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FoUU på Karolinska Universitetslaboratoriet

I detta nummer försöker vi i synnerhet att syn-
liggöra arbetet med en allt bättre infrastruktur 
för FoUU på KUL.

Externfinansierade anslag är en mycket viktig 
del av den kliniska forskningen och innova-
tionsarbetet på KUL. I dagsläget finns ett 50-tal 
externfinansierade projekt administrerade på 
KUL, till ett värde om ca 30 MKr.  Vi uppmärk-
sammar dels 2 projekt som drivs av Christian 
Giske på FO Mikrobiologi,  dels uppmärksam-
mar vi Klinisk Farmakologisk Prövningsenhet 
(KFP) som står för ett flertal av de externfinan-
sierade projekten.

Att främja ett arbetssätt där vård och forskning 
kan integreras är högt prioriterat. Det framgick 
tydligt redan i SoU2009:43 “Klinisk Forskning- 
Ett Lyft för sjukvården” och ingår nu i otaliga 
styrdokument. Att kunna ge exempel på hur vi 
jobbar för att åstadkomma det känns extra rol-
igt.

Vägen mot en ständigt lärande organisation 
behöver använda modern teknik och ökad an-
vändning av Karolinskas resurs för eLearning 
(Lärtorget) är uppmuntrat.

Slutligen vill jag understryka vikten av att alla 
KUL-anställda som publicerar forskning också 
använder KUL i sin adress. Internationella jäm-
förelser av FoU-aktivitet får allt större betydelse 
och det är strategiskt viktigt för fortsatt förbät-
trade möjligheter att utföra FoU på KUL att 
FoU-framstegen syns. 

Joakim Dillner,  FoUU-Chef. 

Välkomna till Aprilnumret av FoUU på KUL



Två projekt som handlar om helgenom- 
sekvensering för smittspårning av bak- 
terier på KUL fick finansiering under 
2017,  Vinnova-projektet  RapidShare 
och EurGenCCRE med finansiering från 
ECDC (European Center for Disease pre- 
vention and Control).

Christian Giske är överläkare i Klinisk Mikro-
bi- ologi på KUL och även docent och lektor på 
Laboratoriemedicin, Karolin- ska Institutet.
- Multiresistent S. aureus, MRSA, är en anmäln- 
ingspliktig bakterie som behöver spåras i mån- 
ga sammanhang och det kan man göra snabbt 
och smidigt med data från genomsekvensering,
säger Christian.
I Rapidshare samarbetar fyra sjukhus i Stock- 
holm, Skövde, Örebro och Göteborg med ett 
företag, 1928 Diagnostics. Clinical Genomics på 
SciLifeLab gör sekvenseringen och data laddas 
sedan upp i en databas som företaget har byggt 
upp delvis utifrån internationella databaser. 
Bakterierna odlas fram från prov från näsa, 
svalg, armhåla, ljumskar och även sår, och ana- 
lyseras.
- Resultaten som kommer i juni handlar bland 
annat om kartläggning av släktskap mellan 
framodlade bakerieisolat. Man kan då identi- 
fiera bärare av MRSA, och skapa en rutin för 
dem som inte är bioinformatiker, men som 
implementerar vårdhygien och smittskydd på 
sjukhus och myndigheter.
Bakgrunden till projektet EurGenCCRE 
(Genomic-based surveillance of carbapenem- 
resistant and/or colistin-resistant Enterobacte- 
riaceae at the EU level) är en utlysning under 
sommaren 2017 där europeiska referenslabo- 
ratoriet ECDC har sett förekomst av karbapen- 
emresistenta E. coli och Klebsiella som orsakar 
blodförgiftning. En analys om varför proble- 

men ökar i flera 
EU-länder har 
tidigare publi- 
cerats i Lancet 
Infectious Dis- 
eases. EurGenC- 
CRE är ett upp- 
följningsprojekt 
där nationella 
referenslabora-
torier i Euroepan 
Economic   Area 
(EU- länderna 
plus Norge   och  
Island) deltar med 
målet att bygga 
kapacitet för insamling och analys. Fokus lig-
ger på bakterier som har resistens mot både 
karbapenemer och colistin och som därmed är 
extremt svårbehandlade. Bakterierna kan vara 
sporadiskt känsliga mot andra preparat och 
övervakning av resistensmekanismer och släk-
tskap mellan bakterieisolaten är önskvärd.
- Vi har sökt dessa pengar tillsammans med 
Folkhälsomyndigheten och det nationella refer- 
enslaboratoriet för antibiotikaresistens i Växjö. 
Sekvensering liksom dataanalys kommer trol- 
igtvis att delas mellan SciLifeLab och Wellcome 
Sanger Institute i England.
Sekvensdata kompletteras sedan med vissa pa- 
tientdata och planen är att kommunicera resul- 
taten mot slutet av 2019.
- I båda projekten bygger vi plattformar för att 
jämföra resistens med nya tekniker och det är 
kul att infrastrukturen i Genomics Medicine 
Center Karolinska syns som spelare i europei- 
ska sammanhang.

Externfinansierade projekt på KUL: RapidShare 
och EurGenCCRE
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 Chistian Giske

KUL satsar på en lärande organisation med 
eLearning

Verksamhetsplan 2018 innehåller ökat 
användande av eLearning för internut-
bildning som ett av målen, mätt som ökat 

antal kurser på Lärtorget. Idag har KUL 17 pub-
licerade kurser samt 5 kurser under utarbet-
ning. Det är i synnerhet LNP som publicerar 



Klinisk Farmakologisk Prövningsenhet

Klinisk Farmakologisk Prövningsenhet 
(KFP) är en av en handfull enheter i lan-
det som har tillstånd att göra tidiga Fas 
I studier (”First in human”). Staf- fan 
Rosenborg är specialist i Medicinska 
njursjukdomar och Klinisk farmakologi 
och har varit chef på prövningsenheten 
sedan 2013.

- Alltsedan Klinisk farmakologi etablerades i 
Huddinge 1974 har det funnits ett rum som kal-
lats ”Humanlab”. År 1986 anställdes den första 
forskningssjuksköterskan och i och med det kan 
man säga att en prövningsenhet etablerades. 
2009 bytte ”Humanfarmakologiska laboratori-
et” namn till Klinisk Farmakologisk Prövning-
senhet (KFP), berättar Staffan Rosenborg.
I dagsläget har enheten 5 sängplatser.
- Vi är en handfull specialister som turas om att 
sköta läkarjobbet på KFP, inklusive roterande 
ST-läkare som har klinisk prövning som en del 
av målbeskrivningen för sin specialistutbildn-
ing.
Patienter och/eller försökspersoner kan stanna 
dygnet runt (vanligt vid fas-1-studier). Fas I 
studier handlar om att få en uppfattning om hur 
läkemedlet beter sig hos människa (vanligtvis 
30-40 individer), att det är tolererat och säkert. 
Fas II handlar om proof-of-concept där antalet 
patienter kan uppgå till några hundra och målet 
är att hitta en lämplig dos för att gå vidare med 
till Fas III med tusen patienter eller mer. 
KFP samarbetar med Studiecenter KUL i han- 
tering av remisser och provlogistik, om det är 
studier där olika typer av prover samlas in, eller 
multicenterstudier. Av totalt nästan 100 avhan-
dlingar i Klinisk farmakologi sedan 1987 har 
data genererats på KFP för hälften av dem

- Till multicenterstudier har ofta sponsorn ett 
elektroniskt case report form (eCRF). Dessa  
ger automatiskt frågor om inmatade data inte 
stämmer med förutbestämda regler. Men eCRF 
innebär att en mycket av datahanteringen läggs 
på prövningsstället, istället för hos sponsorn, 
förklarar Staffan.
Patienter till studier på KFP rekryteras via 
mottagningar på sjukhuset och friska frivil-
liga försökspersoner via ett  kontaktformulär  
på www.karolinska.se/kfp. Förutom 1-2 aka- 
demiska studier/år, pågår årligen 4-6 indus- 
trisponsrade studier vid KFP.
- Vi har några lovande studier där preparatet 
har potential att nå marknaden.

Vill du ha hjälp med klinisk prövning? Kontakta 
Funktionsenhetschef Staffan Rosenborg e-post 
staffan.rosenborg@sll.se, tel 08-58581048

KFP:s tjänster inkluderar:
• Konsultationer rörande studiedesign
• Läkemedelsmetabola studier
• Experimentella effektstudier
• Farmakokinetiska studier
• Farmakogenetiska studier
• Doseringsbesök och övervakning efter  
 dosering
• Koncentrationsbestämningar av prövn 
  ingsläkemedel
• Farmakokinetiska analyser och model-  
 leringar
• Rådgivning kring doseskalering
• Medical Monitoring
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kurser inom PatientNäraAnalyser. eLearning 
är förstås i synnerhet lämpligt för distribuer-
ad verksamhet. Men allt fler verksamheter 
uppmärksammar möjligheten. Ett exempel är 
”KUL24Sju: Kvalitetsövervakning och kon-
trollbedömning” som utbildar om varför in-
terna och externa kontroller används, regler 
för bedömning av kontrollresultat, tolkning av 
kontrollresultat i QM, förslag till felsökning och 
åtgärder samt bedömning av provsvar vid av-

vikande kontrollresultat (Birgitta Jonsson och 
Kristina Höög Hammarström). 

Skapa Utbildning på Lärtorget 
Det är enkelt att skapa en utbildning på Lärtor-
get. Man hör av sig till lartorget.karolinska@ 
sll.se för en första diskussion, där man får en 
Powerpoint-mall. Denna fyller man med inne-
håll, varefter Lärtorget sköter produktion och 
publicering.
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Adresser för publikationer, KI och SLL

Det är viktigt med korrekt angivna adresser för 
att vår FoU ska synas i nationella och interna-
tionella jämförelser. De officiellt fastställda rik-
tlinjerna är:

1) Ansluten till både KI och SLL 
(primär forskningsorganisation först):

Dept X, Karolinska Institutet, and FO, Karolin- 
ska University Laboratory, Karolinska Univer- 
sity Hospital, SE-XXX XX Postort, Sweden.

I ovanstående exempel är det sjukhus som an- 
vänds Karolinska Universitetssjukhuset. FO är 
inte obligatoriskt att skriva ut. Observera att 
placering av kommatecken är betydelsefull. 
Karolinska Institutet och Karolinska Univer-

sitetssjukhuset ska alltid vara följda av kom-
matecken för att säkerställa att de inte misstol-
kas.
Postnummer och postort behöver bara skrivas 
ut en gång.

2) SLL som enda anknytning
 
FO, Karolinska University Laboratory, Karolin-
ska University Hospital, SE-XXX XX Postort, 
Sweden.

Vårmötet i Mikrobiologi är ett samar- 
rangemang mellan bl. a. Riksföreningen 
för Mikrobiologi, Föreningen för Klinisk 
Mikrobiologi och Svenska Föreningen 
för Mikrobiologi.

Mötet anordnas varje år och är den största na- 
tionella mötesplatsen för infektion och mikro- 
biologi. Aktuell forskning samt kvalitets- och 
utvecklingsarbete presenteras. I år kom det in 
34 abstracts, varav 13 från KUL (38%). De flesta 
går ut på snabbare och säkrare diagnostik. Vårt 
kliniska utvecklingsarbete får således synas na- 
tionellt.

FoUU på KUL frågade ordföranden i FoUU-
gruppen på FO Mikrobiologi, Jan Albert och 
Christian Giske: Utvecklingen där många 
KUL-anställda får synas på nationella möten 
med presentationer om kliniska utveckling-
sprojekt är ju väldigt positiv. Men hur har ni 
burit er åt?

Tidigare fanns en problematik i att vi hade for- 

skning av hög kvalitet, men däremot var nästan
frånvarande på diagnostiknära möten inom vårt 
ämnesområde. Det högklassiga arbetet som 
gjordes på laboratoriet med att sätta upp och 
validera nya metoder resulterade i omfattande 
dokument i vårt interna kvalitetssystem, men 
blev sällan eller aldrig öppet tillgängliga. Vi 
prioriterade då i vår verksamhetsplanering att 
forskningen och diagnostiken i större grad be- 
hövde korsbefrukta varandra och att forskar- 
gruppsledarna på kliniken behövde engagera 
sig mer i att främja att goda utvecklingsarbeten 
rapporteras öppet. Man behöver uppgradera 
metodutvecklingens betydelse och inse att detta 
också är en typ av forskning som behövs. Vi har 
varit övertygade om att den kliniknära forsk-
ningen behövs och behöver stimuleras. Arbetet 
måste vara kontinuerligt och det underlättar att 
medlemmarna i FoUU-gruppen har samsyn om 
att vi ska jobba även med den kliniknära for-
skningen och även återinvestera en del av de 
FoUU-medel vi får i forskarmånader för per- 
soner som vill driva projekt av betydelse för di- 
agnostiken på KUL

KUL främjar FoU integrerat med vård 


