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med tema bröllop

Inom Sverige får rosa- och blåbandetkam-
panjerna stor uppmärksamhet och in-
bringar mycket pengar. Ett värdefullt till-

skott för forskningen kring bröst- och pro-
statacancer.

– Men det bedrivs forskning även på lokal 
nivå, betonar överläkare Maria Eckerrot på 
medicinkliniken. Inom Västmanlands sjuk-
hus i Västerås finns flera exempel på värdefull 
forskning som fått bidrag genom Västman-
lands Forskningsfond mot Cancer.

Kost och cancer
Som första sjukhus i Sverige testas en ny 
mammografimetod i Västerås. En metod som 
ska göra det enklare att upptäcka bröstcancer 
hos yngre kvinnor. Det finns även teorier om 
hur kosten kan påverka tillkomsten av cancer:

– Cirka 25 000 kvinnor i Västmanland  

(50 000 totalt i Sverige) har deltagit i ett kost-
projekt, säger Staffan Eriksson. Idén har sitt 
ursprung i Västerås och till projektet har vår 
lokala forskningsfond bidragit med medel.

Tidigare har läkemedelsföretagen ställt 
upp med bidrag för olika medicinska projekt.

Efter ett nationellt beslut har den verksam-
heten upphört, dessutom har anslagen från 
landstingen minskat.

– För att kunna hålla en fortsatt hög nivå 
och behålla duktiga läkare måste det finnas 
möjlighet för forskning och utbildning även 
i Västerås, betonar Staffan Eriksson. Därför 
är det viktigt med donationer och gåvor från 
privata givare till Västmanlands Forsknings-
fond mot Cancer.

Lasse Blom
lasse.blom@vasterastidning.se

 

Okänd västerås- 
fond stödjer 
cancerforskning
I Västerås finns Västmanlands Forskningsfond mot cancer. 
En fond som är relativt okänd för de flesta.
– Fonden ska stödja forskning och utbildning rörande can-
cersjukdomar, berättar ordförande Staffan Eriksson som till 
vardags arbetar som överläkare på kirurgkliniken, Västman-
lands sjukhus i Västerås.

ÖverLäkarna Staffan Eriksson, kirurgkliniken och Maria Eckerrot, medicinkliniken.  
Foto: Lasse Blom
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