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Å få 10 millioner dollar (ca. 70 millioner kroner) til et forskningsprosjekt må
fortone seg som alle forskeres drøm. Den norske legen og tannlegen Jon
Sudbø har fått summen fra det amerikanske National Cancer Institute.
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Det har vakt betydelig
oppsikt i USA at en
forskningsgruppe utenfor
USA har fått slik støtte, fordi
Bush-administrasjonen
samtidig har kuttet støtten til
NCI med 20 prosent og
deler ut langt mindre penger
enn før til nye prosjekter,
med knallhard konkurranse
som konsekvens. Jon
Sudbøs gruppe er den
eneste nordiske gruppen
som for tiden får støtte fra
Anerkjennelse. Kreftforsker Jon Sudbø ved
NCI til et prosjekt som er
Radiumhospitalet er glad for forskningsmidlene fra
initiert og ledet i Norden.
USA.
- Vi har brukt ca. 40 årsverk
for å få frem dette prosjektet
LES OGSÅ
og måtte gjennom en
Viktig pris til lymfekreft-forskning - 05.03.2004
"inkvisisjon" som varte en
Amersham sponser forskning - 15.01.2004
hel dag, sier Jon Sudbø på
Nytt håp i kampen mot prostatakreft - 25.06.2003
telefon fra verdens største
kreftforskningskongress i Florida i USA. Han offentliggjør i dag en artikkel i New
England Journal of Medicine om kreft i munnhulen og skal holde flere foredrag
for sine forskerkolleger under USA-oppholdet.

18 år gammel bonde ble
jurist på to år
Fri fra heroin
Fikk 70 mill. til
kreftforskning
Ukraina: Bjørn bet av
armene på barn
Født og oppblåst i
Bærum?
Full dommer måtte
låses inne i garderobe
71-åring vant 10
millioner kroner
Kjørte til sin egen
kjøretime
Iskaldt i Harbin
Liten pris veltet stort
lass

--- Velg bransje: ----- Velg By: ---

Søk

Mest lest

Først ut på tredjerunden
Full dommer måtte
låses inne i garderobe
Ut etter 30 SV-år
18 år gammel bonde ble
jurist på to år
Tsunami-rammede ikke
forsikret
Forskerjuks kan bli dyrt
Født og oppblåst i
Bærum?
Prester og
fysioterapeuter lever
lengst
Spansk prinsesse døpt
Kjørte til sin egen
kjøretime

- En fjær i hatten for Radiumhospitalet og en stor internasjonal anerkjennelse.
Opprinnelig var 300 forskningsprosjekter inne i konkurransen om støtte. Hundre
gikk videre, og to fikk støtte. Vi er det ene, sier Sudbø, som har forsket spesielt
på tidlige stadier i utviklingen av hode-hals-kreft. Hvert år får 250-300 personer i
Norge denne krefttypen, som er den klart hyppigst forekommende i Asia og store
deler av Afrika.
Jon Sudbø ville opprinnelig bli kjevekirurg og studerte først odontologi, så
medisin.
- Så ble det forskning på Radiumhospitalet, en avsporing, kan man si.

Bil, båt og MC

Forskningen tar mye tid, men Sudbø prøver å ikke bli for opptatt med reiser og
foredrag.
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- Jeg vil arbeide blant pasientene og med forskning, sier 42-åringen som også
ønsker tid med familien. Både kona og den lille sønnen er med til Florida.

Kurs og konferanse
Helse og velvære
Shopping

- Min kone er også kreftforsker, sier Sudbø.
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- Da er det kanskje forståelse for at arbeidet tar mye tid?
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- Ja, det er perioder engasjementet blir ganske voldsomt og arbeidet blir
altoppslukende, men slik må det være, sier forskeren, som får samme kick av
forskningen som av å drive med ekstremsport.
- Jeg har drevet både med paragliding og dykking og er nok en
spenningssøkende og nysgjerrig person. I forskningen er det morsomt når man
snubler over noe man ikke forventet og kommer over spennende resultater.
- På en kreftforskningskongress i Florida blir det vel solkrem med høy solfaktor
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ved bassengkanten?
- Et par dager ferie skal vi ha, men kreftforskere ifører seg bredbremmede hatter
og T-skjorte i solskinn, sier Jon Sudbø.
Tips en venn
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ISKALDT I HARBIN
Ukens golfbilder
Birgit Nilsson er død
Billedserie: Paris - Dakar
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Gullgutten Roar slo til
Roar Ljøkelsøy avgjorde i ettermiddag lagkonkurransen i VM i skiflyging.
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Forsker kan bli gransket
Fylkeslege Petter Schou (bildet) vurderer å
opprette tilsynssak mot kreftforskeren som har
forfalsket resultater.
DAGENS UTVALGTE
1. Valdres
2. Storfjord

Vurderer tilsynssak mot kreftforsker
Forskerjuks kan bli dyrt
Medforfatterne har også et ansvar
[OPPDATERT KL.16:53]

3. Sola
4. Måløy
5. Stokmarknes
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Hver dag
svarer Per
Egil Hegge på
spørsmål fra
leserne om
det norske
språk.
I dag: På
underlige måter
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