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Mer pengar till forskning om äggstockscancer  
 

Lena Wäpplings Stiftelse delar ut 2020-års forskningsmedel till två svenska 
forskare: Angelique Flöter-Rådestad, Karolinska Institutet i Stockholm och 
Claudia Mateoiu, Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. 
Forskningsprojekten som Flöter-Rådestad och Mateoiu driver, syftar till att 
tidigare upptäcka och diagnosticera äggstockscancer.  
 
I Sverige diagnosticeras cirka 700 kvinnor årligen i äggstockscancer och 550 dör. Idag är 
dödligheten hög eftersom det inte finns någon allmän screeningmetod och cancern ofta 
upptäcks i sena stadier. Upptäckten fördröjs dessutom ofta av att symptomen vanligtvis 
är diffusa, och kan misstas för enkla åkommor. Flöter-Rådestads forskningsprojekt 
syftar till att finna tidiga markörer för förekomst av äggstockscancer och på så sätt 
kunna möjliggöra tidig diagnos och minskad dödlighet. Mateoiu fokuserar på att 
kartlägga endometrios som riskfaktor för utveckling av äggstockscancer, för att bättre 
kunna följa upp och skräddarsy åtgärder. Flöter-Rådestad säger: 
 

”Jag är mycket glad över forskningsbidraget och att uppmärksamhet riktas mot 
äggstockscancer. Om vi kan förebygga eller hitta äggstockscancer tidigt förbättras 
både prognos och livskvalitet för de drabbade kvinnorna. Stiftelsens stöd hjälper 
oss att snabbare nå detta mål. ” 

 
Lena Wäppling, själv drabbad av spridd äggstockscancer, startade 2019 en stiftelse för 
att stödja gynekologisk cancerforskning, och bidra till att färre kvinnor insjuknar och 
dör i äggstockscancer. Stiftelsen har sitt säte i Västerås.  
 

”Jag är otroligt glad att vi kan dela ut våra första forskningsanslag till Flöter-
Rådestad och Mateoiu. Deras forskningsprojekt är viktiga pusselbitar i att 
förbättra överlevnadschanserna i äggstockscancer.” 

 
säger Lena Wäppling. 
 
Svensk förening för Obstetrik och Gynekologi (SFOGs) vetenskapliga nämnd ansvarar för den 
medicinska granskningen av inkomna ansökningar till Lena Wäpplings Stiftelse och ger 
rekommendation till stiftelsens styrelse för beslut om tilldelning av forskningsmedel. 
  

”Jag är väldigt tacksam för stödet från SFOGs vetenskapliga nämnd. Det är viktigt 
att alla ansökningar granskas och utvärderas av medicinsk expertis, så att 
anslagen går till de forskningsprojekt där vi kan få mest effekt.” 

 
säger Lena Wäppling. 
 
Lena Wäpplings Stiftelse delar årligen ut forskningsanslag inom gynekologi, främst 
äggstockscancer. Anslag kan sökas mellan 1 oktober och 31 december.  Läs mer på 
stiftelsens hemsida: https://www.lenawfoundation.com 
 

https://www.lenawfoundation.com/


 

Lena Wäpplings Stiftelse stödjer vetenskaplig forskning inom gynekologi, främst 
äggstockscancer. Stiftelsen har sitt säte i Västerås, men finansierar forskning över hela 
världen.  
 

Läs mer om stiftelsen på https://www.lenawfoundation.com/?lang=sv 
 
 

Kontakta Lena Wäppling, E-mail: lena.wappling@gmail.com 
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