
 

6 oktober 2022 kl 13:00-16:30 

Aulan, Blocket, Skånes Universitetssjukhus, Lund 

OBS!!! 

Sista chansen att ansöka om årets Tegger Stipendium är måndagen den 10 oktober. 

Läs mer på hemsidan för villkor och ansökningsvägar. 



 

Precisionsmedicin och avancerad terapi 
 

13:00  Inledning med presentation av Teggerstiftelsen och dagens program.  

Professor Elisabet Englund, styrelseledamot. 

13:05 Moderator: Dr Sofia Gerward, ordförande FIRS Skåne.  

13:10 Onkologins utveckling. Hur ser utvecklingspotentialen ut för onkologin; 

redan nu finns det goda exempel.  

Professor Mef Nilbert, Onkologi, IKVL, LU 

13:30 Genterapi, verktyg och behandling.  

Ass. Professor, dept biology, Copenhagen University,  

Senior forskare Kristian A Hanes 

13:50 Precisionsmedicin för barn med cancer - från vision till verklighet.  

Professor David Gisselsson Nord,  

Klinisk Genetik, Patologi och Molekylär diagnostik.   

14:10 Precisionsmedicin inom myelom blodcancer. 

Dr Jörg Cammenga, Hematologi, IKVL, LU   

14:30 PAUS kaffe, frukt etc.  

14:50 En ny typ av mediciner -RNAbaserade. 

Ass Professor, Aalborg University, Danmark, Senior forskare Anja Holm 

Nordvang.  

15:10 Målstyrda T-celler som lymfombehandling - fokus på CAR-T-celler och 

bispecifika antikroppar.    

Dr Kristina Drott, Onkologi, IKVL, LU.  

15:30 Matchning av läkemedel för individen och nya indikationer.  

Professor Stefan Jovinge, SUS Lund. 

15:50 Transkriptions hämning - ny behandling av akut hjärnblödning.  

Professor Lars Edvinsson, Akut Internmedicin, IKVL, LU o SUS Lund.  

16:15 Avslutning och avtackning; Dr Sofia Gerward. 

 

För mer information:  

Professor Elisabet Englund  elisabet.englund@med.lu.se  

Professor Lars Edvinsson  lars.edvinsson@med.lu.se  

Tegger Stiftelsens historia: 

Teggerstiftelsen grundades 1993 av den Malmöbaserade Fastighetsdirektören Jan Teg-
ger. 1993, två år före sin död, donerade han hela sin förmögenhet till Teggerstiftelsen, 
för att den ska kunna dela ut årliga postdoktorala stipendierna till forskare verksamma 
vid Universitetssjukhusen i Malmö och Lund, och då endast för forskning kring folksjuk-
domar. Första donationen var ca 30.000.000:- kr. 

Jan Tegger var ordförande i den nybildade stiftelsen de två första åren, och var även 
med och valde ut de första stipendierna. 

Jan Tegger var ingen läkare, men han hade ett stort intresse för framstegen inom 
medicinsk forskning och såg, genom stiftelsen, sin möjlighet helt osjälviskt, att tillföra 
ett stort kapital från ett framgångsrikt liv som entreprenör till något som gynnar alla. 

Varje år runt den 17 november delas Tegger-stipendierna ut till framstående unga 
forskare som vill fortsätta på sin kartlagda linje. I början var stipendierna blygsamma 25 
000:- men idag är det upp till 600 000:- till varje mottagare. 

Under de senaste 28 åren har Teggerstiftelsen delat ut mer än 90 unga forskare, 
uppgående till över 22 miljoner kronor, detta utan att det har påverkat det ursprungliga 
kapitalet. 

Tack vare goda investeringar på finansmarknaden har kapitalet vuxit, trots utdelningar, 
till en samlad förmögenhet på över 60 miljoner kronor. 

Styrelsen för Tegger Stiftelsen: 

Styrelseordförande är Thomas Thiborg,  
Senior Private Banker Swedbank. 

Familjen representeras av donatorns son,  
John Tegger, multientreprenör inom områdena 
Fastigheter, precis som sin far, men även inom 
konferenser och hotel samt Media/TV-
produktion.  

Professor Elisabet Englund, 
Institutionen för Klinisk Vetenskap I Lund, Avdelningen för Patologi, Lunds universitet 

Professor Lars Edvinsson, 
Institutionen för medicin, Institutionen för kliniska vetenskaper Lund, Lunds universitet 

 
Förutom de årliga TEGGER-STIPENDIERNA arrangerar vi, som idag, TEGGER DAGEN där 
vi bjuder in talare från hela världen till hel- och halvdagssymposium. 

Tack för ditt intresse och för att du deltar i 2022 års Teggerdag 

 John Tegger 

på uppdrag av Tegger Stiftelsens styrelse 


