Dessutom har högkostnadsskyddet 
varit till hjälp för oss som bor i Boston där levnadskostnaden är hög.

Helin har identifierat olika molekyler som specifikt blockerar tillväxten av 
cancerceller. Molekylerna används för att förstå fundamentala cellbiologiska 
processer. Hennes senaste upptäckter innefattar bland annat en ny specifik 
inhibitor av autofagi och identifiering av ett nytt sätt att eliminera ackumu
lerad mutant p53 proteiner i cancerceller. Helin kommer att ta med sig mo
lekylerna och deras derivat för att fortsätta projektet på hemmaplan. Helins 
projekt samt samarbetsprojekt har publicerats i Genes & Development, Cell 
och Molecular Cell. 

Erik har identifierat metaboliska undergrupper inom cancerformen diffust 
storcelligt Bcellslymfom som visades vara starkt associerade till cancercell
överlevnad. Fynden publicerades i Cancer Cell och skulle kunna leda till en 
kompletterande behandling. Eriks fortsatta studier har identifierat en ny länk 
mellan tumörmetabolism samt epigenetik, vilket han kommer att fortsätta 
studera djupare i Sverige.

Helin och Erik om SSMF:

Helin Norbergs forskning:

Erik Norbergs forskning:



Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning har stött medicinsk forskning sedan 1919. Mycket har förändrats 
genom åren, medan mycket annat är sig likt. Tre generationer vetenskapliga sekreterare inom SSMF – Ernst 
Brodin, Fredrik Piehl och Gunnar Schulte – diskuterar medicinsk forskning då och nu med vetenskapsjournalis-
ten  Natalie von der Lehr från Forskarnas Nyheter.

SSMF:s ’’tre vise män’’ samtalar om
medicinsk forskning i går och i dag

Hur många ansökningar 
 brukar ni få?
Ernst: På 80-talet kunde det vara ungefär 
300 - 400 ansökningar för resebidrag och 
mindre stipendier varje år. Ungefär 100 
beviljades, det handlade om ganska små 
belopp som 10 – 20 000 kronor.  Genom 
våra marknadsföringsåtgärder, som 
startade på 80-talet, ökade gåvorna till 
SSMF vilket gjorde att vi junde bredda 
verksamheten. 1992 infördes postdok-
stipendierna, i början fick vi strax under 
100 ansökningar.

Fredrik: Nu får vi in cirka 240 ansök-
ningar för postdok-stipendierna och ett 
40-tal för tjänsterna som SSMF-forskare.

Ernst: När det gäller antalet postdok-
stipendier har de ökat kraftigt. Första 
året delade vi bara ut ett 10-tal stipen-
dier – nu senast beviljade vi närmare 40 
stycken.

Vilka söker?
Fredrik: En stor andel vill resa utomlands 
och gästforska, det är lite fler nu kanske. 

Ernst: Tidigare hade 40–50 procent av de 
sökande en bakgrund som läkare, men 
vi tyckte redan då att det var viktigt att 
entu siasmera fler läkare och läkarstuden-
ter att ägna sig åt forskning. 

Fredrik: Tekniska framsteg har också 
gjort att genetisk forskning har ökat på 
senare år.

Ernst: Trenden går mot mer forskning 
på sådant som händer i cellerna och i 
cellkärnorna. Förut jobbade man till 
exempel mera med signalering mellan 
celler. Områden som tumörbiologi, im-
munologi, mikrobiologi och inflamma-
tionsforskning har vuxit väldigt mycket 
medan integrativa discipliner som 
fysiologi och farmakologi har minskat i 
volym relativt sett. 
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Fredrik: Om man tittar på heltidsstipen-
dierna så är det numera max 20 procent 
som har en läkarbakgrund. Vi införde 
halvtidstipendierna som är öronmärkta 
för kliniskt aktiva forskare. De kan även 
sökas av andra professioner som till ex-
empel tandläkare och sköterskor.

Varför är det så få 
kliniska forskare?
Ernst: Den kliniska forskningen har haft 
särskilda problem under de senaste år  ti on-
dena i Sverige med tanke på hur vården har 
utvecklats – med allt större krav på produk-
tivitet och patientgenomströmning. 
 Många kliniker har haft problem 
med att få utrymme för att få bedriva 
forskning. Det har blivit färre riktigt bra 
ansökningar från kliniskt håll under de 
här åren om man jämför med hur det var 
för 20 – 30 år sedan.

Fredrik: Tanken med satsningen på fors-
kartjänster på halvtid var att man skulle 
kunna ge pengar till väldigt bra kliniska 
projekt. Det är en styrka att ha med hela 
spannet av högkvalitativ medicinsk forsk-
ning, från väldigt preklinisk till kliniskt 
applicerbar. 
 Tidigare ingick forskningen som en 
naturlig del i arbetet om man jobbade på 
ett universitetssjukhus. Men så är det inte 
längre. De flesta läkare ägnar sig enbart åt 
sin kliniska verksamhet och det blir ingen 
forskning, återväxten är tyvärr sämre. 

Hur Har ansökningarna för-
ändrats ämnesmässigt?
Ernst: Det har blivit mycket mer moleky-
lärbiologi sedan jag började inom SSMF.

Forskarnas Nyheter samlade tre av SSMF:s vetenskapliga sekreterare genom åren till ett samtal om forskning. Till vänster Ernst Brodin, vetenskaplig sekreterare 1986-2001. Till höger Fredrik Piehl 
som tog över 2001. I mitten Gunnar Schulte, biträdande vetenskaplig sekreterare från och med 2013.

’’ Max 20 procent 
av de sökande till 
heltidsstipendierna
har läkarbakgrund. ’’
             Fredrik Piehl

’’ Det har blivit
mycket mer 
molekylärbiologi 
genom åren. ’’             Ernst Brodin



Gunnar: Det kan jag känna av ibland i 
min forskning, jag jobbar med alla dessa 
molekylära detaljer, men sedan skulle jag 
behöva den integrativa kompetensen för 
att komplettera. Men det är svårt att få 
tag i den.

Hur ser det ut om 10 –15 år? 
Vilken typ av forskning kommer SSMF 
att stödja och vad kommer ni att få för 
ansökningar?

Fredrik: Jag tror att trenden mot större 
konstellationer ökar. Jag tror dessutom att 
labbforskning kommer att sjunka, det blir 
mer epidemiologi och mer bioinformatik.

Ernst: Jag håller med dig – jag skulle 
gärna se en stark forskning även i fram-
tiden och att SSMF är med och gör den 
möjlig.

Fredrik: Ett exempel är studier med 
patientmaterial. Förut så gjorde man en 
klinisk studie med material från några 
hundra patienter, nu ska man ha tusentals 
patienter och man använder tekniker som 
genererar inte bara ett fåtal mätvariabler 
men 1000-tals mätvariabler.

Gunnar: I det här sammanhanget är det 
viktigt att ha en bra hypotes från början. 
Det är inte bara att scanna och screena. 
Detta måste framkomma tydligt i en 
framgångsrik ansökan, att det finns en 
väldefinierat frågeställning som man löser 
ifrån olika håll i de större konstellatio-
nerna och nätverk. Det är så en ansökan 
blir stark och så kommer det att vara även 
i framtiden. 

Fredrik: Samtidigt är det viktigt att 
behålla forskning i det lilla formatet i en 
forskarutbildning och även i en postdok-
toral utbildning. Det är lättare att få en 
gedigen grund för vad forskning innebär 
om man har helhetsansvaret i ett mindre 
projekt jämfört med om man är en kugge 
i ett väldigt stort maskineri. 

Ernst: Sedan kan man hoppas att andelen 
medicinska forskare med läkarbakgrund 
inte blir alltför liten – det behövs forskare 
med alla möjliga sorters grundutbildning 
– men det är ändå bra att det finns med 
forskare med ett lite bredare medicinskt 
perspektiv. Det är också viktigt för den 
prekliniska forskningen att det finns en 
livaktig klinisk forskning.

Gunnar: Som biokemist märker jag det 
i allra högsta grad, har jag en doktorand 
som har en stark medicinsk allmänbild-
ning eller är medicinare blir det ett helt 
annat tänk. Den synergin är fantastisk. 

•  SSMF:s biträdande vetenskaplige sekre-
terare sedan våren 2013 

•  Docent i farmakologi vid institutionen 
för fysiologi och farmakologi, Karolinska 
Institutet

gunnar schulte

•  SSMF:s vetenskaplige sekreterare sedan 
2010

•  Professor i neurologi med särskild inrikt-
ning på experimentell-basal neurologi

•  Överläkare i neurologi vid institutionen 
för klinisk neurovetenskap, Karolinska 
Institutet

•Medlem i SSMF:s styrelse

fredrik Piehl

•  SSMF:s vetenskaplige sekreterare  
1986 – 2001

•  Professor i farmakologi vid institutionen 
för fysiologi och farmakologi, Karolinska 
Institutet

• Medlem i SSMF:s styrelse

ernst brodin 

Vad är bäst med att Vara 
 VetenskaPlig sekreterare?
Fredrik: Det är roligt att få träffa stipen-
diaterna. Stipendieutdelningen varje år är 
lite som första dagen i skolan. Det finns 
en väldig stor entusiasm och förväntan.

Ernst: Det är också roligt att träffa dem 
som har varit stipendiater och som har 
blivit kvar i forskningen. 
 Jag träffar ibland dem som var stipen-
diater för 20 år sedan, de minns fortfa-
rande stipendiet från SSMF som någon-
ting som var viktigt för dem. Man hjälper 
andra att förverkliga sina drömmar - det 
är en verksamhet som kan ge mycket 
tillfredsställelse.

’’ Jag har svårt att hitta
den rätta integrativa
kompetens som jag
vill komplettera med. ’’
            Gunnar Schulte

Snart premiär för SSMF:s

STORA
anslag för unga forskare

Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning ökar stödet till Sveriges
 unga forskare med över 50 procent genom införandet av SSMF:s 
”Stora Anslag”.

SSMF har under senare år fått ett antal 
mycket generösa donationer, som gjort 
det möjligt att successivt utöka stödet 
till medicinsk forskning.
 Antalet postdoktorala stipendier och
anslag till forskartjänster har redan 
ökats. Om en månad tas nästa viktiga 
steg när SSMF:s Stora Anslag för första 
gången delas ut.
 Varje mottagare kommer att få upp 

till 6,4 miljoner kronor till egen lön 
och forskningskostnader under fyra år.
 Avsikten är att årligen göra det 
möjligt för åtta unga medicinska 
forskare att bli självständiga och 
kunna starta egna forskarlag.
 I början av december kan du se
på ssmf.se vilka som får årets
Stora Anslag. Från 15/4 2014 kan
du ansöka om nästa års anslag.

Visste du allt det 
här om SSMF?

Redan 1919 – när smitt-
samma sjukdomar tog 
tiotusentals liv i Sverige – 
bildades Svenska Sällska-
pet för Medicinsk Forsk-
ning (SSMF).

64
MiLjONER

Så mycket pengar delar 
SSMF ut till unga forskare i 
Sverige under 2013.

Hugo Theorell som 1955 
tilldelades Nobelpriset i 
medicin var ordförande i 
SSMF 1956 – 1968.

198
Så många medicinska 
forskningsfonder har 
 under åren instiftats av 
generösa givare som 
 donerat pengar till SSMF.

Kungahuset har ända sedan SSMF bildades engagerat sig i den medicinska forskning-
ens framsteg genom att vara stiftelsens beskyddare.

Drottning Victoria 
1919-1930

Drottning Louise
1930-1965

Drottning Silvia
1973-

Kung Gustav VI Adolf
1965-1973
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7%
Så blygsamma är SSMF:s 
omkostnader i för insam-
lade medel – att jämföra 
med 15-20 % hos de fles-
ta ideella organisationer.

Det är inte bara pengar 
som skänks. Konst, 
antikviteter, juveler och 
aktier finansierar ofta 
många års forskning.
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Tre generationer
vetenskapliga sekreterare



En mycket viktig fråga för forskare har alltid varit: hur ska jag finansiera min forskning? Två som i hög grad 
har en gemensam nämnare i  ämnet är Lasse Jensen och Staffan Smeds. Staffan, själv före detta forskare och 
professor i kirurgi, hade nämligen en pappa som hette Sten Smeds och som instiftade den fond för ögonsjuk-
domar ur vilken Lasse Jensen fick sitt SSMF-stipendium i fjol.

De har mycket gemensamt –
inte minst Staffans pappa Sten

När Forskarnas Nyheter bjuder Staffan 
Smeds och Lasse Jensen på lunch dröjer 
det inte många minuter innan herrarna 
visar sig ha mycket mer gemensamt än att 
Lasse forskar med hjälp av de pengar som 
Staffans pappa för sju år sedan donerade 
till Svenska Sällskapet för Medicinsk 
Forskning (SSMF).
 Bägge har mångåriga erfarenheter av 
att finansieringen av forskning bitvis är 
lika tidskrävande som jobbet i labbet. 
Bägge uppskattar SSMF:s ansträngningar 
för en fri, obunden svensk forskning. 
Och för bägge har Linköping spelat en 
stor roll i livet.

Fröken Anderssons Fond
– Jag ska aldrig glömma mitt första 
forskningsstipendium på 15 000 kronor 
som jag fick från ’Fröken Anderssons 
fond’ i Göteborg 1964 - de betydde 
mycket för mig och jag hade gärna velat 
tacka henne om hon nu hade varit vid 
liv, berättar Staffan Smeds, professor, 
kirurg, egen företagare och före detta 
medlem i SSMF:s granskningsnämnd
 – Vid min postdok räknade jag ut att 
jag lagt nästan 25 procent av min tid 

syncellerna i gula fläcken fungerar sämre, 
därför försämras synen allt mer och ibland 
förlorar man helt förmågan att se mitt i

 synfältet. Lasse har forskat en del kring 
just förändringar i gula fläcken som man 
än så länge saknar botemedel mot.
 – Jag är extra glad att gula fläcken 
är en viktig del av din forskning, säger 
 Staffan.
 – Min pappa drabbades tidigt av 
förändringar i gula fläcken som påver-
kade hans liv i över15 år. Han tyckte att 
det var synd och skam att det inte fanns 
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på att söka anslag, svarar Lasse Jensen, 
SSMF-stipendiat 2012 och verksam vid 
Linköpings universitet. 
 – Vid nästa steg, när man ska börja ha 
en egen doktorand eller fler, lär det tidvis 

bli 50 procent av tiden som läggs på att 
söka anslag. 
 Även Lasse kommer ihåg sitt första 
stipendium, ett resebidrag till ett spanskt 
universitet under Mastersprogrammet.
 – Det var kanske ingen större överrask-
ning att jag fick det men det var ändå det 
första stipendiet. Då var jag igång och var 
med i processen att söka pengar.
 – En av de viktigaste anledningarna till 
att jag så småningom slutade att forska 
var att det tog så mycket tid att ansöka 
om pengar, avslutar Staffan Smeds. 

GulA Fläcken ständiG
nöt För ForskArnA
Lasse forskar kring vaskulär biologi 
(blodkärlsbiologi) med hjälp av zebrafisk 
som djurmodell. Det innebär undersök-
ning av mekanismer som både positivt 
och negativt reglerar blodkärlens tillväxt 
och funktion. 
 Många sjukdomar karakteriseras av att 
tillväxten av blodkärl i det sjuka orga-
net är ovanligt hög eller låg. En sådan 
sjukdom är åldersförändringar i den så 
kallade gula fläcken i ögat. 
 Förändringar i ögonens blodkärl gör att 

’’ Jag hade velat
tacka denna okända 
fröken – om hon 
hade varit vid liv. ’’
            Staffan Smeds

’’ När jag nu inte kan 
tacka din pappa, kan 
jag ändå  tacka dig. ’’
                Lasse Jensen

Två generationer forskare i spännande diskussion om forskningsfinansieringens villkor förr och nu. Till vänster SSMF-stipendiaten Lasse Jensen och till höger professor Staffan Smeds.



Vägen till finansiering av den egna forskningen är nästan lika snårig och tidskrävande som att sedan förvand-
la hypoteser till välgrundade fakta – och kanske nya genombrott i forskningen. Tack vare de donationer som 
under åren gjorts till SSMF har SSMF kunnat finansiera många forskares arbete.

Finnes: Nyfikna forskare
Sökes: Fler donatorer

något botemedel, inte bara för honom 
utan för alla andra drabbade. Därför 
beslöt han sig för att donera merparten 
av sina pengar till Svenska Sällskapet för 
Medicinsk Forskning, där han startade 
Sten Smeds Fond för forskning kring 
ögonsjukdomar, med speciell inriktning 
på gula fläcken.

Ville hjälpA AndrA
 – Pappa var ingen förmögen man. 
Men sedan han lagt undan pengar till 
barnbarnen donerade han resten av sina 
tillgångar till SSMF. Med deras skickliga 
penningförvaltare har pengarna både 
räckt till ett antal anslag och givit en bra 
slant över till framtida forskning, säger 
Staffan Smeds.
 – Jag får säga som du sa om Fröken 
Anderssons fond, inskjuter Lasse Jenssen.
 – Jag önskar verkligen att jag kunde 
tacka din pappa. Jag hoppas att mitt tack 
i stället värmer dig, Staffan, lite extra. Det 
som skulle blivit ditt arv, blev istället en 
hörnsten i min forskning 

Blir GärnA linköpinGsBo
– Jag är glad att min forskning förde 
mig till Linköping. Här är en spännande 
forskningsmiljö som sjuder av liv och är 
på väg uppåt, säger Lasse Jensen.
 – Dessutom är det en stad där jag kän-
ner mig hemma så mycket talar för att jag 
stannar här för överskådlig tid.
 – Jag tycker också att Linköping är en 
trevlig stad – både staden och sjukhuset 
känns lagom stora, svarar Staffan Smeds. 
 Det som fick mig att ändå flytta var 
att jag som klinikchef fastnade bakom 
skrivbordet och knappt hann operera.
 Efter perioder på allt från anrika 
National Institutes of Health i Bethesda 
i USA till fältsjukhus i bland annat 
Somalia bor Staffan i dag i sin bardoms 
hemstad Sundsvall.
 – Men vid sidan av att jag driver 
företag där så jobbar jag emellanåt som 
kirurg i Bollnäs och Linköping. 
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stAFFAn sMeds.
Läste medicin i Göteborg, disputerade 
1972. Kirurg vid universitetssjukhuset i 
Linköping 1974–2002. Professor i 
kirurgi 2000. Fältkirurg i Somalia, Kuwait 
och Libanon. Bor i och driver företag i 
Sundsvall.

lAsse jensen
Doktorandstudier vid Karolinska Insti-
tutet i professor Yihai Cao’s laborato-
rium. Medicine doktor 2010. Forskar 
sedan 2011 i kardiovaskulär medicin på 
insti tutionen för medicin och hälsa vid 
Linköpings universitet.

Ansvarig utgivare: Professor Göran Magnusson, SSMF.
Text: Vetenskapsjournalist Natalie von der Lehr, Björn Garenberg och Jan Gradvall.
Layout: Lennart Karlsson, Len´Art.
Foto: Hans Ericksson, sid 8-9 stipendiaternas egna bilder.
Tryck: Stream Nordic/Åtta.45 Tryckeri AB.

Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning,
Karolinska Institutet, 171 77 Stockholm 
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FORSKARNAS NYHETER SSMF

Under åren har olika donatorer skänkt 
pengar till över 200 olika fonder som 
Svenska Sällskapet för Medicinsk Forsk-
ning (SSMF) förvaltar. Med de pengarna 
kan SSMF stödja angelägna forsknings-
projekt – både kring stora folksjukdomar 
och kring andra angelägna, men inte lika 
uppmärksammade sjukdomar. 
 I framtiden hoppas SSMF både kunna 
utöka denna forskning och ge tillfälle till 
studier även av sjukdomar kring vilka 
ingen forskning bedrivs i dag med medel 
från SSMF:s fonder. 

Mer ForskninG kräVer
Fler donAtorer
Svenska Sällskapet för Medicinsk Forsk-
ning är endast en liten, liten katalysator i 
den medicinska forskningens gigantiska 
universum – men en viktig sådan. 
 Många som startat sin forskarbana som 
SSMF-stipendiater har blivit världsbe-
römda forskare och gjort epokgörande 
genombrott.

 Men forskarnas nyfikenhet och flit 
räcker inte att för att driva de laborato-
rier där upptäckterna görs. Bakom varje 
framgångsrik forskare står en eller flera 
generösa givare.

Vill du MedVerkA till
nyA MedicinskA FrAMsteG?
Har du intresse och möjlighet att göra 

vägen till nya medicinska framsteg lite 
rakare genom att bidra till att dagens 
unga forskare får koncentrera sig mer på 
sin forskning och mindre på hur de ska 
finansiera den? Läs då på nästa sida om 
alla de olika möjligheter som finns att 
stödja angelägen medicinsk forskning –
vare sig det är forskning som är viktig för 
oss alla eller kring någon sjukdom som 
ligger dig extra varmt om hjärtat.

AMyloidos Als AlZheiMers AnoreXi AstMA 
och AllerGi BArnMedicin cAncer deMens 
diABetes endokrinoloGi FArMAkoloGi 
Gyne koloGi hjärnsjukdoMAr hjärt/kärl 
iMMunoloGi inFektionsMedicin kirurGisk 
ForskninG luFtVäGAr och lunGor MAt
sMältninG MikroBioloGi Muskelsjuk
doMAr neuroVetenskAp nerVsjukdoMAr 
njursjukdoMAr och uroloGi oBstetrik 
 ortopedi pArkinson psykiAtri reuMAto
loGi sMärtMedicin tropikMedicin tuBer
kulos tuMörBioloGi ÅlderssjukdoMAr 
äMnesoMsättninG öGon öronnäsAhAls

Här en förteckning över de områden där Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning i dag stödjer forskning.

Karin Jensen är ett bra 
 exempel på en framgångs-
rik före detta SSMF-
stipendiat. Den forskning 
som hon och hennes 
kolle gor vid Harvard 
Medical School i Boston 
gjort om smärta och 
placeboeffekter har rönt 
uppmärksamhet över hela 
världen. 
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Det finns många vägar att hjälpa
SSMF att stödja forskningen
Ge en gåva ibland
Enklaste sättet att stödja Svenska Sällskapet för 
Medicinsk Forskning (SSMF), sätt in ett bidrag på 
SSMF:s bank- eller plusgirokonto eller via kreditkort.  
Eller varför inte ge ett fast belopp varje månad via 
autogiro? Läs mer på ssmf.se.

Ge en minnesgåva
Vill du hylla minnet av en släkting eller en god vän som gått bort? 
Skicka en minnesgåva på valfritt belopp via ssmf.se.

Gratulera genom SSMF
Hyllar du hellre någon som fyller år med forskning 
än med blommor? Skicka en gratulationsgåva på 
valfritt belopp med formuläret på vår hemsida 
ssmf.se. 

Stöd SSMF och få skatt tillbaka
Visste du att du får göra avdrag för gåvor till en forsknings-
stödjande organisation som SSMF? Ger du 2 000 – 6 000 kr 
till SSMF under ett år får du dra av 25 procent. Skänker du  
6  000 kronor får du tillbaka 1 500 kronor. Se ssmf.se.

Dela med dig av aktieutdelningen
Äger du aktier i börsnoterade bolag kan du skänka bort hela eller 
delar av aktieutdelningen till en ideell organisation som SSMF – 
utan att varken du eller SSMF behöver betala någon skatt. Hela 
beloppet går till medicinsk forskning. Information och blankett på 
ssmf.se 

Donera ett större belopp 
och starta en egen fond
Starta en egen fond kring en sjukdom där du tycker 
att mer forskning är viktigt. Ge fonden ditt namn 
eller kanske namnet på en kär anhörig som  drabbats 
av just den sjukdom där du gärna skulle se mer forsk-
ning. Se ssmf.se eller ring 08-33 50 61.

Tänk på SSMF 
i ditt testamente
Den vanligaste gåvan till SSMF är testa-
menten. Då kan du säkerställa forskning på 
hög nivå, till exempel kring en sjukdom som 
drabbat dig själv. Du kan testamentera allt 
från pengar till bostäder, konst, smycken, 
antikviteter och andra tillgångar.  
Läs mer på ssmf.se eller ring 08-33 50 61.


