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Jiri Lukas fra Københavns Universitet og Jiri Bartek fra Kræftens Bekæmpelse

Det er en af de største nordiske priser inden 
for medicin, som professor Jiri Bartek er 
blevet tildelt sammen med sin mangeårige 
samarbejdspartner, professor Jiri Lukas fra 
Københavns Universitet. 

Anders Jahres medicinske pris uddeles 
af Oslo Universitet, og med den følger en 
mio. norske kroner. Jiri Bartek, der leder 

Prestigefyldt pris til 
forskningsleder fra 
Kræftens Bekæmpelse

Der er ingen tvivl om, at du gør en stor forskel for vores arbejde  
– og dermed for håbet om et liv uden kræft. Vi har samlet et 
udpluk af det seneste års nyheder fra forskningens verden her i 
Nyt om Forskningen. Husk, at du altid kan læse om det nyeste nye 
inden for kræftforskning på vores hjemmeside, www.cancer.dk. 
God læselyst og tak, fordi du støtter Kræftens Bekæmpelse.

Tak, fordi 
du støtter

Mef Christina Nilbert

Forskningschef i Kræftens Bekæmpelse

forskningsgruppen ”Genomintegritet” hos 
Kræftens Bekæmpelses Center for Kræft-
forskning, modtager prisen for sin forskning 
inden for celledeling. Her har Jiri Bartek 
blandt andet forsket i, hvordan celler deler 
sig, og i deres evne til at reparere skader på 
DNA’et som ellers kan føre til kræft. 



Gennem de næste tre år vil professor Anja 
Olsen fra Kræftens Bekæmpelses Center for 
Kræftforskning og ph.d.-studerende Julie 
Munk Andersen undersøge, om danskere, 
der spiser økologisk, har lavere risiko for 
at få kræft. De vil også undersøge, om 
mennesker, der spiser økologisk, har en 
anden bakteriesammensætning i tarmen 
end andre. 

– Gennem mine 20 år som forsker i kost og 
kræft, er det hyppigste spørgsmål, jeg har 
fået: ”mindsker økologisk mad risikoen for 
at få kræft?”. Det kan vi ikke svare på i dag, 
men håbet er, at den nye undersøgelse gør 
os klogere, siger Anja Olsen.

Foruden kræft vil forskerne også undersøge, 
om risikoen for type 2-diabetes og hjerte-
kar-sygdomme bliver påvirket af, om den 
mad, vi spiser, er konventionel eller økologisk. 

Kan økologisk 
kost mindske 
risikoen for kræft?

Solide befolkningsundersøgelser 
gør forskningen mulig
Den nye undersøgelse bliver baseret på  
viden fra 57.053 danskere som i årene 
omkring 1993 har deltaget i befolknings-
undersøgelsen ”Kost, kræft og helbred”. 
Deltagerne udfyldte dengang omfattende 
spørgeskemaer om deres livsstil og kost-
vaner. Forskerne har siden fulgt deltagerne i 
mere end 20 år og har dermed en stor viden 
om, hvordan det er gået dem i forhold til 
deres helbred. 

Den nye undersøgelse vil ikke kunne give 
svar på årsagerne til en eventuel effekt  
af økologiske fødevarer, men den kan  
forhåbentlig være med til at gøre os alle  
en lille smule klogere: 

– Uanset om vi finder, at personer, der spiser 
økologisk kost, har en lavere forekomst af 
kræft eller ej, er det et vigtigt spørgsmål at 
få svar på, siger Anja Olsen.



Danmark er et velfærdssamfund med lige 
adgang til sundhedsvæsenet. Alligevel er 
der markant social ulighed i hele kræft-
forløbet fra start til slut. En videnskabelig 
kortlægning af omfanget af uligheden, og 
oprettelsen af det første forskningscenter 
for lighed i kræft, bidrog i årets løb til ind-
satsen mod social ulighed. Jo længere du 
har gået i skole, eller jo mere du tjener, jo 
mindre er din risiko for at få kræft. Samtidig 
har du også større chancer for at overleve 
sygdommen, hvis du bliver syg. Det er nogle 
af de konklusioner, du kan læse i vores 
”hvidbog” – en samling af al vores viden om 
social ulighed i kræft i Danmark. Du kan 
læse mere her: 
www.cancer.dk/hvidbog

Et nyt forskningsprojekt om modermærke-
kræft vil gå hele vejen og både give mere  
viden om det komplekse maskineri i cellernes 
indre og om mulige nye behandlinger. 

Hvad sker der inde i pigmentceller, når de 
udvikler sig til modermærkekræft – og 
hvilke dele af cellen kan være mål for nye 
behandlinger? Det håber seniorforsker 
Daniela De Zio fra Kræftens Bekæmpelses 
Center for Kræftforskning at finde svar på 
i et nyt forskningsprojekt, som gennem de 
næste tre år involverer samarbejdspartnere 
fra både Danmark og udlandet. 

Der er 
forskel 
på rig og 
fattig, når 
det gælder 
kræft

Ny forskning vil 
rundt om moder-
mærkekræft

Daniela De Zio
Foto: Büro Jantzen

Når det sidste punktum er sat for forsknin-
gen, håber Daniela De Zio, at der ligger 
resultater, som kan være med til at bringe 
nyt lys over modermærkekræft. – Jeg håber, 
at vi bedre forstår, hvordan modermærke-
kræft opstår, og at vi finder en række af 
kræftcellernes svage punkter, som vi kan 
udnytte i kommende behandlinger. Måske 
har vi endda et par gode forslag til konkrete 
nye behandlinger, siger Daniela De Zio.

eksempler på 
ulighed i kræft7 

Figuren viser syv eksempler på sammenhænge 
mellem kræft og social ulighed. 
Illustration: Dorte Kayser

Rygning, usund kost, solariebrug 
og andre risikofaktorer for kræft er 
mere udbredt blandt mennesker 
med kort uddannelse og lav 
indtjening

Unge hvis mor har en kort 
uddannelse, bliver i mindre 
grad vaccineret mod HPV

Mennesker med kort uddannelse, lav 
indkomst, med minioritets-baggrund, 
eller som bor alene, deltager sjæld-
nere i screening for livmorderhals- 
kræft og tyk- og endetarmskræft

Personer med kort uddannelse, lav
indkomst, eller som bor alene, får 
oftere stillet diagnosen kræft i et 
mere fremskredent stadie

Kræftpatienter med kort uddannelse 
og lav indkomst har oftere flere 
andre kroniske sygdomme samtidig 
med kræft

Kræftoverlevere med lang uddannelse 
og høj indtjening bliver
oftere henvist til rehabilitering

Kræftpatienter med kort uddannelse, 
lav indkomst, eller som bor alene, 
mister oftere deres arbejde eller
bliver oftere førtidspensionister



Nye 
forskere i 2019
Det er altid en særlig fornøjelse, når nye ph.d.’er er færdige. Fordi vi dermed 
har fået ny, værdifuld viden, men i høj grad også, fordi vi sender nyt, ungt 
blod og masser af gåpåmod ud i forskningens verden. Tillykke til dem alle!

Inger Ødum Nielsen Shotgun lipidomics 
explores pertubations in the lysosomal lipid 
metabolism by cationic amphiphilic drugs

Thilde Bagger Terkelsen Bioinformatic analysis 
of breast tumor Interstitial fluids – insights 
into a pan-molecular secretome

Charlotte Skriver Associations of low-
dose aspirin or other non-steroidal anti-
inflammatory drug use with prostate cancer 
risk and mortality

Riccardo Vanzo Functional interplay between 
DNA damage response and autophagy 
machineries under cellular stress conditions 
and during tumorigenesis

Cristina Boschini Excess risk estimation in 
matched cohort studies

Claudia Guasch Boldú Functional study of 
tubulin post-translational modifications in  
cell division

Christina Witt Bæksted Patient involvement 
and integration of new methods in health care 
– development of a PRO-tool for registration 
of side effects from cancer therapy

Thea Helene Degett Short-term outcome 
after acute colorectal cancer surgery – risk 
factors and prediction

Anne Kirstine Eriksen The role of whole grains 
and lignans in lifestyle diseases – emphasis on 
prostate cancer and type 2 diabetes and their 
risk factors

Filippa Nyboe Norsker Late effects in survivors 
of neuroblastoma and soft-tissue sarcomas

Gunn Ammitzbøll LYCA – The effect of 
progressive resistance training after breast 
cancer surgery with axillary lymph node 
dissectio

Kajsa Ugelvig Petersen Adverse occupational 
health effects in firefighters – mortality, 
cancer and infertility

Theresa Louise Boye Annexins inplasma 
membrane repair

Rikke Langballe Contralateral breast cancer  
– preventive therapy and survival

Hanin Salem Psychological late effects in 
parents of children with cancer


