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FoUU på Karolinska Universitetslaboratoriet

Välkomna till årets sista FoUU på KUL. Detta 
nummer ägnas särskilt åt att synliggöra FoU på 
FO Klinisk genetik med presentationer både av 
vår nya Funktionsområdeschef och av vår nya 
professor i Klinisk genetik. Vi har också artiklar 
om internetbaserad internutbildning på Lärtor-
get samt om att mäta Forskningsaktivitet. 

När jag ser tillbaka på 2017 tycker jag att det 
har hänt väldigt mycket på KUL. Det har varit 
många förändringar på gång och det känns som 
att vi nu har en kraftfull process på gång i rikt-
ning mot att främja KULs tydliga målsättning 
att vara det kliniska laboratoriet i Framkant, 
med en integrerad FoU i världsklass. Några av 
de väsentligaste förändringarna: FoUU-grup-
perna på FO-nivå har ombildats så att de har 
2 ordföranden (en från Karolinska och en från 
Karolinska Institutet) som alternerar i att hålla 
i mötena. FoUU-gruppernas arbete samordnas 
genom att ordförandena deltar i ett KUL-över-
gripande FoUU-råd. Målsättningen är att den 
kompetens och erfarenhet som finns hos KULs 
medarbetare ska kunna utnyttjas på bästa sätt 
för att strategiskt främja utvecklingen av FoUU 
på KUL. 

De nya FoUU-grupperna har viktiga uppgifter 
i det strategiska FoUU-arbetet där KULs strat-
egiska mål för FoUU omsätts till konkreta åt-
gärder i FO verksamhetsplaner. Att landstinget 
prioriterar FoU högt omvittnas av att SLL 
varje år satsar 1,7 miljarder i FoU-aktivitets-
ersättning. Att FoU-aktiviteten på varje FO bör 
öka varje år är väsentligt både för KUL, för våra 
medarbetare och för våra patienter. Under året 
har vi också tagit nya steg på väg mot att ytter-
ligare synliggöra vår FoU-aktivitet, samord-nat 

genom vår kommuni-
kationsplan. Viktiga 
FoU-aktiviteter som 
väntar 2018 är bland 
annat strategiskt arbete 
för främjande av inno-
vation samt att utar-
beta ett system för att 
kunna resurssätta klin-
isk utveckling. Vi har all 
anled-ning att se fram 
mot ett Gott Nytt År. 

Joakim Dillner,  FoUU-Chef. 

Ett Gott FoUU-År!



Richard Rosenquist Brandell är FoUU-
gruppsordförande på FO Klinisk genetik 
och han har erfarenhet från tre univer-
sitetssjukhus, Umeå, Uppsala och nu se-
nast Karolinska. Richards forskning och 
kliniska arbete handlar om hematolo-
gisk maligniteter.

Richard disputerade på en molekylärgenetisk 
avhandling om leukemier och lymfom. Efter en 
post-doc-period i Frankfurt am Main där han 
studerade singelcells-PCR, fick han sina första 
doktorander vid millenieskiftet och fokuserade 
fortsatt på blodsjukdomar. 
- I min roll som FoUU-gruppsordförande, FO 
Klinisk genetik, är jag ämnesansvarig för Klini-
sk genetik, det finns över 10 000 kända ärftliga 
gjukdomar, säger Richard Rosenquist Brandell. 
Förutom cancergenetik är det också mycket ge-
netik kring hjärt/kärlsjukdomar inom funktion-
sområdet, och på Karolinska finns dessutom ett 
stort fokus på sällsynta diagnoser.
Inom kronisk lymfatisk leukemi (KLL) som 
är den sjukdom Richard forskar på, är medi-
anåldern för diagnos 70 år. Det finns dock en 
enorm spännvidd mellan patienter där man 
behöver sätta in tidig eller sen behandling. Ca 
15% har symtom vid diagnos som kräver behan-
dling, medan övriga som inte har symtom, där 
leukemin upptäckts pga blodprovtagning av an-
nan anledning, utvecklar symtom allt eftersom.
- En tredjedel av patienterna kommer dessu-
tom inte alls att behöva behandling för sjukdo-
men, säger Richard. Det är då viktigt att med 
olika genetiska tester skilja vilka patienter som 
har en aggressiv sjukdom kopplad med för tidig 
död jämfört med de som har en “snäll” sjukdom 

med långsamt 
förlopp. Den 
traditionella 
diagnostiken 
är så kallad 
FISH-teknik 
där man fär-
gar söksonder 
som binder in 
till DNA och 
i mikroskop 
kan man se 
om bitar, 
som är kopp-
lade till olika 
prognos, fat-
tas på kromo-
somerna. Med 
Sanger-teknik 
sekvensereras därefter TP53-genen. 
- Vi håller nu på att sätta upp genpaneler i di-
agnostiken av kronisk lymfatisk leukemi och 
andra lymfom, där man kan köra 50 gener i 
samma reaktion vilket reducerar kostnaden och 
vi får ut mer information.
Genpanelerna kommer att köras med NGS-
teknik (Next Generation Sequencing) på ett 
mindre Illumina-instrument, MiSeq.
- Klinisk genetik är ett expansivt område, det 
är fantastiskt att vi kan sekvensera en männis-
kas alla gener, eller t o m hela genomet, och för 
många sjukdomar kommer vi att hitta mekan-
ismer som orsakar symptomen, säger Richard. 
Den kliniska delen och forskningsdelen ger till-
sammans en otrolig synergieffekt.

Intervju med FoUU-gruppsordförande Klinisk 
genetik: Richard Rosenquist Brandell

    Richard Rosenquist Brandell
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Karolinska Universitetslaboratoriet på Lärtorget

Du vet väl att Karolinska Universitetssjukhuset 
har en site för Internetbaserad Utbildning? 
Idag finns totalt cirka 300 kurser publicerade 
online på Lärtorget, som är byggt på Learning 
Management System Ping-Pong.  Karolinska 

gick med i Lärtorget 2015 och har nu hundrata-
let kurser publicerade där. 
Många av Karolinskas Tema/Funktioner är 
mycket aktiva med att producera utbildning 
för Lärtorget. KUL har producerat  e-kurser om 



Ny chef på Klinisk Genetik: Maria Johansson 
Soller

Maria Johansson Soller började som 
funktionsområdeschef på Klinisk ge-
netik i augusti i år. Maria kommer från 
Finland och har under karriären omväx-
lande arbetat i Lund och på Karolinska. 

Samtidigt med studi-
erna på läkarlinjen 
i Lund doktorerade 
Maria på kromo-
somavvikelser i lung-
tumörer.
- På den tiden 
sysslade många dok-
torander med karak-
terisering av varsin 
tumörform, säger 
Maria.
Utvecklingen har gått 
framåt sedan dess 
och tex på Onkoge-
netiska mottagnin-
gen används rutinmässigt NGS (Next Genera-
tion Sequencing) genpaneler för att identifiera 
familjer med ärftlig cancer. De cancerpatienter 
som först fått tillgång till genpaneler för att 
styra behandling var de med koloncancer, lung-
cancer och melanom. 
Klinisk genetik är en specialitet som innefattar 
både laboratorieverksamhet och mottagning. 

På laboratoriesidan är NGS på frammarsch, 
inte bara för cancerpatienter utan även för fler 
kategorier av patienter. 
-  Genetisk kompetens behövs alltmer. Vi måste 
vara säkra när vi uttalar oss om orsakssamband 
för genvarianter. Det kan t ex bli fråga om fos-
terdiagnostik i nästa skede för föräldrar med 
barn som har medfödda genetiska sjukdomar.
Personal behöver utbildas och samarbeten med 
andra funktionsområden behöver ta form för 
att hitta metodik till gemensamma diagnos-
grupper och analysmaterial. Till exempel kan 
hematologen få ett svar på leukemidiagnostiken 
från patologen och ett från klinisk genetik, och 
då samla analyserna till en klinisk bedömning. 
Maria är intresserad av ledarskapsfrågor och 
hon har varit studierektor på Universitetss-
jukhuset i Lund. Senast var hon verksam-
hetschef för klinisk genetik och Region Skånes 
gemensamma biobanksfacilitet i Lund.
- Den nya verksamhetsmodellen på Karolinska 
är mycket positiv och framåtblickande, med 
nya samarbeten som får växa fram utifrån pa-
tienternas behov.  

FoUU på KUL 3

Login	  (tot	  34)	  

Sweden	  

Denmark	  

Europé	  

Global	  

    Maria Johansson Soller

Blododling, GMP (Good Manufacturing Prac-
tise), KULs ledningsstöd, kurser om kvalitet 
och patientsäkerhet för PNA (Patientnära Ana-
lyser), samt flera metodspecifika kurser relat-
erade till PNA. I framtiden kommer troligen 
Lärtorget att få en allt större betydelse för KULs 
internutbildning. 
Alla kurser på Lärtorget är gratis och öppna för 
alla som har HSAID. Du hittar lätt Lärtorget via 
Inuti.  
Att producera en internet-kurs för Lärtorget är 
tekniskt enkelt. Lärtorget erbjuder den som ska 
producera en kurs stöd med tekniken och hur 
information presenteras. De utgår från kurspro-
ducentens manus, Powerpoints, bilder o dyl och 

lägger in det i en produktionsmiljö, Storyline. 
En gång varje år rekommenderas kursprodu-
centerna att revidera sitt material, t.ex. för att 
uppdatera det medicinska innehållet. 
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Forskningsaktivitet och Genomslag – Var är vi 
idag? 

I den nya verksamhetsmodellen läggs stor 
emfas på att främja forskning och utveckling. 
Karolinska ska vara en motor i att ständigt ut-
veckla och implementera nya och evidensbase-
rade metoder för hälso- och sjukvård. 

För att alls kunna se om och hur vi utvecklas 
behövs förstås kännedom om var vi är någon-
stans just nu. Ett slags svar kan man få från 
Karolinska Institutet-Karolinska Universitets-
sjukhusets gemensamma system för biblio-
metri.  Det baseras på att alla vid Karolinska 
verksamma varje år loggar in och verifierar sina 
publikationer. Sedan räknar man ut aktivitet 
och genomslag genom att bland annat se på hur 
många artiklar som verifieras, hur ofta de cit-
eras och hur ofta de citeras i förhållande till det 
vetenskapliga fält där man är verksam.  Då får 

man fram att KUL står för cirka 15% av all fors-
kningsaktivitet på Karolinska och att bara un-
der 2016 publicerade KUL 3762 vetenskapliga 
artiklar, citerade 44000 gånger. 

Emellertid finns det nackdelar med att använ-
da lokala system för att mäta styrkan av vår 
FoU. Vi behöver ständigt jämföra oss med an-
dra sjukhus, både i resten av landet och inter-
nationellt. Ska vi vara ett av Europas främsta 
sjukhus så måste vi förstås kunna belägga det 
enligt internationellt använda mått. De flesta 
internationella rankningar som görs är base-
rade på sökningar i Web of Science, vilket också 
har fördelen att man kan göra en utsökning när 
man vill (ej endast årligen).  Emellertid får vi 
då en helt annan bild. För 2016 återfinns endast 
drygt 2300 artiklar för hela Karolinska och för 
KUL endast 15 stycken. Även om det kan finnas 
skäl till att KUL inte angivits som adress (man 
kan t ex ha flyttat) så är det tydligt att vi behöver 
göra en rejäl uppryckning för att vår FoU på 
KUL ska vara ordentligt synlig även nationellt 
och internationellt.

Grattis professor Mikael Björnstedt, 
funktionsområdeschef Klinisk patologi och 
cytologi, som promoverats till Hedersdoktor, 
Doctor Honoris Causa, vid Semmelweis-univer-
sitetet i Budapest! Tillsammans med funktion-
senhetschef Attila Szakos har han etablerat ett 
samarbete mellan Karolinska och Semmelweis 
gällande både klinisk verksamhet och forskn-
ing.

Hedersdoktorat till Mikael Björnstedt

Mikael Björnstedt


