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Finansiering för fem års forskning
Namn: Maréne Landström, Cancerforskare, professor i patologi vid Umeå
universitet

Tack vare stöd från Wallenbergstiftelserna kan cancerforskaren Maréne
Landström och hennes team på Umeå universitet se fram emot
åtminstone fem års fullt finansierad forskning. I ansökningsprocessen
var de professionella kommentarerna på ansökan från Grants Office
ovärderliga.

— Som forskare på den här nivån är man helt beroende av extern finansiering för att överhuvudtaget kunna arbeta.
Det säger Maréne Landström, cancerforskare och professor i patologi vid Umeå universitet.

Maréne är djupt involverad i ett arbete som handlar om tumörbiologi och molekylära signalvägar vid prostatacancer.
— Det här är ett stort och viktigt forskningsområde, säger hon. Det är en väldigt vanlig cancerform hos män, och
sannolikt kommer fallen att öka under kommande år. Samtidigt saknas metoder på molekylär nivå för att hitta särskilt
aggressiva former av sjukdomen. Det leder i sin tur att många män opereras – kanske i onödan – med risk för andra
komplikationer.

Lång resa mot genombrott kräver resurser
Nu verkar det dock som något av ett genombrott kan vara nära.
— Ja, vi har upptäckt en ny signalväg som gör cancercellerna aggressiva, men viktigare är att vi också hittat sätt att
stoppa den här signalvägen och därmed förhindra att cancercellerna tar sig in i omkringliggande vävnader, berättar
Maréne.

Lovande djurförsök tyder nu på att forskarna kan vara något stort på spåren. Resultaten publicerades tidigare i år i
den vetenskapliga tidskriften Science Signaling. Det är troligt att lärdomarna från forskningsprojektet också kan
användas för att hitta nya behandlingsmetoder för bröst- och lungcancer.
— Men innan det har kommit så långt att det finns färdiga behandlingsmetoder och läkemedel är det fortfarande en
lång resa, säger Maréne. Från det att en upptäckt görs till att mediciner kan vara framme är det ofta många år av
intensiv forskning, verifiering av resultat samt publicering i vetenskapliga sammanhang. Sådant kostar förstås pengar.

Bra hjälp från Grants Office
Och dessa måste alltså skaffas på externa vägar.
— Det är tufft att hela tiden jaga pengar, och många gånger är det ganska korta anslag man får, samtidigt som
forskningsarbetet är väldigt långsiktigt, säger Maréne. Ska man våga satsa framåt, rekrytera duktiga medarbetare och
så vidare vill man gärna veta att man har ekonomin säkrad.

Ett bra sätt för att få till ansökningar som når fram är, enligt Maréne, att ta hjälp av Grants Office.
— Det är suveränt att kunna gå den vägen och få verklig proffshjälp, säger hon. Mycket värdefullt att någon
utomstående läser texten i ansökan och ger feedback, så att man kan göra framställningen tydligare. Dessutom går
det snabbt! Jag kan verkligen rekommendera det.

Maréne har använt sig av hjälpen från Grants Office vid flera tillfällen.
— Särskilt när det gäller större anslag är det viktigt att det blir rätt, ett bra språk kan vara helt avgörande, säger
Maréne. Och om man exempelvis ska söka medel via Wallenbergstiftelserna så vill Universitet i Umeå alltid att man
går via Grants Office.

Just den vägen har Maréne och hennes forskarteam fått ett anslag på fem år och som uppgår till 36,6 miljoner kronor.
— Utan stödet från Grants Office hade det aldrig blivit möjligt, säger hon. Tack vare de här pengarna kan vi knyta till
oss fler kompetenser i teamet och förhoppningsvis komma en bra bit längre. Fem år är också en skaplig tidshorisont
som ger arbetsro.
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