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Christian Ingvar    
Christian Ingvar är professor i kirurgi vid Lunds Universitet och 
överläkare vid kirurgkliniken i Lund. Forskningsverksamheten har 
främst rört bröstcancer samt malignt melanom. Han driver sedan 
30 år Lund Melanoma Study Group som är en tvärvetenskaplig 
grupp av forskare med kliniker, epidemiologer samt molekylärbiolo-
ger. Frågor kring solens (UV-ljusets) och solariernas roll samt ärft-
lighetens (geners) betydelse har bland annat kartlagts. En blod och 
vävnadsbank, BioMEL, är knuten till forskargruppen och samlar in 
färsk vävnad från såväl metastaser samt primärtumörer. Christian 
är ansvarig för det nationella kvalitetsregistret Hudmelanom med 
alla viktiga fakta om invasiva melanom sedan 1990 och framåt.

Johan Hansson
Johan Hansson är överläkare vid Karolinska Universitetsjukhuset 
och professor vid Karolinska Institutet. Johan ansvarar för onkolo-
gisk vård av melanompatienter i Stockholm och bedriver klinisk och 
translationell forskning med målsättning att förbättra behandlingen 
och att hitta prediktiva faktorer för att identifiera vilka patienter 
som svarar på behandling.

Kari Nielsen
Kari Nielsen är docent i dermatologi vid Lunds Universitet och 
överläkare vid Hudkliniken på Helsingborgs lasarett. Hon under-
visar även läkarstudenter vid Lunds Universitet i dermatologi 
och hudcancerdiagnostik. Hon driver forskning om flera typer 
av hudcancer, med doktorander i både Helsingborg, Lund och                   
Malmö. Hennes forskning har sedan disputationen 2009 spänt  
över områden såsom förbättrad diagnostik av hudcancer till 
avancerade molekylärbiologiska undersökningar av hudmelanom. 
Kari är ansvarig för det multidiciplinära kliniska forskningsprojektet 
BioMEL, där målet är att samla information och nå ökad kunskap 
om och förståelse för biologin bakom hudmelanom, från förstadier 
till spridd sjukdom. 

Johan Kappelin
Johan Kappelin är specialist i Hud- och könssjukdomar vid Hud- 
kliniken, Helsingborgs lasarett. Doktorand vid Medicinska Fakulte-
ten, Lunds Universitet och är en del av en forskargrupp vid  
Helsingborgs lasarett med inriktning på forskning kring förekomst 
och behandling av Basalcellscancer.
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