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Detta var den sjunde gången som konferensen hölls.
– För sju år sedan tog Medicon Village initiativet 

till denna samverkansform för att främja samarbetet 
kring cancerforskning och för att ta ett holistiskt grepp och 
skapa ett koncept där akademin, industrin och den offent-
liga sektorn kunde mötas, säger Anette Orheim, kommuni-
kationschef vid Medicon Village. Dessa möten inspirerar 
till olika former av nya kontakter och olika samverkansfor-

mer som sedan lever vidare. Sedan starten har intresset ock-
så bara växt, vilket förstås är roligt. 

På grund av pandemin hölls konferensen i år helt digitalt 
men samlade fortfarande runt 120 cancerexperter. Huvud-
talare på ”Focus on Cancer Collaboration” var den välre-
nommerade cancerforskaren professor Douglas Hanahan. 
Han har skrivit de välkända publikationerna ”The Hallmark 
of Cancer” vilka har blivit citerade av en stor skara forskare. 

Digital konferens för      ökat samarbete
– satsning i Medicon Village samlade          120 cancerexperter

På Världscancerdagen den 4 februari 
arrangerades konferensen Focus on 
Cancer Collaboration i Medicon Village 
i Lund. Konferensen är ett samarbete 
mellan Medicon Village, LU Innovation, 
Create Health samt Lund University 
Cancer Centre (LUCC), som också 
firade ettårsjubileum. 

Pandemin gjorde konferensen Focus on Cancer
Collaboration helt digital i år, men arrangemanget 
samlade ändå 120 cancerexperter.

••• forskning & innovation
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Digital konferens för      ökat samarbete
– satsning i Medicon Village samlade          120 cancerexperter

Professor Hanahan har en lång och gedigen karriär bakom 
sig och arbetar idag på EPFL, École polytechnique fédé-
rale de Lausanne, i Schweiz. Douglas Hanahan kommente-
rade efter mötet att han har ett fruktbart samarbete med 
Lund och särskilt med Create Health i Medicon Village. 

”GENERÖST BJUDA PÅ RESULTAT”

Under konferensen presenterade Douglas Hanahan också 

flera ej tidigare publicerade forskningsresultat. Dr. Chris 
Madsen, universitetslektor och forskargruppschef vid Can-
cer and matrix remodelling, avdelningen för translationell 
cancerforskning vid Medicinska fakulteten på Lunds uni-
versitet, kommenterade detta på följande vis:

– Jag uppskattade det verkligen. Det är inte alla som 
skulle ha gjort så. Jag tycker att det är generöst!

Nytt för i år på konferensen var också ett antal diskus-



18   onkologi i sverige nr 2 – 21

sionsgrupper kallade ”Challenges”. Här har Cecilia Jädert, 
affärsutvecklare vid LU Innovation och medlem av konfe-
rensens projektgrupp, tillsammans med LUCCs olika stra-
tegiska nätverk för cancerforskning spelat en central roll i 
skapandet och genomförandet av konceptet. 

Forskare från fyra av LUCCs olika nätverk var represen-
tanter för dessa och närvarade dessutom som moderatorer. 
Nätverkens olika inriktningar inom cancerforskning av-
speglade sig genom att de samtidigt var temat för de olika 
samtalsgrupperna. Syftet med dessa Challenges var att för-
söka facilitera och främja eventuella framtida samarbeten 
inom cancerforskning mellan trippelhelixens tre enheter – 
akademi, industri och offentlig sektor. Genom att skapa 
kontaktytor och forum för olika frågor som rör cancer blir 
konferensen en plattform för att diskutera detta och knyta 
an till kollegor inom andra fält vars vägar man inte alltid 
korsar. 

INTRESSANTA DISKUSSIONER

– För att komplettera naturliga mötesplatser för dessa per-
soner och enheter försöker vi genom ”Focus on Cancer Col-
laboration” att så frön som förhoppningsvis ska gro till gi-
vande framtida samarbeten, säger Anette Orheim. 

Trots att samverkansdagen i år anordnades digitalt var 
det överlag en positiv återkoppling på nya Challenges och 
många deltagare uppskattade forumet och att kunna prata 
med kollegor som arbetar inom olika områden. 

Deltagande i nämnda Challenges var också Åsa Dahm, 
VD för Perituskliniken:

– Vi hade intressanta diskussioner med deltagarna i Chal-
lenges-gruppen ”urological malignancies”.

På konferensen talade även Dr. Lao Saal, medgrundare 
och VD för SAGA Diagnostics, och universitetslektor och 
chef för forskargruppen Translationell onkogenomik vid 
avdelningen för onkologi, Lunds universitet. 

– Miljön i Medicon Village har varit viktig för min till-
växt som ledare, säger Lao Saal. Det finns många exempel, 
experter och människor du får möjlighet att träffa och lära 
av. Alla finns i närheten så det är väldigt smidigt.

Kommunikationschefen vid Medicon Village, Anette Orheim, följer den digitala konferensen Focus on Cancer Collaboration. Just här är det 
Lundaforskaren Kristian Pietras, professor i molekylär medicin, som föreläser.

••• forskning & innovation
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