
Nyhetsbrev Maj 2017
Ledare      1
Stockholms Medicinska Biobank   2
e-Learning för kvalitetssäkring av PNA 3
Cutting edge technologies in Precision 
Cancer Medicine    3
Kontaktpunkt Karolinska: Stöd för EU-
ansökningar    4

FoUU på KUL Nyhetsbrev Juni 2018

FoUU på Karolinska Universitetslaboratoriet

Välkomna till Sommarnumret av FoUU på 
KUL. Vi ser att förutsättningarna hela tiden 
förbättras för att bedriva förstklassig FoUU för 
att därigenom bättre kunna hjälpa patienterna. 
Några viktiga exempel på detta som presenteras 
i detta nummer är i) Karolinskas motsvarighet 
till ett Grant Management Office, Kontaktpunkt 
Karolinska, som jag tror kan komma att göra det 
vsäentligt lättare att bedriva FoU på sjukhuset
ii) Stockholms Medicinska Biobank som nu är 
en del av KUL, vilket jag tror kommer att göra 
det väsentligt lättare att både spara in och att 
kunna använda sparade prover för FoUiii) 
inom Utbildning ser vi en ökad användning av 
E-Learning, i synnerhet för distribuerad verk-
samhet och slutligen ser vi hur mycket av re- 
gionens spetsforskning orienterar sig mot klini- 
sk forskning i samverkan med sjukhuset. Stora 
nyheter inom FoUU som berör hela sjukhuset 
berörs inte här, men alla anställda på KUL har 
tillgång till allt material från FoUU-rådet på G: 
KUL/FoU_KUL/FoUU-rådet. Exempel på ma- 
terial ni hittar där är Vetenskapsrådets och So-

cialstyrelsens utvärderingar som bl.a. föreslår 
fler kombinationstjänster, att all universitetss- 
jukvård ska ha en strategisk plan för innovation 
samt satsningar på infrastruktur för forskning. 
Av stor betydelse för forskningens förutsättnin- 
gar är också KI/K FoU-kommittee´ direktiv om 
FoUU-gruppernas sammansättning och upp- 
drag. Glad Sommar önskar

Joakim Dillner, FoUU-Chef. 



Från 1 april organiserades Stockholms 
Medicinska Biobank (SMB) om och verk- 
samheten blir en del av Karolinska Uni- 
versitetslaboratoriet. SMB har som upp- 
drag att hjälpa alla vårdgivare i regionen 
med samordning, insamling och uttag av 
prover, för att underlätta för både vård 
och forskning.

Lena Brynne har varit chef för AstraZenecas 
R&D Biobank i Södertälje innan hon fick upp- 
draget av landstingsstyrelsen i augusti 2014 att 
inrätta en regional biobank i Stockholms län.
- Det har varit en resa där alla landstingsdrivna 
biobanker och provtagningscentraler behövde 
utrustning och Standard Operating Procedures 
(SOP) så att proverna blev jämförbara.
SMB har utvecklat Prosis (Provhantering i 
Stockholm) ärendehanteringssystem, där avtal 
och blanketter och även spårbarheten för prov-
er samlas på ett ställe. När beslut fattats an-
mäler systemet  till  samarbetspartners  som 
t ex Studiecenter KUL att prover behöver tas 
och analyseras så att deras avtalsunderlag   och 
ackrediteringar finns med på ett tidigt stadi- 
um i processen. I Prosis kan man enkelt klicka 
Sjukvårdsintegrerad biobankning, som också  
är en flik i TakeCare (kallad PreBio), och som 
använder sig av den infrastruktur och de pro- 
cesser för insamling av prover som finns inom 
vården.
- I Stockholms Läns Landsting finns ett region- 
alt biobanksråd för samverkan mellan olika 
huvudmän. Vi har ett speciellt biobankstem- 
plat som vi delar med KI Biobank, säger Lena 
Brynne.
SMB håller också på att bygga ett datalager i 
där alla prover ska vara sökbara för kunderna. 
I den nya byggnaden BioClinicum lanserades i 
slutet av maj i år FreezerPro, ett enklare system 
för registrering av olika typer av prover. Ett na- 
tionellt system, Svenska Biobanksregistret, har 
anammats av t. ex Region Skåne men inte än i 
Stockholm.
I informationsmiljön finns det pågående pro-
jektet I-AID inom Karolinska Universitetss-
jukhuset där tanken är att använda artificiell 
intelligens för beslutsstöd. SMB har också ett 
nationellt perspektiv på data, så att harmoni-

sering sker inte bara för rörtyper och provlo-
gistik, utan även för datahantering genom den 
nationella informationsmodellen (GBIS) som 
utarbetats inom samverkansorganet Biobank 
Sverige.
- Patienter skickas till olika sjukhus, de rör på 
sig och ibland kan prover inte tas om. Nationell 
harmonisering är också bra om man vill söka 

efter prover i 
hela landet. 
På Astra- Ze-
neca i Söde 
rtälje jobbade 
Lena Brynne 
i olika posi-
tione r inom 
prek- linik-
en, klini- ska 
prövnin- gar 
och inom 
t rans lat ion 
med AZs 
smärt port- 
följ. 

- Translationell medicin handlar om att gå från 
preklinik till patient. Möjligheterna med att 
SMB flyttar till KUL är att komma nära experter 
inom kvalitet och dokumentation och så kun-
nigheten inom sjukdomsområden.
Vad händer inom den närmsta framtiden?
- Vår autofrys som nu finns i Manchester för ac- 
ceptanstest ska monteras i Solna och då kan vi 
bygga klart IT-plattformen för dynamiskt lager. 
Vi hoppas att en sökbar regional portal ska vara 
på plats till 2020.
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Stockholms Medicinska Biobank: Nu en del av 
KUL

Lena Brynne
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Global	  Key Stone Symposier (www.key-
stonesymposia.org/) med tema ”Human 
Genome Variation”, ”Single Cell Omics” 
och ”Precision Medicine in Cancer” har 
organiserats i samarbete med SciLifeLab (htt-
ps://www.scilifelab.se/) under ett par års tid. 
Symposierna lockar en internationell publik 
och syftar till att koppla samman vetenskapssa-

mhället inom biomedicin och biovetenskap. 
Årets symposium, ”Precision Medicine in Can-
cer”, anordnades på Clarion Hotell Sign i Stock-
holm några dagar i mitten av maj. 
I år arrangerade SciLifeLab också ett lunchsem-
inarium i anslutning till symposiets program, 
“Cutting edge technologies in Precision Cancer 
Medicine”, där infrastrukturplattformen och 

Seminarium om “Cutting edge technologies in 
Precision Cancer Medicine”, Key Stone Sympo-

sium, Maj 6-11, 2018

Av de internet-utbildningar som KUL 
idag har tillverkat och lagt ut på Lärtor- 
get har hela 19 stycken Gunilla Tjäder på 
LNP som ansvarig.

Gunilla Tjäder har jobbat på KUL sedan 2002 i 
många olika roller: som chef, kundsamordnare 
och nu senast med kvalitetssäkring av patient- 
nära analyser (PNA)i PNA -sektionen på Labo-
ratorier för Närvård och Preanalys (LNP). PNA 
är analyser som utförs av ej laboratorieutbildad 
personal och de finns både på  sjukhus och i 
primärvården.PNA-sektionen utbildar PNA-
ombud som får ett  särskilt ansvar för instru-
menten. PNA ombuden är den primära kon-
takten mellan PNA sektionen och vården. PNA 
ombuden utbildar övrig personal som utför 
PNA analyser vilka benämns PNA-användare.
- Största önskemålet är att alla våra primärvård- 
skunder ska få tillgång till Lärtorget, oavsett 
om de är privata eller är landstingsdrivna. Det 
finns vissa tekniska hinder i dagsläget som gör 
att primärvården inte har tillgång till Lärtorget 
fullt ut.
Utbildningen är uppdelad i olika block, en del 
är praktiskt och en del teoretiskt, och det är de 
teoretiska delarna som ligger på Lärtorget. När 
utbildningen är genomförd skickas ett intyg till 

kursdeltagarens email. Intyget ligger till grund 
för behörigheten som utfärdas av kundans-
varig på PNA -sektionen kopplad till   persoens 
HSAID.
- Det är bra att utbildningen är elektronisk eft- 
ersom rättningen då går automatiskt.
I utbildningskonceptet utgår Lärtorget från 
Powerpoints och kompetensfrågor.
- Vi skulle vilja använda video men har ännu inte 

haft resurser för det, säger Gunilla. Det finns ju 
olika sätt att lära sig på, t ex visuell eller verbal 
lärstil, beroende på vilken person man är.

e-Learning för kvalitetssäkring av 
PatientNäraAnalyser.
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testbädden för ny teknik presenterades av di-
rektör Olli Kalloniemi. Wellnessprofilering och 
Human Protein Atlas presenterades av Linn 
Fagerberg, MS-baserad proteomik och prote-
ogenomik presenterades av Janne Lehtiö och 
den translationella plattformen för upptäckt 
av läkemedel presenterades av Per Arvidsson. 
Seminariet samlade ungefär 120 deltagare, 
nästan hälften av symposiets deltagarantal.
Det nationella initiativet Genomic Medicine 
Sweden, GMS, som bygger på befintlig in-
frastruktur hos SciLifeLab för införande av 
nästa generations sekvensering på univer-
sitetssjukhus i hela landet, presenterades under 
lunchseminariet av Richard Rosenquist Bran-
dell (FoUU-grupps ordförande FO Klinisk Ge-
netik på KUL). Clarion 

Hotell Sign

Kontaktpunkt Karolinska: Stöd för 
EU-ansökningar

Har du funderat på att skriva en forskn-
ings- eller innovationsansökan till EU:s 
forskningsramprogram? Är du osäker 
på hur ett EU-projekt bör administreras?

Från och med den 1 september 2017 finns Kon-
taktpunkt Karolinska 
för forsknings- och 
innovationsprojekt 
vid Karolinska Uni-
versitetssjukhuset. Vi 
samarbetar även nära 
med Grant Manage-
ment Office vid Karo-
linska Institutet. 

Uppdraget för Kon-
taktpunkt Karolinska 
är att kostnadsfritt 
tillhandahålla stöd och 
råd till medarbetare på Universitetssjukhuset 
som arbetar med forskning och som planerar 
att söka finansiering från Horizon 2020 eller 
annat europeiskt finansieringsprogram
Eftersom många väljer att söka med univer-
sitetssjukhuset som huvudman så behöver 
sjukhuset även tillhandahålla stöd och rådgivn-
ing inför en ansökan, men även vara ett stöd 
vid hantering, rapportering och finansiering.  
Löpande administrationen i projekt sköts inom 

tema/funktion och där kan Kontaktpunkt Karo-
linska bidra med råd och stöd.

Karolinska Universitetssjukhusets PIC kod 
(som ska anges vid en EU-ansökan och är den-
samma som Stockholms läns landsting) och är: 

999522921. Overhead 
på ansökningar med 
sjukhuset som huvud-
man är för närvarande 
10%

Karolinska Univer-
sitetssjukhusets Legal 
Entity Appointed Rep-
resentetive (LEAR) (be-
hörig att signera) är 
Viktoria Björk (viktoria.
bjork@sll.se), sektion-
schef FoU kansliet.

Välkommen att kontakta oss! Kontaktperson 
vid Kontaktpunkt Karolinska för EU forskn-
ings- och innovationsprojekt är Katarina Ris-
becker (katarina.risbecker@sll.se). 

Katarina Risbecker och Viktoria Björk. Foto: Linn Almerud.


