
Nyhetsbrev Mars 2017

Välkommen   1
Forskarporträtt Paolo Parini  2
KUL och SciLifeLab 
Clinical Genomics  2
FoU-dag i Klinisk Kemi  3
FoU-gruppen för Klinisk Kemi 4

FoU på Karolinska Universitetslaboratoriet

Välkomna till första numret 
av FoU (Forskning och Utveck-
ling) på Karolinska Universitets-
laboratoriet, KUL.  Nyhetsbrevet 
har som främsta målsättning att 
belysa den FoU som bedrivs på 
KUL och hur de framsteg som 
åstadkoms genom FoU skapar 
mervärde för patienterna.  Att 
aktivt förmedla resultaten av 
verksamheten till övriga de-
lar av hälso- och sjukvården är 
en viktig del av FoU-uppdraget 
inom universitetssjukvården.  
När vi uppmärksammar forskn-
ing på ett positivt sätt främjar vi 
motivationen för forskning och 
utvecklingen mot en ständigt 
lärande, kunskapsbaserad vård. 
För FoU-chefen är främsta ar-
betsuppgiften ”att stödja funk-
tionschefen med att fullgöra 
FoU-uppdraget”, vilket tydligt 
visar att sjukhuset med den 
Nya Verksamhetsmodellen pri-
oriterar FoU som en av univer-
sitetssjukvårdens kärnverk-
samheter - där FoU är en för 
alla kategorier av medarbetare 
naturlig del av verksamheten på 
KUL.  Förutom att förmedla kun-
skap, resultaten och betydelsen 

av vår FoU så tror jag att aktiv in-
formation och kommunikation 
kommer att ha en mycket viktig 
roll för att identifiera särskilt 
strategiska FoU-områden som 
har stor potential att stärka KUL.
Temat i detta nummer av FoU 
på KUL är klinisk kemi, ett myc-
ket stort funktionsområde av 
uppenbar betydelse för en god 
vård och där den aktiva FoU-
verksamheten har mycket stor 
potential att bidra till att stän-
digt öka vårdens värde för pa-
tienterna. Framöver kommer vi 
dels att förmedla kunskap om 
befintlig FoU, dels att beskriva 

hur arbetet 
med att yt-
terliga för-
bättra våra 
möjligheter 
att fullgöra 
F o U - u p p -
draget går 
framåt. Vi 

har en spännande process fram-
för oss!

Joakim Dillner, 
FoU-Chef  KUL

Karolinska Universitets-
sjukhuset är ett av Europas 
ledande universitetssjukhus. I 
den omvälvande förändrings-
resan med att skapa en tema-
tisk organisation med syfte att 
arbeta i interdisciplinära team 
runt patienten är FoU en prior-
iterad del. Karolinska Univer-
sitetslaboratoriets roll stärks i 
den nya verksamhetsmodellen 
såväl inom diagnostiken som 
forskningen. Vi kommer att ha 
en central och viktig roll i att 
translatera grundforskningens 
upptäckter till patientnytta. I 
synnerhet nu när det händer 
så mycket så kommer Informa-
tion och kommunikation att 
ha en nyckelroll och ett flertal 
initiativ för att förbättra kom-
munikationen på Karolinska 
Universitetslaboratoriet plan-
eras. Först ut i detta initiativ 
blir nyhetsbrevet kring FoU!

Andreas Matussek, 
Funktionschef KUL
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Sedan satsningen startade 2010 har forskare 
vid KUL och SciLifeLab Stockholm aktivt sam-
arbetat för att föra in storskaliga DNA-sekvenser-
ing i klinisk diagnostik av ärftliga sjukdomar (se 
figur nästa sida).  En särskilt facilitet för analys 
av kliniska patientprover, Clinical Genomics, öpp-
nade i januari 2014. 
Vi har utvecklat den bioinformatiska analys-
en av sekvensdata så att vi idag har en snabb, 
kvalitetssäkrad och bred screening för monogena 
sjukdomar i olika patientgrupper. Initialt fokuse-
rade arbetet på medfödda metabola sjukdomar 
vid CMMS, där Clinical Genomics redan givit ca 

200 patienter specifika diagnoser tidigt i sjuk-
domsförloppet.  Det med förde en dramatiskt 
förbättrad patientnytta, då huvuddelen av dessa 
patienter förut inte fick någon diagnos och inte 
heller någon specifik behandling. Utan behan-
dling medför många av sjukdomarna svåra handi-
kapp eller tidig död.
Flera funktionsområden på KUL medverkar, 
förutom CMMS även klinisk genetik kring flera 
patientgrupper, samt klinisk immunologi och 
transfusionsmedicin kring primära immunbrist-
sjukdomar. 

Paolo Parini kom till Sverige från Italien för 26 
år sedan, inom ett utbyte med Universitet i Bolo-
gna. Nu är han överläkare i klinisk kemi på KUL 
och professor vid Institutionerna för Laborato-
riemedicin och Medicin vid Karolinska Institutet. 
I Paolo Parinis forskargrupp används många olika 
tekniker, biokemiska och molekylärbiologiska 
analyser, cellmodeller, djurmodeller och patient-
studier.
-Vi studerar allt som har med lipoproteiner att 
göra och vi har alltid varit hypotesdrivna mer en 
teknikdrivna. Bakom forskarlabbet finns också 
sjukhuslaboratoriet, som har ett jättestort utbud 
av analyser. 
Paolo Parini har, tillsammans med Mats Eriks-
son (professor på Endokrin) en forskargrupp om 
ungefär 10 personer. Karin Littman, ST-läkare på 
KUL, är en av Paolos doktorander. Karins dok-
torandprojekt handlar om hur fördelningen av 
lipoprotein ser ut vid hjärt/kärlsjukdom. Det är 
en observationell kohortstudie där labbvärdena 
från KUL följs upp för framtida hjärt/kärlsjuldom 
genom registerlänkningar.
Sedan årsskiftet är Paolo Parini FoU-chef för tema 
Infektion och Inflammation på Karolinska Uni-
versitetssjukhuset. Han har dessutom mottag-
ning på Endokrin för patienter med diabetes och 
blodfettsrubbningar. 
- Jag uppskattar verkligen att jobba “360 grader”- 
med patienter, personalfrågor, ERASMUS-stu-

denter, ansökningar, publikationer, och nu när jag 
är del av temastaben, får jag också lära mig myck-
et nytt, säger Paolo. Det är fantastiskt att se vilka 
komplexa och ändå välfungerande verksamheter 
som finns på sjukhuset. Det är tydligt att person-
alen alltid är motiverad att leverera bra resultat.
Om den nya verksamhetsmodellen säger Paolo: 
- Matrisorganisation har provats förut på 
sjukhuset. På KUL har vi jobbat med implemen-
tering av processer i matris mer än 10 år, och 
sjukhusledningen har studerat KUL för att hämta 

inspiration.
I ekvationen 
om värde-
baserad vård 
ska även FoU 
utgöra ett 
värde.
- Vi kommer 
bland annat 
att jobba för 
att identifiera 
så relevanta 
kvalitetspara-
metrar som 
möjligt för 
patientvärdet  

 av FoU.
 

2   FoU på KUL  

KUL och SciLifeLab Clinical Genomics:  gemen-
sam satsning på genomik

Forskarporträtt Paolo Parini

Paolo Parini.
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Klinisk Kemis FoU dag den 9/2 2017 samlade 
ett 40-tal deltagare och var fokuserad på om-
världsbevakning kring verksamheten och ak-
tuell forskning.

Margareta Sten Linder, verksamhetschef på KUL 
Klinisk Kemi, berättade i sin inledning om den 
nya verksamhetsmodellen där KUL är en av fem 
funktioner som ger service åt sju olika sjukdom-
steman på sjukhuset. Vård, forskning, utveckling 
och utbildning (FoU) ska integreras inom teman 
och funktioner. Varje tema och funktion har en 
FoUU-chef.
Joakim Dillner, ny FoU-chef vid KUL, presen-
terade sin bakgrund och sitt uppdrag. Ett exem-
pel på FoU som ger mervärde för patienterna och 
sparar vårdens resurser är Humant Papillomavi-
rus (HPV)-baserad cervixcancerscreening som 
först nyligen införts. HPV-testet godkändes av 
amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA re-
dan 1988 men tog nästan 30 år innan den mole-
kylära screeningen kom patienterna till del. 

-Implementering ska inte behöva ta så lång tid 
och det finns lärdomar att dra inför fortsatt FoU-
arbete på KUL.
Anna Wedell, chef för CMMS (Centrum för Med-
födda Metabola Sjukdomar), en av KULs åtta 
verksamhetsområden, berättade om diagnostik 
av medfödda sjukdomar med hjälp av helgenom-
sekvensering. 
- Vi har byggt vår verksamhet på tvären för att 
snabbt kunna hitta dessa patienter och följa dem 
genom livet.
CMMS har en databas med 800 monogena sjuk-
domar där metabolismen och biokemin är känd 
och kvaliteten på behandlingen kan garanteras.  
Framöver kommer den kliniska genomiken att 
drivas inom KUL, i samverkan med SciLifeLab.
Docent Tore Curstedt beskrev det arbete som 
ledde till framtagnigen av surfaktant, som nu 
används över hela världen för att rädda för ti-
digt födda barn och som nyligen belönades med  
Konungens medalj för betydande insatser för 
medicinsk forskning. 

FoU-dag i Klinisk Kemi

Många tusen ovanliga ärftliga sjukdomar är kän-
da. Möjligheten att med helgenomanalys screena 
för alla dessa innebär ett stort framsteg.  I sa-
marbete med omgivande kliniker erbjuds nya 
möjligheter för tolkning av data och snabb om-

sättning till individualiserad behandling. 
Nästa steg är att formalisera samarbetet och 
sprida det till diagnostik inom flera patientom-
råden.
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FoU-gruppen för Klinisk Kemi

Representanter Karolinska Institutet: Adj. 
Prof Ulf Diczfalusy (Huddinge) - ordförande , Prof 
Paolo Parini (Huddinge), Adj. lektor Jovan An-
tovic (Solna).

Representanter Karolinska Universitets-
sjukhuset: Verksam-
hetschef Margareta 
Sten-Linder – ord-
förande , sektionschef 
Mats Estonius , sek-
tionschef Niklas Bark, 
sektionschef Suzanne 
Lind.

Forskning, utveckling 
och utbildning är vik-
tiga delar i funktion-
sområdets verksam-

het och en 
grund för framtidens hälso- och sjukvård. FoU-
gruppen arbetar för att stärka en vetenskap-lig 
grundsyn hos alla medarbetare och involvera så 
många som möjligt i forskning, utveckling och ut-
bildning. Varje år ordnas klinikens FoU-dag med 
presentationer av inbjudna föreläsare och klini-
kens egna forskare.  Vi delar ut FoU-medel (”FoU 
light”) till mindre forskningsarbeten inom klini-
ken utanför de ordinarie större forskargrupper-
na. Medarbetarnas vetenskapliga presentationer 
synliggörs på Inuti och vid FoU-dagar. Vi är en-
gagerade i undervisning inom läkarprogrammet 
och BMA -programmet, och stimulerar medar-
betarna till att handleda examensarbeten.

Strategiska rekryteringar: Vi behöver förstärka 
KI-sidan med fler professurer. Rekrytering i Hud-
dinge är inledd, och i Solna planerar vi samtal 
med prefekten för att försöka hitta en gemen-
sam lösning. En utmaning är att öka/behålla in-
tegrationen mellan FoU och rutinverksamheten, 

särskilt nu när våra 
forskare flyttar ut till 
nya lokaler.
Vi arbetar med att 
identifiera vilka 
medicinska och tekn-
iska spetsområden vi 
vill utveckla och hur 
vi gör vår spetskom-
petens synlig och eft-
erfrågad nationellt 
och internationellt. 
En arbetsgrupp är 

bildad för 
att identifiera arbetsformer för användandet av 
kliniskt material i FoU. Vi utreder också hur det 
framgångs-rika samarbetet med SciLifeLab skulle 
kunna utökas. Tillsammans med Klinisk Farma-
kologi arbetar vi för att skapa en core facility för 
masspektrometrisk analys av små molekyler.

Maragareta Sten-Linder. Ulf Diczfalusy

Kevin Mills från University College of London 
berättade om biomarkörer som detekteras med 
masspektrometri och Constantino Martinez 
Gomez från Universidad de Murcia om microR-
NA-markörer vid blodpropp.
Slutligen hade Klinisk Kemis program FoU Light 
tilldelat forskningsmedel till ST/AT-läkare som 
presenterade sina projekt: Lipoprotein (A) och 
kardiovaskulärsjukdom (Karin Littman),  blod-
prov som framtida screening för coloncancer 
(Finn Thormark Fröst) microRNA i leversjukdom 
(Robin Zenlander), samt skillnad i fibrinkoagel-
struktur vid hemofili A och B (Vincent  Loung). Anna Wedell i Rolf Luft Centrum.


