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Stärkt prioritet för FoUU

FoUU på Karolinska Universitetslaboratoriet

Den 1/9 går KUL över i ny verksamhetsmodell. 
Forskning ska vara en av sjukvårdens kärnverk-
samheter som ska genomsyra vår verksamhet – 
FoUU är ett kraftfullt redskap som ger sjukhuset 
möjlighet att utveckla en så högklassig och ko-
stnadseffektiv vård som möjligt. En mycket 
viktig del av förändringen är stärkt prioritet för 
FoUU: Ny organisation med patientflöden ger 
både bättre möjligheter för patientinflytande 
och för forskningens framsteg att komma pa-
tienterna till del. Alla teman/funktioner på 
sjukhuset har nu en särskild FoUU-chef och vi 
samverkar nära – en god plattform för strat-
egisk, övergripande forskning och utveckling. 
Vi får en särskild Omvårdnadsansvarig med 
särskilt fokus på de laborerande medarbetarnas 
FoUU och kompetensutveckling. Vi inför en 
KUL-övergripande FoUU-grupp som ett forum 
där alla funktionsområdenas FoUU-grupper 
kan samverka. 

FoUU-aktivitet mäts och redovisas regelbundet 
till sjukhusledning. Av de 15 mest forskningsak-
tiva klinikerna i hela SLL så finns 4 stycken på 

KUL - en av dessa är Klinisk Mikrobiologi som 
presenteras närmare i detta nummer av FoUU 
på KUL. Vårt utgångsläge är således gott och de 
nya möjligheterna är mycket lovande för att det 
ska bli en ännu bättre FoUU och ännu roligare 
att jobba på KUL. 

Joakim Dillner, 
FoUU-Chef. 



Lisa Wiklund tillträder i september som 
omvårdnadsansvarig för KUL och kom-
mer då vara en del av funktionsledn-
ingsstaben. FoUU på KUL träffade Lisa 
i en intervju om hennes kommande roll 
som OVA.
 
Lisa är legitimerad biomedicinsk analytiker som 
kom tidigt in i forskarvärlden. Hon disputerade 
i medicinsk virologi vid Uppsala Universitet 

2002 och har en bred arbetslivserfarenhet inom 
både forsknings- och på kliniska sjukhuslabora-
torier inom Karolinska.
Idag arbetar Lisa på Laboratoriet för Närvård 
och Preanalys (LNP) vid Karolinska Universitet-
slaboratoriet, och tillhör där utvecklingssek-
tionen. På LNP är Lisa utbildningssamordnare, 
och har även där ett uppdrag som Adjungerad 
klinisk adjunkt (AKA). Rollen som AKA kom-
mer Lisa ha kvar även framöver.

Niklas   Björkström   forskade  parallellt 
med läkarutbildningen och disputerade 
ungefär samtidigt som läkarexamen. Eft-
er forskar-AT och post-doc på National 
Institute of Health (NIH) i USA har han 
nu en egen forskargrupp vid CIM och gör 
ST  i Klinisk mikrobiologi på KUL.

Niklas Björkströms forskning handlar om im-
munförsvaret,  dess olika  typer  av lymfocyter, 
och hur dessa differentieras och regleras vid in-
fektioner eller cancerutveckling.
-Det är grundimmunologisk forskning som vi 
gör i människa i nära samarbete med kliniker, 
på Karolinska men också internationellt.
Det adaptiva immunsvaret (B- och T-celler) 
förändrar sig för varje infektion, medan det 
medfödda immunsvaret (som NK-celler (nat-
ural killer)), istället står för ett icke-specifikt 
och snabbt svar. Med hjälp av flödescytometri 
studerar Niklas Björkström vävnadsprover där 
NK-celler sorteras ut. Antikroppar med fluo-
rescerande prober identifierar proteiner på  cel-
lytan  eller  cytokiner  från  cellens intracellulära 
granula och markörerna  kvantifieras. Även 
transkriptomet studeras med RNASeq i popu-
lationer av celler som sorterats ut.
- En frågeställning där vi samarbetar med Na-
tional University of Singapore är varför kroppen 
klarar att bekämpa en akut denguevirus infek-
tion i vissa fall utan att patienter får svåra sym-
tom medan i andra fall så kan allvarlig sjukdom 
uppkomma, säger Niklas. För kronisk hepatit 
C-infektion i levern, är det bara en liten del av  

patienterna  som  med tiden utvecklar  cancer,  
vilket troligen beror på hur deras immunsystem 
fungerar. Vi skulle vilja kunna förutsäga denna 
utveckling och påverka den.
Under sin post-doc på Vaccine Research Center, 
NIH, USA, fick Niklas ta del av världsledande 
kunskaper om flödescytometri. NIH är ett 
statligt forskningscenter och dessutom ett jät-
testort sjukhus för högspecialiserad vård.

- På Karo-
linska går vi 
också åt det 
hållet. Vi bör 
sträva efter 
att varje pa-
tient som 
går genom 
d ö r r a r n a 
e n g a g e r a s 
i forskning 
och utbild-
ning, förut-
satt att de vill 
såklart.
Niklas Björk-
ström har 

varit ST-läkare i  Klinisk mikrobiologi på KUL 
sedan september 2016.
- Klinisk mikrobiologi är en laborativ specialitet 
och jag har stor nytta av att ha labbat och lett en 
forskargrupp i 10 år. Det kliniska tänkesättet är 
annorlunda och spännande, och något som jag 
ser fram emot att ta med mig tillbaka till forsk-
ningen.
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Omvårdnadsansvarig på KUL: Lisa Wiklund

Forskarporträtt: Niklas Björkström

Niklas Björkström. Foto: Marcus Marcetic

Lisa berättar att som utbildningssamordnare 
har hon ansvar för klinikövergripande utbild-
ningsinsatser, dess genomförande, uppföljning 
och utvärdering av utbildningens effekt. På LNP 
har Lisa bland annat  varit med att utveckla en 
utbildningsplan kopplad till en specifik kompe-
tensmodell vilket möjliggör för medarbetare att 
lättare utvecklas inom verksamheten. Arbetet 
sker i nära samverkan med linjechefer och övri-
ga funktioner inom Karolinska Universitets-
laboratoriet.
- Jag är mycket intresserad av att arbeta med 
utbildningsfrågor inriktade på utveckling av ut-
bildningsprocessen genom samarbete, kommu-
nikation och information med chefer och lära-
re, säger Lisa Wiklund. Jag trivs med att arbeta 
med studenter och vägleda dem under deras 
utbildning. Som Adjungerad klinisk adjunkt, 
AKA, ansvarar jag för den verksamhetsförlagda 
utbildningen för KI:s biomedicinska analytiker-
program i primärvården.
Lisa tycker att det är viktigt att skapa 
förutsättningar för alla medarbetare att få ut-
föra sitt viktiga arbete så att det syns och märks 
utåt, och att kunna erbjuda utvecklingsmöj-
ligheter inom sin profession men också ta vara 
på varandras kunskaper.  
- I den nya rollen som omvårdnadsansvarig 
kommer jag att få lära mig mycket under arbe-
tets gång och är nyfiken på dess utvecklingspo-

tential. Vi 
bär på en 
g e d i g e n 
k o m p e -
tens, och 
i den nya 
v e r k s a m -
h e t s m o d -
ellen hop-
pas jag vi 
ska kunna 
synliggöra 
den inom 
och utan-
för KUL 
och till-
s a m m a n s 

genomföra förändringar som gynnar både vår 
verksamhet men framförallt våra patienter. Om 
vi alla hjälps åt, kommer vi långt.
Lisa fortsätter:
- Som omvårdnadsansvarig på funktionsnivå är 
det meningen att jag ska ansvara för att bere-
da möjlighet till forskning, utbildning, utveck-
ling och innovation som ska vara relaterat till 
biomedicinsk laboratorievetenskap inom funk-
tionen, och detta ska jag göra i nära samarbete 
med vår FoUU-chef. Jag ser fram emot min nya 
tjänst.

FoUU på KUL   3

Login	  (tot	  34)	  

Sweden	  

Denmark	  

Europé	  

Global	  

I Sverige finns 27 kliniska mikrobiologis-
ka laboratorier. Inte ens de stora uni-
versitets-sjukhusen kan upprätthålla ett 
komplett sortiment eller ha expertkun-
skap om alla mikroorganismer. Därför 
krävs profilering och specialisering där 
det ges formella uppdrag till olika labo-
ratorier att ansvara för olika nationella, 
högspecialiserade funktioner inom labo-
ratoriediagnostiken. 

Folkhälsomyndigheten och Sveriges  lands-
ting och regioner har nu beslutat att inrätta 36 
nationella referenslaboratorier (NRL) för 36 
olika mikro-organismer.
Referenslaboratoriernas uppdrag är att till-

handahålla expertkunskap, stå för omvärlds-
bevakning och utföra specialanalyser. I ref-
erenslaboratoriernas uppdrag specificeras 
kontaktpersoner och tillgänglighet samt vilka 
mikrobiologiska analyser och referensmaterial 
som kommer att tillhandahållas. Dessutom ger 
man expertstöd och driver utveckling, samver-
kan, omvärldsbevakning och beredskap. Refer-
enslaboratorierna erhåller ett mindre basanslag 
för att kunna upprätthålla sin specialkompe-
tens. Den första uppdragsperioden är från 1 juli 
2017 till 31 december 2019. Karolinska Univer-
sitetslaboratoriet är delaktigt i 11 av de 36 upp-
dragen. Det avspeglar att vi har unik kunskap 
och ofta framgångsrik forskning inom många 
mikrobiologiska kunskapsområden.

KUL får flera nationella referenslaboratorieupp-
drag inom mikrobiologi

Lisa Wiklund
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FoUU-gruppen Klinisk Mikrobiologi
Professor Jan Albert (växlande ordförande 
KUL)
Univ. Lektor, Docent Christian Giske (växlande 
ordförande KI) Verksamhetschef Docent Tobi-
as Allander
Professor Anders Sönnerborg
Professor Birgitta Henriques Normark
Professor Matti Sällberg     
Professor Anna Karlsson    
Docent Volkan Özenci   
Docent Niklas Björkström

Klinisk mikrobiologi på KUL samverkar med 
3 institutioner på KI– Mikrobiologi, Tumör- 
och Cellbiologi (MTC), Laboratoriemedicin 
(Labmed) och Institutionen för medicin Hud- 
dinge. FoUU-gruppen har som mål att bidra till 
högkvalitativ klinisk diagnostik, utbildning och 
forskning på kliniken.

Klinisk mikrobiologi har omfattande utbild- 
ning och många av klinikens medarbetare är 
antingen disputerade och/eller involverade i 
forskning. Fokus ligger på translationell forskn-
ing inom virologi och bakteriologi. Den höga 
forskningsaktiviteten har bidragit till att klini-
ken nyligen utsetts till nationellt referenslabo-
ratorium för många mikro-organismer.

Flera av forskargrupperna är stora, med hög ak-

tivitet och god extern finansiering. Tre for-
skargrupper har fokus på HIV (Albert, Sönner- 
borg, Karlsson), två på hepatitvirus (Sällberg, 
Björkström), en på upptäckt av nya virus (Al- 
lander), en på interaktioner mellan mikrob och 
värd (Henriques Normark), en på antibiotika- 
resistens (Giske), och en på diagnostik av blod- 
förgiftning (Özenci).
Några exempel på pågående projekt:
- Många HIV projekt, bl.a. molekylärepi- demi-
ologi, mörkertal, smitta med resistent vi- rus, 
bot och nya strategier för behandling
- Bärarskap av resistenta tarmbakterier och risk 
för blodförgiftning - hur påverkas risken av un-
derliggande sjukdomar samt faktorer hos mik-
roorganismen
- Patogenes av pneumokockinfektioner: från 
kliniska aspekter till grundvetenskapliga aspek-
ter kring värd-patogen interaktion
- Translationell immunologisk forskning av 
NK-celler i human lever och uterus
- Viral hepatit – patogenes, faktorer som bidrar 
till utläkning och kontroll av sjukdomen
- Ny snabbdiagnostik av infektioner i blodet.

KUL är NRL för följande organismer: 

• Enterovirus (coxsackievirus, echovirus-, 
parechovirus, övriga enterovirus)
• Humant papillomvirus, HPV
• Retrovirus (HIV-1, HIV-2, HTLV-I/II)
• TBE-virus

• Luftvägsvirus (RSV, parainfluenzaevirus, 
metapneumovirus, rhinovirus, övriga coronavirus)
• Atypiska luftvägspatogener (Legionel-
la pneumophila, Chlamydophila psittaci, Chla-
mydophila pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae, 
m fl)
• Mykologi
Dessutom är KUL ”kompletterande NRL” (bistår 
med uppgifter som det utsedda NRL inte har) för 
följande patogener: 
• Polyomavirus (JC/BK- virus, övriga poly-
omavirus)
• Mycobacterium tuberculosis
• Antibiotikaresistens

Läs mer här: https://www.folkhal- somyn-
digheten.se/nyheter-och-press/nyhet- 
sarkiv/2017/juni/nationella-referenslaborator- 
ier-inom-mikrobiologi-ar-nu-utsedda/.Elektronmikroskopibild HPV, infärgning av Helena Faust. 

Foto: Kjell Hultenby.


