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FoUU på KUL Nyhetsbrev Maj 2017

FoUU på Karolinska Universitetslaboratoriet

Välkomna till andra numret av FoUU på KUL, 
som i detta nummer fokuserar på FoUU-verk-
samheten vid KUL Funktionsområde Farma-
kologi.  Vi kan konstatera att det finns hög akt-
ivitet och att man på ett flertal områden följer 
den internationella utvecklingen.  Jag vill sär-
skilt betona ett par saker:  
Open Source – öppet tillgänglig mjukvara. 
Över hela världen är man bekymrad över det 
”lock-in-syndrome” som man hamnar i med 
kommersiella mjukvaror och ser alltmer förde-
larna med att själva lösa uppgiften genom sam-
arbeten, i enlighet med Open Science-princi-
pen. 
Internetbaserad utbildning:  Flertalet 
universitet går alltmer över till öppet tillgäng-
liga utbildningar på internet, för bättre kvalitet, 
bekvämlighet och resursbesparing.  
Forskningsetik och regelverk:  Alla inser 
idag nödvändigheten av ett fokus på utbildning 
och dialog om de basala förutsättningarna för 
forskning och evidensbaserad kvalitetsutveck-
ling inom vården.

Högklassig FoUU är intimt förknippad med 
högspecialiserade vård och är ett viktigt skäl till 
att det är både utvecklande och stimularande 
att arbeta här.  Ni har väl sett att vi har ett nytt 
nummer av KULs årliga magasin “I Framkant”? 
Magasinet lyfter fram ett antal goda exempel på 
hur högklassig FoUU leder till bättre vård. 

Den finns att läsa här: http://karolinska.se/
globalassets/global/kul/kul-gemensamma/

k u l - f r a m k a n t 2 0 1 6 -
2017-www.pdf An in-
ternational, English-
language version of the 
Annual Report is also 
being produced and 
will be posted soon.  

På återhörande! 

Joakim Dillner, 
FoUU-Chef. 



Camilla Linder utbildade sig till grund-
skolelärare men bytte sedan bana till bio-
medicinsk analytiker. När hon kom till Klinisk 
Farmakologi  på KUL för ca tio år sedan blev 
Camilla engagerad i verksamhetsförlagd ut-
bildning och fick rollen som Adjungerad klin-
isk adjunkt, AKA. Camilla uppmuntrades att 
komplettera sin examen till magister och ut-
forskande av metoder för filterpapper-

provtagning (Dried Blood Spot, DBS) ledde 
till ett doktorandprojekt.
DBS för screening av nyfödda, PKU-testet 
(phenylketunoria), introducerades i mitten av 
1960-talet. Repertoaren av sjukdomar som tes-
tas har utökats och de senaste 10-15 åren har 
även kvantitativa metoder utvecklats.
- Vi har fått så känsliga instrument att vi kan 
mäta läkemedelskoncentration i en droppe blod 

Olof Breuer har en bred bakgrund från klinisk 
farmakologi och forskning inom läkemedelsin-
dustrin och i somras blev han klar med sin ST 
i klinisk farmakologi på KUL. I jobbet som 
klinisk farmakolog ingår bland annat att ge råd 
via Läkemedels-informationscentralen Karolic 
som tar emot frågor om läkemedel från läkare, 
sjuksköterskor och tandläkare inom hela SLL.
- Det är ett roligt jobb som handlar mycket om 
att leta information, utreda, fundera och föra 
tillbaka till frågeställaren och vi har kontakter 
med många olika terapiområden och special-
iteter, säger Olof Breuer. 
Klinisk Farmakologi har även ansvar för läke-
medelsanalyser, producentobunden läkeme-
delsinformation, bedömning av nya läkemedel 
innan lansering, information till vårdcentraler 
exempelvis kring läkemedlen i ”Kloka listan”, 
och läkemedelsdatabaser som t ex interaktions-
databasen på Janusinfo, databasen om amning 
och läkemedel osv.
Som forskare har Olof Breuer erfarenhet från 
akademi samt både små och stora läkeme-
delsföretag; analys av metaboliter som dok-
torand på Klinisk Kemi och senare som anställd 
på Astra, projektledning och farmakokinetisk 
ana-lys i prekliniska och kliniska projekt på 
samma företag, och projektledning och utveck-
ling av bland annat en diabetesmedicin hos ett 
biotechbolag.  
På FoUU-dagen för Klinisk Farmakologi pre-
senterade Olof ett projekt som jämför kommer-
siell och Open Source simuleringsmjukvara och 
som kan utveckla den rådgivande verksamheten 
på Klinisk Farmakologi.
- För 15 år sedan när det fanns ett fåtal fors-

kande stora läkemedelsbolag i Sverige fanns 
stark klinisk farmakologisk kompetens inom 
varje bolag men nu har kartan ritats om och det 
finns många ”enprojekt”-bolag och akademiska 
grupper som behöver input i klinisk farmakolo-
gi för att ta sina idéer vidare. 
Open Source-mjukvaran kan användas för 
modellering och simulering av farmakokine-
tik hos t ex Acyclovir, ett antiviralt medel som 
utsöndras via njurarna men som ibland behöver 

ges till pa-
tienter med 
n j u r s v i k t . 
K i n e t i k e n 
beskrivs med 
differential-
ekvationer i 
matematiska 
modeller som 
kan optimera 
i n d i v i d u e l l 
dosering så 
att nivåerna 
av toxiska 
metaboliter 
minimeras.

- Jag tror att modellering och simulering är 
något som kommer mer och mer i vardags-
sjukvården, säger Olof Breuer. Den som ar-
betar dagligen med ett läkemedel utvecklar fin-
gertoppskänsla för doseringen medan andra kan 
få stöd av hjälpprogram. Idag används detta t 
ex inom anestesi, där patientspecifika variabler 
läggs in som ingångsvärde i datoriserade läke-
medelspumpar som optimerar doshastigheten 
enligt farmakokinetiska algoritmer.
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Forskarporträtt Olof Breuer

Olof Breuer

på ca 20 mikroliter, som torkats in och sedan 
spätts ut, säger Camilla Linder. 
Metoden för känslig detektion av läkeme-
delskoncentrationer kallas LC-MS/MS, eller 
tandem mass-spektrometri. Först separeras 
substanserna i en kromatografikolonn, sedan 
joniseras de med elektrospray och skickas till 
en kvadrupol där man letar efter specifik mas-
sa/laddning. Det sista steget är att slå sönder 
moderjonen i en kollisionscell så att ett finger-
avtryck av mindre fragment bildas.
Den första delen av Camillas doktorandprojekt 
fram till halvtidskontroll har innehållit metod-
utveckling och validering av LC-MS/MS för att 
göra koncentrationsmätningar av olika typer av 
epilepsimedicin från DBS. 
- Föräldrar med barn som har epilepsi har eft-
erfrågat hemprovtagning eftersom ett prov be-
höver tas på morgonen innan den första dosen 
ges för att ställa in medicineringen, s k dalvärde, 
och det kan vara krångligt rent praktiskt med 
förflyttning av barnet.
Camilla är även aktiv inom innovation. Tillsam-
mans med kollegan Maria Andersson har hon 
utvecklat utbildningsföretaget Chromato-
pia. Företagsidén baseras på att personal på 
sjukhuslaboratorier behöver utbildas i krom-
atografiska metoder. Istället för att vänta ett 
halvår till nästa utbildningstillfälle kan ett nät-
baserat utbildningsverktyg sättas in när det be-

hövs.
- Chromatopia byggs upp av spelfunktioner 
och en simulatorfunktion och vi har utvecklat 
en demo i samarbete med företagsinkubator 
på Flemingsberg Science med finansiering från 
Vinnova.
Camilla Linder ser likheter mellan att vara fors-
kare och entreprenör.
- Man behöver utveckla liknande förmågor för 
att lösa problem, vara kreativ och finna vägen 
framåt.
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FoUU-dagen i Klinisk Farmakologi 2017 
arrangerades på Haga Forum i Solna den 
31:a mars. Årets FoUU-dag hade fokus på 
forskningsetik, läkemedelsanvändning, 
utbildning och innovation. 

Ordförande Georgios Panagiotidis och Jaran 
Eriksen, ledamot i FoUU-rådet, inledde med att 
presentera det nybildade FoUU-rådet i farma-
kologi där verksamhetschef Marja-Liisa Dahl 
och Georgios turas om som ordförande, repre-
senterande KUL respektive KI. 
Forskningsetik och regelverk var ett vik-
tigt fokus. Pierre Lafolie, docent i Klinisk 
farmakologi och vetenskaplig sekreterare i 
Stockholms regionala etikprövningsnämnd, re-
dogjorde bland annat för ändringar i regelverk 
och kraven på kvalitetssäkring (GCP och GLP) i 

kliniska prövningar.
-En etikprövningsmyndighet med övergripande 
ansvar i landet kommer att skapas och defini-
tionen av forskning/vård kommer att göras om, 
berättade Pierre. Dessutom pågår bearbetning 
av Hälso- och sjukvårdslagen, Biobankslagen 
och en EU-förordning om kliniska läkemedels-
prövningar från 2014 ska börja gälla i början av 
2017.
En ny kurs “Läkemedel: val och värdering 
idag och imorgon”, presenterades av kursan-
svarig Karin Söderberg Löfdal. Kursen ges näst 
sista terminen på Läkarprogrammet och stud-
enterna får chans att integrera kunskaper från 
tidigare terminer, bland annat i vetenskaplig 
analys och en simuleringsövning i farmakokin-
etik. 
Jess Colemans presenterade möjligheten att 

FoUU-dag i Klinisk Farmakologi

Camilla Linder 
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FoUU-gruppen Klinisk Farmakologi
Verksamhetschef Professor Marja-Liisa Dahl 
(växlande ordförande KUL)
Univ. Lektor, Docent Georgios Panagiotidis 
(växlande ordförande KI)
Professor Olof Beck
Professor Erik Eliasson
Med. Dr. Jaran Eriksen
Univ. Lektor, Docent Pierre Lafolie
Områdeschef Docent Rickard Malmström 
Områdeschef Docent Eva Wikström  Jonsson

Ämnet Klinisk farmakologi har av tradition ett 
nära, gott och fruktbart samarbete mellan aka-
demi och sjukvård. Målsättningen med FoUU 
gruppens arbete är att utveckla ämnet i såväl 
utbildningsuppdraget som i klinikens utveck-
ling och forskning.
Vi ger utbildning till många av KI:s program 
och arbetar för att kvalitetssäkra dem med god 
forskningsanknytning och hållbart lärande.
Några av programmen vi ger utbildning till är 
Biomedicinska analytikerprogrammet, Läkar-
programmet och Specialistsjuksköterske- och 
Sjuksköterskeprogrammen med flera.
Vår forskning rör sig i huvudsak kring faktorer 
som kan förklara variabilitet i läkemedelsre-
spons mellan och inom individer men omfattar 
även farmakoepidemiologiska frågeställningar.
Några forskningsprojekt som kan nämnas är:
- Utveckling av läkemedelsanalys i nya matrix 
såsom utandningsluft, saliv och torkat blod på 

filterpapper 
- Utveckling av masspektrometisk analys 
av småmolekyler i små provvolymer för bl a 
toxikologiska frågeställningar (detektion av 
hundratals småmolekyler i ett och samma prov) 
i samarbete med Klinisk Kemi
- Betydelsen av läkemedelsanalyser av antibio-
tika på IVA
- Farmakogenetiska projekt inom psykiatri och 
HIV-tuberkulosbehandling
- Kardiovaskulär farmakologi med avseende på 
antikoagulantia och trombocytfunktion

Inom FoUU samarbetet har en grupp bestående 
av juniora forskare bildats på uppdrag av FoUU 
gruppen under ledning av Jaran Eriksen. Grup-
peringen kallas för  ”Future faculty group”. I 
denna grupp diskuteras frågor som rör de yngre 
forskarnas villkor och förutsättningar. Future 
faculty group har i uppdrag att årligen arrang-
era en FoUU dag som går under beteckningen 
”Haga Forum dagen”.

förbättra vården av spädbarn/mor genom häl-
sorelaterade SMS-meddelanden som prö-
vas i ett pilotprojekt i Sydafrika. Camilla Linder 
presenterade en utvärdering av filterpapper-
provtagning (Dried Blood Spot, DBS) i hem-
met för barn som medicineras mot epilepsi. 
Jaran Eriksen presenterade en 15 årig longi-
tudinell studie av “Kloka listan” för läkeme-
delsanvändning i Stockholmsområdet.
-Kloka listan innehåller evidensbaserade rek-
ommendationer om ca 200 kärnläkemedel för 
primärvård och sjukhusvård och kan laddas ner 
till smartphone.
En stor bredd av pågående forskning pre-
senterades: Annica Börjesson (genusrelaterad 
dopinganvändning), Jenny Mullen (detektion 
av testosteron baserat på ett “biologisk pass”), 
Isabella Ekheden (riskfaktorer för matstrups-

cancer), Michel Arvidsson (farmakokinetik hos 
ADHD-patienter), Johan Holm (registerstudie 

om warfarinbehan-
dling) samt Olof 
Breuer (farmakoki-
netisk modellering 
med Open Source-
program).
Dagen avslutades 
med en diskus-
sion under ledn-
ing av Mia von Eu-
ler om behandling 
av strokepatienter 
med New Oral Anti-
Coagulants.

Haga Forum


