”Utan det här huset i Spanien
hade jag aldrig kommit sa° la° ngt
i min forskning om cancer.”

När Brent Page står i sitt labb i Stockholm sänder han ofta en tacksam tanke till den generöse donator som skänkte det här fina huset i Spanien
till Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning, SSMF, som för försäljningssumman kunde utöka svensk cancerforskning.

Costa Blanca i sydöstra Spanien har 320 soldagar om året.
En drömtillvaro för många svenskar på ålderns höst. Efter att
hans fru gått bort i cancer skänkte en svensk husägare i trakten pengar till Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning,
SSMF – pengar som var öronmärkta för cancerforskning.
När mannen kände att han ville stödja forskningen ännu
mer, donerade han till slut hela huset i Spanien till SSMF.
Pengarna som SSMF fick in på husförsäljningen går nu till
avancerad cancerforskning vid SciLifeLab (Science for Life
Laboratory) på Karolinska Institutet i Stockholm.
Hit kommer forskare från hela världen för att gemensamt
bekämpa cancer. En av dem är Brent Page.
Brent, som sliter långa dagar stående vid sitt skrivbord, tilldelades 2016 SSMF:s Stora Anslag, ett av Sveriges största
anslag för yngre forskare.
Stämningen är internationell. Vid skrivborden intill syns
flaggor från USA och Tyskland.
Två detaljer vittnar om Brent Pages ursprung, en kaffe
mugg med en ren från en kanadensisk nationalpark och en
keps med basebollaget Toronto Blue Jays.
Brent Page, 32, använder pengarna från SSMF till att
forska kring STAT3, ett protein som visat sig vara överaktivt
i 70 procent av alla cancerformer.
”Att få förtroende från privata donatorer inspirerar och

ger ännu mer motivation i arbetet,” säger Brent. ”Jag vet
själv hur det känns att förlora en närstående i cancer.”
Efter doktorsdisputation i Kanada kom Brent Page till
Sverige 2013. Han och hans sambo och deras dotter trivs så
bra att de blivit kvar här.
Från Kanada har Brent med sig sina två största fritids
intressen, baseboll och cheerleading.
För Brent Page handlar cheerleading inte om lättklädda
hejaklacksflickor med vajande vippor som vi sett i amerikanska filmer. När Brent visar filmade inslag på riktig cheerleading på sin mobil inser man direkt att det är en sport, lika
fysiskt krävande och komplicerad som gymnastik.
Brent, som både varit med i och tränat svenska landslaget,
berättar att cheerleading nu satsar på att bli en OS-gren.
”Jag tar med mig erfarenheter från cheerleading till forskningen,” säger Brent. ”Det handlar om att få ett team att
fungera, att pusha gränser. Inom sportvärlden är man ofta
bättre på att hantera motgångar. Ibland kommer bakslag, då
måste man fokusera och hitta ny motivation.”
Forskningen inom STAT3 är långsiktig och kräver en rejäl
portion tålamod. ”Drömmen är förstås att lyckas ta fram ett
läkemedel som botar. Samtidigt är alla resultat som vi kan få
fram på vägen dit mycket viktiga. De kan hjälpa andra forskare att komma framåt.”

Vill du också ge ett bidrag, stort som litet, till svensk medicinsk forskning, läs mer på ssmf.se eller ring SSMF på 08-33 50 61.
Där kan du också beställa SSMF:s folder om att skriva testamente. Plusgiro 90 11 09-9. Bankgiro 901-1099. Swish 1239011099.

