
Nyhetsbrev Februari 2019
Kartläggning av cancer i livmodern öppnar 
nya vägar för forskning och klinik  2
KUL-övergripande verksamhetsutveckling 2
Aktuella utlysningar   3
25 Mkr av SLL sökbara FoU-anslag 
till KUL     3
7 funktionsområden blir 
universitetssjukvårdsenheter  3
Utveckling av hälso- och sjukvård: 8 USVE 
minimikrav    4 
Klinisk forskning: 11 USVE minimikrav 4
Läkarutbildning: 8 USVE minimikrav 4

FoUU på KUL Nyhetsbrev 2019

FoUU på Karolinska Universitetslaboratoriet

I detta nummer av FoUU på KUL 
uppmärksammar vi särskilt ämnet hur vi kan 
mäta och redovisa våra framgångar inom att 
utföra sjukvårdens FoUU-uppdrag. Måtten 
ska vara rättvisande samt lätta att mäta. Att vi 
har bra sätt att mäta är en god start för arbetet 
med att förbättra förutsättningarna för FoUU 
på KUL.  De nationellt beslutade minimikraven 
på Universitetssjukvård (USV) kan ses som 
en grundläggande bas som vi måste kunna 
uppfylla. Sju FO på KUL har nyligen utsetts 
till USV-enheter. I framtiden kommer endast 
USV-enheter att kunna motta ALF-anslag och 
kontinuerlig uppföljning av att vi har allt bättre 
excellens inom FoUU är en prioriterad uppgift. 
Förutom regelbunden redovisning av våra 
värden på USV-kriterierna så provar många 
Tema och Funktioner på K ytterligare sätt att 
uppmäta FoUU-aktivitet.  
Två av dessa exemplifieras i detta Nyhetsbrev: 
1) High Impact publikationer (HIP). 
Bibliometriska sätt att mäta forskning 
upplevs ofta som inte helt rättvisande och 
svårgenomträngliga. Vad är det egentligen man 
publicerar om? är en vanlig fråga. Att välja ut ett 
fåtal av de artiklar som publicerats i prestige-
tidskrifter och berätta vad de handlar om är 
ett sätt att synliggöra vår FoUU. 2) Mängd 

inbetalda sökbara ALF-anslag. Dessa är externt 
granskade för kvalitet och klinisk relevans, så 
de är ett mycket relevant FoUU-mått – som 
dessutom direkt påverkar tillgängliga resurser 
i vår FoUU-miljö. Vi kommer i nyhetsbreven 
att ta tillfället i akt att påminna om några av 
de olika ansökningsmöjligheter för klinisk 
forskning som kan vara aktuella för oss.

Joakim Dillner, FoUU-Chef. 
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KUL-övergripande verksamhetsutveckling

High Impact Publication: ”Integrated Molecu-
lar Analysis of Undifferentiated Uterine Sar-
coma Reveals Clinically Relevant Molecular 
Subtypes”  Clinical Cancer Research, online 7 
januari 2019, doi: 10.1158/1078-0432.CCR-18-
2792. Intervju med Joseph Carlson

Ni har hittat fyra tidigare 
okända typer av odifferenti-
erade tumörer i livmodern. 
Hur gjorde ni? Diagnostiken 
är svår eftersom tumörerna är 
sällsynta och få labb har erfar-
enhet. Här på Karolinska har vi 
ett referenscentrum för gyne-
kologisk patologi och vi har där-
för möjlighet att bygga upp ex-
pertkunskap. Odifferentierade 
tumörer visar inga uppenbara 
skillnader med varandra. I det 
här fallet har vi med hjälp av in-
ternationella samarbeten samlat 
en kohort med 50 patienter.
RNA-analysen var avgörande för att kunna dela 
in tumörerna i fyra grupper, där den mest ag-
gressiva tumörgruppen har ett överuttryck av 
gener som är relaterade till extracellulär matrix. 
Det finns också en grupp av tumörer där patien-
terna lever längre och i denna grupp finns ett 
karaktäristiskt mönster av uttryck av hormon-
receptorer och mitotiskt index.
Vi har också kunnat knyta ihop cirkeln genom 
att använda patologiska metoder med immu-
nohistokemiska infärgningar. Med hjälp av 

bildanalys av celldensitet och cellkärnans yta, 
vilket går att sätta upp inom befintlig labora-
toriemedicinsk diagnostik, fann vi en överens-
stämmelse med resultaten från immunohis-
tokemin och RNA-analysen.
Är fynden intressanta även för annan cancer?  

Olika protein- och genex-
pressionsanalyser med bind-
vävsrelaterade profiler har 
beskrivits i andra tumörform-
er, men inte med så starka re-
sultat som de vi sett. Vi hop-
pas att våra resultat kan öka 
intresset för dessa proteiner 
i andra tumörer. Odifferen-
tierade sarkom är sällsynta 
tumörer och i rutinlabb blir 
det enstaka per år, men om 
man ser på sällsynta tumörer 
som grupp blir det rätt mån-
ga och en pipeline för RNA-
sekvensering vore viktigt för 

att förbättra diagnostiken.
Kan resultaten i artikeln komma patienterna 
till del i form av ny behandling? Vi har samar-
bete med onkologerna på sarkomsektionen och 
det finns även ett starkt intresse inom SciLife-
Lab för skräddarsydda cancerbehandlingar. Vi 
samlar nu material prospektivt för att kunna 
odla tumörceller och förstå biologiskt hur det 
fungerar i levande celler. Det kan ge ledtrådar 
för vilka mekanismerna är och hitta biomarkör-
kandidater för behandling.

Kartläggning av cancer i livmodern öppnar nya 
vägar för forskning och klinik

   Joseph Carlsson, 
   Foto: Ulla Rudsander

Det är ett vanligt personalönskemål om 
mer möjlighet till forskning. Många  företag  
läg- ger stor del av omsättningen på sitt 
utveckling- sarbete. Men mekanism för 
prioritering och resurssättning av övergripande 
utvecklingsarbete har i princip saknats. SLL 
satsar mycket på forskning, men ofta inte 
verksamhetsnära, utan det kan vara svårt att 
ta första stegen och svårt att integrera med 
det dagliga arbetet. Därför har  KUL gjort en 

funktionsområdesövergripande utlysning 
av utvecklingsprojekt för 2019. Projekten är 
kliniknära med beräknat införande i vår klinis- 
ka verksamhet inom tidsramen 1-2 år. För 2019 
anslås totalt två miljoner kronor. Prioriterade 
områden:
• Förbättrad diagnostik, optimerat 
behandlingsval
• Patientsäkerhet
• Implementering av nyvunnen kunskap



• Program för utveckling av prioriterad 
kompetens hos medarbetarna
• Tvärvetenskapligt utvecklingsarbete 
tillsammans med kunder
Bedömning av  ansökningarna  har  skett enligt
de fyra kriteriera vetenskaplighet, genomför- 
barhet, klinisk nytta för patienterna samt klin- 
isk nytta för KUL, och enligt skalan 1-9 poäng 
per kriterium.
Följande projekt har erhållit finansiering:
• Frida Duell/Karin Bohman. Fria lätta   
kedjor– en ny biomarkör för neuroborrelios? 
(kemi/ mikro)
• Erik Eliasson/Christian Giske. Innovativ 
diagnostik och behandingsmonitorering vid 
pneumoni (farma/mikro)
• Felix Haglund/ Emma Tham. Molekylär 
pro- filering av sarkom: Tumör-WGS och 

RNASeq samt uppföljning med vätskebiopsi 
(pat.cyt/ genetik)
• Anne Keränen/Kristina Lagerstedt. 
Universal testing CRC. (pat.cyt/genetik)
• Malin Kvarnung/Martin Engvall. RNA- 
sekvensering vid neuromuskulär sjukdom. 
(genetik/CMMS)
• Karolina Nowinski /Jovan Antonic. 
NOAK analyser på KUL. (farma/kemi)

Erik Eliasson/Christian Giske samt  Malin 
Kvarnung/Martin  Engvall  kommer att  
presentera sina utvecklingsprojekt på KUL-
dagarna.
Du har väl inte glömt att anmäla dig till KUL-
dagarna 2019? Anmälan på Inuti senast den 
4/3.  
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Krav om FoUU på Universitetssjukvård i ALF-
avtal och riktlinjer från Socialstyrelsen är redan 
infört i större delen av Sverige (202 USV-en-
heter redan externt utvärderade).

Målsättningen är att alla funktionsområden 
(FO) och patientområden (PO) på Karolinska 
Universitetssjukhuset ska vara USV-enheter.
Socialstyrelsens utvärdering anger formella 
minimikrav som varje USVE måste uppfylla 

inom klinisk forskning, utveckling av hälso- och 
sjukvård och utbildning av läkare. USV är en 
viktig möjlighet att synliggöra KULs framgång 
inom att genomföra FoUU-uppdraget. Att 
vara en USVE kommer att bli en förutsättning 
för ALF-anslag och det är självklart en viktig 
angelägenhet för alla USVEs FoUU-grupper att 
främja vår excellens inom universitetssjukvård. 
Minimikraven för en USVE kommer regelbundet 
att följas upp som FoUU-variabler i styrkorten.

Sju funktionsområden blir 
Universitetssjukvårdsenheter (USVE)

Aktuella utlysningar
• Utlysningarna ALF Pedagogik 2020 och KI 
Pedagogik är öppna och ansökan ska vara 
inskickad senast 18 mars 2019 klockan 18.00 
• Utlysningarna av kliniska forskartjänster 
(Forskar-ST, Klinisk Postdoktor, Kliniska 
Forskare och Högre kliniska forskare) öppnar 4 
februari och ansökan ska vara inskickad senast 
18 mars 2019 klockan 18.00. (Högre kliniska 

forskare öppnar 13 februari)
• CIMED,  Centrum för  Innovativ Medicin, utlyser 
projektbidrag för kliniska forskningsprojekt 
förlagda till Campus Flemingsberg. Sista 
ansökningsdag är 8 mars  2019 kl 16.00.

Läs mer på Region Stockholm ansökningswebb

25 MKr av SLL sökbara FoU-anslag till KUL
För 2019 har 24,9 MKr av sökbara FoU-
anslag inbetalats till KUL. Det är en liten 
minskning jämfört med förra årets tilldelning 
som var 26,8 MKr. Den allra största delen 
(ca 80%) av dessa medel utgörs av ALF 

projektanslag, medan återstoden utgörs av 
medel för Kliniska Forskartjänster samt för 
medel inom satsningen Hälsa, Medicin, Teknik 
(samarbeten mellan SLL och KTH).

https://forskningsstod.vmi.se/Ansokan/utlysningar.asp
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Utveckling av hälso- och sjukvård:  8 USVE mini-
mikrav

1. USVE kan redovisa på vilket sätt kliniskt verksam 
personal använder kunskapsstöd.

2. Kliniska verksam personal vid USVE har under året 
deltagit i utarbetande/uppdatering av kunskapsstöd.

3. USVE förmedlar resultatet av sin verksamhet och sitt 
utvecklingsarbete i en skriftlig årsrapport.

4. USVE använder data från för verksamheten relevanta 
kvalitetsregister i utvärdering och utveckling av 
verksamheten.

5. USVE använder data från mätningar av patienternas 
upplevelser och kan redovisa att det bidragit till utveckling 

av verksamheten.

6. USVE samverkar med patienter och närstående eller 
patient- och närståendeorganisationer i utvärderings- 
och utvecklingsarbetet.

7. USVE har en skriftlig och på ledningsnivå beslutad 
strategi/rutin eller motsvarande som stöder innovationer, 
till följd av utvecklingsarbete och forskningsresultat och 
som är känd i verksamheten.

8. Vid USVE finns en rutin för att kontinuerligt följa 
upp den kliniskt verksamma personalens individuella 
fortbildnings- och vidareutbildningsplaner.

1. Vid USVE finns i ledningen minst en FoUU- ansvarig 
person som är minst docent med förenad eller adjungerad 
anställning vid universitet/högskola.

2. Vid USVE tillämpas en handlingsplan som stödjer 
utvecklingen från student till docent inom för enheten 
relevanta yrkesgrupper.

3. Vid USVE finns minst en kliniskt verksam erfaren 
forskarhandledare.

4. Vid USVE finns minst en kliniskt verksam doktorand, 
som aktivt deltar i sin forskarutbildning.

5. Vid USVE har någon av den kliniskt verksamma 
personalen genomfört ett halvtids- seminarium eller 
erhållit en doktorsexamen under en fyraårsperiod.

6. USVE samverkar, vid planering och genomförande 
av studier avseende klinisk forskning, med andra 
vårdenheter inom eget landsting/region, andra landsting/

regioner, universitet/högskolor, näringsliv, patient- och 
närstående och/eller företrädande organisationer.

7. Kliniskt verksam personal vid USVE bedriver/
deltar kontinuerligt i regionala, nationella och/eller 
internationella studier avseende klinisk forskning.

8. På USVE finns en kontinuerlig produktion av 
vetenskapliga artiklar.

9. Kliniskt verksam personal deltar regelbundet i 
vetenskapliga möten/konferenser med egen vetenskaplig 
presentation.

10. Minst en forskare har minst ett beviljat anslag i 
nationell/internationell konkurrens med pågående 
dispositionsrätt.

11. Kliniskt verksam personal har tillgång till relevant stöd 
och lokaler som möjliggör klinisk forskning i tillräcklig 
omfattning.

Klinisk forskning: 11 USVE Minimikrav

1.Vid USVE erbjuds verksamhetsförlagd utbildning/
verksamhetsintegrerat lärande och/eller annan 
utbildningsinsats.

2. Den personal som regelbundet deltar i 
verksamhetsförlagd utbildning/verksam- hetsintegrerat 
lärande (VFU/VIL) för läkarstuderande vid USVE har 
erforderlig peda- gogisk handledarutbildning enligt 
universitets direktiv.

3. Vid USVE erbjuds alla läkarstuderande en namngiven 
handledare under VFU/VIL som de kan vända sig till.
4. Personal som handleder läkarstudenter vid USVE 
följer handledarinstruktionerna.

5. Utbildningens lärandemål för VFU/VIL är kända av 

personal som handleder läkarstudenter.
6. USVE kan redovisa exempel på hur kursutvärderingar 
och uppföljningar under VFU/VIL har använts i 
förbättringsarbetet.

7. Vid USVE används en känd skriftlig rutin för studenter 
som inte uppfyller lärandemålen.

8. USVE tillhandahåller lokaler och basal ut- rustning 
som möjliggör verksamhetsförlagd utbildning av 
läkarstudenter (VFU/VIL).

Läkarutbildning: 8 USVE Minimikrav


