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Cathrines  
forskningsstiftelse 
stöttar unga forskare 
inom cancerområdet
Cathrine Everts var 21 år då hon 
drabbades av akut promyelocyt-
leukemi, APL. Före 1985 var det få 
som överlevde. Tack vare en stark 
kunskapsutveckling och fram-
gångsrik forskning kunde Cathri-
ne erbjudas effektiv behandling. 

Sedan 2011 driver familjen ”Ca-
thrine Everts forskningsstiftelse” 
och delar i år ut det nionde sti-
pendiet till en ung framgångsrik 
forskare.

Den första april, när intervjun äger rum, 
befinner sig Bernt Everts med fru i ka-
rantän i Spanien. Över 9 000 människor 
har dött till följd av covid-19 och landet 
har infört nationellt nödläge med stränga 
regler.

– Det var svårt att förutspå utveckling-
en, trodde inte alls att det skulle bli så 
allvarligt som det har blivit. I vårt områ-
de åker militären runt för att bevaka att 
människor följer föreskrifterna. Man får 
inte gå utanför dörren, med vissa undan-
tag. Eftersom vi har hund får vi gå 150 
meter från porten och vi kan också gå till 
livsmedelsaffären om vi håller avståndet. 
Endast tio personer åt gången blir in-
släppta. Nu hoppas vi att vi får möjlighet 
att resa hem till Sverige i mitten av april, 
men situationen ändras snabbt och det är 
inte alls säkert att vi kan komma hem.

Satsade en miljon
Bernt Everts är i dag pensionär och bor 
halva året i Nerja på Spaniens sydkust 
tillsammans med sin fru Ann-Caroline 
Everts. Nästa år har det gått 10 år sedan 
de grundade Cathrine Everts forsknings-
stiftelse.

– Vi ville ge något tillbaka till vården 
och visa vår tacksamhet för den professi-
onella vård och behandling som vår dot-
ter fick. I dag är hon sedan flera år tillba-
ka i livet igen och det känns naturligtvis 
helt fantastiskt, säger Bernt.

När stiftelsen grundades lade familjen 
Everts in en miljon svenska kronor, en 
summa som nu har vuxit till cirka 1, 7 
miljoner.

– Vi är en liten ideell organisation som 
gärna skulle vilja växa och kunna skänka 
ännu mer till forskning och kunskapsut-
veckling. Fördelen med vår organisation 
är att alla arbetar ideellt, pengarna går 
oavkortat till stiftelsen för utdelning av 
stipendier. 

Varje höst sedan 2012 delas ett stipendi-
um ut till en framstående forskare som 
arbetar för att förbättra diagnostik, be-
handling och livskvalitet hos unga med 
allvarlig cancer (hematologisk cancer i 
allmänhet samt akuta leukemier i syn-
nerhet). 

Det första stipendiet gick till organi-
sationen Ung Cancer och förra året gick 
priset till Lisa Löf, forskare i molekylär-
medicin vid institutionen för immuno-
logi, genetik och patologi vid Uppsala 
universitet. Hon tilldelades 50 000 kro-
nor för sitt forskningsprojekt om pa-
tientspecifik kombinationsbehandling 
av resistent kronisk myeloisk leukemi 
(KML). Lisa Löf tittar på blodceller från 
KML-patienter som inte svarar på tra-
ditionell behandling. Förhoppningen 
är att kunna utveckla en framgångsrik 
behandling för svårbehandlade leuke-
mipatienter.
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– 50 000 kan kanske låta som en blyg-
sam summa, men för doktorander som 
behöver vara ledig ett par månader för 
att kunna fortsätta med sina projekt, är 
det ett välkommet bidrag. Under åren 
har vi sett att de stipendier vi delar ut 
ändå kan bidra till förbättrade behand-
lingsresultat, säger Bernt.

Livsprojekt
För Bernt har arbetet med stiftelsen 
blivit ett livsprojekt. Han har tidigare 
arbetat som specialist i internmedicin, 
gastroenterologi och klinisk farmako-
logi och varit verksam vid Sahlgrenska 
universitetssjukhuset. Han har även haft 
ledande positioner inom läkemedelsin-
dustrin och var under några år medi-
cinsk chef på ett läkemedelsbolag. 

– Nu arbetar jag endast med stiftelsen 
och vill gärna sprida kunskap om att stif-
telsen finns. Vår förhoppning är att fler ska 
vilja bidra och att stiftelsen ska växa och 
skapa ännu större möjligheter att utveck-
la nya medicinska behandlingsmetoder 
inom cancerområdet. Drömmen vore att 
kunna dela ut 500 000 kronor varje år, då 
kan vi på allvar göra skillnad, säger Bernt.

Det har gått 11 år sedan Cathrine Everts 
insjuknade i cancer. Hon var 21 år och 
arbetade i Stockholm på en restaurang 
i Gamla stan. Det var långa arbetspass 
och fysiskt ansträngande. Tröttheten 
som kom krypande och blev alltmer på-
taglig viftade Cathrine först undan.

– Jag trodde att jag var utmattad av 
allt jobb. När jag till slut fick beskedet att 
det var cancer fick jag en chock. Det var 
svårt att ta in och jag förberedde mig på 
att det skulle bli en långdragen behand-
lingsprocess. Tack och lov fanns min fa-
milj nära mig och min pappa tog hand 
om allt det medicinska.

Cathrine har diffusa minnesbilder av 
händelseförloppet. Det var mörkt och 
kallt när hon en decemberdag åkte akut 
till sjukhuset. 

När behandlingen några månader se-
nare var klar var det vår och grönska i 
naturen.

– Redan efter ett par veckor fick jag po-
sitiva besked och jag gick på cytostatika-
behandling under flera månader. Jag till-
frisknade  snabbare än vad jag någonsin 
hade kunnat drömma om. Jag känner en 
enorm tacksamhet över livet och att jag 
fick tillgång till en framgångsrik medi-
cinsk behandling. Jag tror att man föränd-
ras som människa när man genomgår och 
överlever cancer.

Återvänt till Sverige
Cathrine som arbetat inom restaurang-
branschen ända sedan hon var tonåring, 
bestämde sig för att ta vara på möjlighe-
terna att arbeta utomlands. Det har blivit 
flera länder genom åren, Dubai, Frankri-
ke och USA. I somras kom hon tillbaka 
till Sverige tillsammans med sin man. 
Den flerfaldigt prisbelönade mäster-
kocken Tommy Myllymäki lyckades re-
krytera Cathrine till Stockholm och den 
nya restaurangen Aira på Djurgården. 
Lagom till invigningen gick Stockholm 
in i ett krisläge på grund av covid-19. 
Cathrine är restaurangchef och ansvarar 
för såväl verksamheten som personalen.

– Vi följer myndigheternas råd och för-
söker anpassa oss till rådande situation. 
Restaurangen har ett skyddat läge och vi 
har endast 12 bord, så det går att hålla en 
social distans. Hittills har vi haft fullbo-
kat, men situationen ändras snabbt och vi 
vet inte hur det är nästa vecka. 

Cathrine är glad över att vara tillbaka i 
Sverige. Livet i New York var krävande 
och arbetsmiljön tuff. Efter några år ville 
hon dra ned på tempot och hinna med 
andra saker i livet vid sidan av jobbet. Li-
vet är skört och kan inte tas förgivet.

I december förra året hittade hon en 
knöl i bröstet och drabbades återigen av 
en stark rädsla och oro. Hon skrev en lis-
ta till sin man och påminde om hur vik-
tigt det är att realisera drömmar och inte 
skjuta viktiga saker framför sig. 

– Jag lever ständigt med en rädsla att 
cancern ska komma tillbaka. Nu visade 
det sig, tack och lov, att knölen var ofarlig. 
Men innan beskedet gick jag in i ett stort 

mörker och drabbades av panikkänslor. 
Jag funderade över stressen i mitt liv, sär-
skilt med tanke på att jag i många år ar-
betat i en hård bransch. Det blev så viktigt 
för mig att dra ned på takten och försöka 
ta vara på livet så gott jag kan. 
Cathrine är engagerad i stiftelsen och har 
genom åren arrangerat olika aktiviteter 
för att samla in pengar: försäljning av 
julkort, bowlingkvällar, vinprovningar. 

– Om jag hade drabbats av cancer före 
1985 hade jag inte överlevt. Stiftelsearbe-
tet har varit en slags terapi för mig. Det 
har också varit en möjlighet att stötta 
andra med cancer som brottas med svåra 
frågor. Nästa år firar stiftelsen 10 år och 
då ska vi satsa stort på olika aktiviteter för 
att hitta fler givare som vill stötta vårt ar-
bete att bidra till forskning och kunskaps-
utveckling, säger Cathrine.

Fotnot: Vil du veta mer om Cathrine  
Everts forskningsstiftelse och hur du  
ansöker om bidrag? Stiftelsen tar även 
tacksamt emot bidrag.

Mer info: www.cathrinesstiftelse.se

Eva Nordin
Ann-Caroline och Bernt Everts på taket till 
den restaurang vid Central Park där Cathrine 
arbetade i flera år.

Cathrine Everts Foto: Stefan Andersson
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NU ÄVEN INDICERAT FÖR 
BEHANDLING AV  

AVANCERAD TRIPPEL-
NEGATIV BRÖSTCANCER 

(TNBC)

Icke-småcellig lungcancer (NSCLC)
TECENTRIQ monoterapi som andra linjens behandling vid lokalt avancerad eller metastaserad NSCLC. Patienter med EGFR-muterad 
eller ALK-positiv NSCLC bör också ha fått målstyrd behandling innan de behandlas med TECENTRIQ.

TECENTRIQ i kombination med bevacizumab, paklitaxel och karboplatin som första linjens behandling vid metastaserad NSCLC av 
icke-skivepiteltyp. Hos patienter med EGFR-muterad eller ALK-positiv NSCLC är TECENTRIQ i kombination med bevacizumab, 
paklitaxel och karboplatin indicerat först efter att lämplig målstyrd behandling har sviktat.

TECENTRIQ i kombination med nab-paklitaxel och karboplatin som första linjens behandling vid metastaserad NSCLC av  
icke-skivepiteltyp som inte har EGFR-muterad eller ALK-positiv NSCLC.

Trippel-negativ bröstcancer (TNBC)
TECENTRIQ i kombination med nab-paklitaxel som första linjens behandling vid icke-resekterbar lokalt avancerad eller 
metastaserad TNBC med tumörer som har ett PD-L1-uttryck ≥ 1 %.

TECENTRIQ INDIKATIONER

Urotelialt carcinom (UC)
TECENTRIQ monoterapi vid lokalt avancerad eller metastaserad UC efter tidigare behandling med platinuminnehållande 
kemoterapi, eller då cisplatin inte anses lämpligt, och då med tumörer som har ett PD-L1-uttryck ≥ 5 %.

Småcellig lungcancer (SCLC)
TECENTRIQ i kombination med karboplatin och etoposid som första linjens behandling vid utbredd småcellig lungcancer.

TECENTRIQ® (atezolizumab), PD-L1 hämmare, L01XC32 (Rx, EF).
Varningar och försiktighet: Immunrelaterade biverkningar: kan inträffa efter den sista dosen atezolizumab. Baserat på biverkningens svårighetsgrad bör atezolizumab sättas ut och 
kortikosteroider administreras. Förpackningar: Koncentrat till infusionsvätska, lösning 1200 mg respektive 840 mg atezolizumab. Senaste produktresumé uppdaterad 2019-09-03 (1200mg) 
och 2019-08-26 (840mg). För fullständig information, se fass.se

qDetta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att 
rapportera varje misstänkt biverkning. Rapporteringen ska göras till Läkemedelsverket www.lakemedelsverket.se eller direkt till Roche på sverige.safety@roche.com eller via  
telefon 08-726 12 00.

Roche AB, 08-726 12 00, www.roche.se | www.rocheonline.se SE
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