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FoUU på KUL Nyhetsbrev Nr 2.  2019

FoUU på Karolinska Universitetslaboratoriet

Månadens nyhetsbrev fokuserar på fortsatt synliggörande av vår FoUU-aktivitet. Vi gör varje månad 
en sökning för att identifiera om forskare anknytna till KUL publicerat i framstående tidskrifter 
(High Impact Publications, HIP) och för en intervju om ett utvalt arbete. Om Du har en HIP på 
gång – kontakta mig gärna, så att jag kan säkerställa att vi inte missar artikeln i våra sökningar 
och att den uppmärksammas så snart som möjligt.  Vi ger en särskild eloge till FO Klinisk kemi 
som påbörjat framvisning av sin forskningsportfölj med e-utbildning (videoinspelningar).  Vi ser 
att en mycket hög andel av alla våra anställda deltar i forskning – hela 421 medarbetare har redan 
verifierat att de gjort en vetenskaplig publikation under 2018, och då har ändå inte deadline för att 
verifiera publikationer för 2018 gått ut än. Slutligen vill jag understryka vikten av att vi är aktiva på 
den forskningspolitiska arenan. KUL är en mycket stor del av sjukhuset och är närmast unika stora 
i både omfattning, bredd och spets på den kliniska forskning - som patienterna så väl behöver. Pres-
entation av vår FoU inför regionrådet för innovation, Daniel Forslund, nyligen är ett gott exempel. 

Joakim Dillner, FoUU-Chef
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Giedre Grigelioniene kom 
till Sverige från Litauen 1994 
och började då som dok- 
torand på Karolinska Insti- 
tutet. Hon disputerade 2001 
på skelettdysplasier och val- 
de därefter att fortsätta som 
barnläkare.
Under randning kom hon i 
kontakt med Klinisk genetik 
och blev uppmanad av  sin 
chef att lära sig mer om skel- 
ettsyndrom.
- Du skulle kunna bli expert på skelettsjuk- 
domar i Norden, sa han, ett framtidsmål 20 år 
framåt i tiden som kändes väldigt avlägset.
2013 kom en kvinna och hennes son till Klinisk 
genetik på KUL, där Giedre jobbade som spe- 
cialist i Klinisk genetik, och ville veta orsaken 
till deras sjukdom. Det stod klart att de hade en 
okänd form av skelettdysplasi, där benens tlll- 
växtplatta och de långa rörbenens ändar inte 
mognar ut. Helgenomsekvensering beställdes. 
Giedre tog kontakt med sin mentor,  profes-  
sor Gen Nishimura och han via internationella 
skelettdysplasi nätverket identifiera en tredje 
patient från Israel med likadana röntgenbilder 
och symptom: korta, små händer och fötter och 
ledvärk.
Tillsammans med bioinformatikern Fulya 
Taylan kom Giedre på att något annat än pro- 
teinkodande regioner kunde ligga bakom den 
okända diagnosen: en mutation i miRNA -140 
som är involverat i broskutveckling.
- Dr Tatsuya Kobayashi i Boston hade en knock- 
out-mus för genen MIR140, säger Giedre. Men 
knockout-mössen hade inte samma problem 
som patienten, benen var korta men mognade.

Under Giedre sabbatsår i 
Boston, skapade Giedre till- 
sammans med möss med 
punktmutation i miRNA 140 
med CRISPR/Cas9 teknolo-
gi och dessa möss hade 
liknande karakteristika som 
patienterna.
- Skelettfärgning av mössen 
visade bristfällig mognad, 
och sjukdoms bilden av pa-
tienten   tillsammans   med 
resultat från möss indikerade 

att mekanismen  är neomorf, dvs att miRNA 140 
inte baar tappat sin normala funktion, men fått 
en ny funktion (så kallad neomorf mutation).
Fortsatt samarbete etablerade med nobelprista-
garen Phillip Sharp och hans medarbetare Hiro-
shi Suzuki för att kartäkka farmakodynamiken 
för miR-140 och dess 8mer långa konserverade 
s k seed sequence. MikroRNA molekyler ne- 
dreglerar genuttryck genom att binda sig till 
mRNA. Genom transkriptom studier visade for- 
skarna att den muterade miRNA 140 förlorade 
nedreglerade helt andra gener än den normala 
miRNA 140.
- Som genetiker är jag förvånad att en hel pro- 
cess som broskcellernas mognad påverkas av en 
enda punktmutation i en microRNA molekyl, 
som i sin tur påverkar uttryck av fler än 100 an- 
dra gener, viktiga för broskdifferentiering.
Sedan några år blir Giedre Grigelioniene kon- 
taktad från hela Norden när det gäller svårlösta 
sällsynta skelettpatienter och det kommer lång- 
väga prover hit för sekvensering.
- Läkare som har fingertoppskänsla för pato- 
fysiologi, genetiker och bioinformatiker be- 
höver tät kontakt och det har vi genom vårt täta 
samarbete med Clinical Genomics. Jag tror att 
vi kommer att hitta fler sällsynta medfödda syn- 
drom som beror på den nya sjukdomsmekanis-
men. 

Månadens High Impact Publication (HIP): Ny 
skelettsjukdom och ny sjukdomsmekanism 

upptäckt

                                                     
 Giedre Grigelioniene,  Foto: Rick Guidotti

wt/wtG/G G/wt -/-wt/wtG/G G/wt -/-

Övre raden. Fotografier och röntgenbilder på svenska pa-
tienter, som har korta fingrar och till vänster deformerade 
leder.  Nedre raden: skelettdelar från möss, visar försenad 
mognad (mindre röd infärgning i ändar av överarmsben) 
och försenad mognad av små ben i mellantassen (carpus). 



 FoUU på KUL  3

Login	  (tot	  34)	  

Sweden	  

Denmark	  

Europé	  

Global	  

E-utbildning inom Klinisk kemi
Klinisk kemi håller på med att spela 
in en serie videoutbildningar, både in-
troduktionsfilmer och filmer om aktuell 
forskning. Filmerna produceras av ett 
kommersiellt företag och det blir ett 
kompetensutvecklingsprojekt för hela 
personalen.

- Vi har inte haft videoutbildningar tidigare 
inom FoU-området i alla fall, så det är nytt 
och spännande för oss, säger Ulf Dizcfalusy, 
ordförande i FoUU-gruppen. Vi ser det som 
ett värdefullt komplement till andra undervis-
ningsformer som traditionella föreläsningar, 
seminarier, grupparbeten mm.
Ett anslag från omställningsfonden bildar gr-
und för kunskapsinsatsen.
- Klinisk kemi har haft en stor personalom-
sättning och mycket resurser går åt till att in-
troducera nya medarbetare, dels för att det är 
många saker man behöver lära sig innan man 
blir användbar i organisationen, dels för att 
övrig personal inte kan utföra sina arbetsup-
pgifter när de utbildar ny personal. Dessutom 
är vi en spridd organisation och det blir långa 
restider om föreläsare ska resa runt.
Klinisk kemi har laboratorium på sex 
akutsjukhus, Norrtälje, Danderyd, Solna, Hud-
dinge, SÖS och Södertälje. De flesta forskare är 
verksamma i Solna eller Huddinge, och i Hud-
dinge har många forskare flyttat till ANA Futu-
ra.
- Att få ut information om forskning kan i mån-
ga fall vara ganska svårt. Men forskningspro-

jekten handlar ofta om områden vi arbetar med 
i rutinverksamheten och är kompetenshöjande, 
säger Dizcfalusy. Korta filmer gör att man får 
ett ansikte till ett projekt och kan ta kontakt om 
man vill veta mer. Det ger en känsla av gemen-
skap på arbetsplatsen. 
För att få en hög kvalitet har Klinisk kemi tagit 
hjälp av ett kommersiellt företag. De hjälper till 
med att anpassa materialet som kan vara i form 
av demonstrationer eller föreläsningar, och att 
blanda olika presentationstekniker, såsom ko-
rta föreläsningar eller presentation i intervju-
form. Filmerna kommer att vara 8-15 minuter 
långa, och vissa delar som t ex behörighetsut-
bildning kan innehålla interaktiva moment. 
Kanaler för publicering av filmerna är inte 
bestämt.
-Vi vill att filmerna ska kunna visas i anslutning 
till fikaraster och att de ska vara lättillgängliga 
vid en paus i arbetet.
De första filmerna för forskningsdelen är redan 
inspelade, och för introdelen ligger inspelning 
nära. 
- Vi är inte jättemånga forskare och hoppas att 
alla forskare ska kunna presentera. I ett sådant 
här projekt tar det mest tid i början innan man 
har hittat formerna. 
Hur blir det då med livslängden på filmerna och 
behovet av uppdatering?
- Om inspelningarna blir lyckade finns en mod-
ell för hur fler filmer kan produceras förhål-
landevis snabbt, och i takt med att verksam-
heten och forskningen utvecklas.

I uppdraget att bedriva universitetssjukvård är 
att alla medarbetare ska på ett eller annat sätt 
vara engagerade i FoU. Det behöver inte betyda 
att alla har ett eget forskningsprojekt, man kan 
t.ex. vara engagerad i verksamhetsutveckling 
eller stödja forskningen genom att bidra med 
prover eller data till forskning. Men på KUL har 
vi en väldigt hög andel medarbetare som också 
är författare till formellt publicerade publika-
tioner. Hela 421 medarbetare på KUL var under 
2018 medförfattare till en publikation.

KUL engagerar medarbetare i FoU
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KUL besöktes av Daniel Forslund den 26/3
Daniel är Sveriges första innovationslandst-
ingsråd (numera regionråd med ansvar för in-
novation) och har ett samlat ansvar för Region 
Stockholms teknikutveckling och innovations-
förmåga, exempelvis centrala framtidsfrågor 
som digitalisering, eHälsa, medicinteknik och 
patientnära tjänster samt innovation av vårdens 
arbetssätt, organisation och styrning.
Forskning, utveckling och innovation på KUL 
presenterades av Anna Lindstrand (helgenoms-
sekvensering i diagnostiken), Emma Watz (in-
novationer inom cellterapi) samt  Ocan Aricak 
och DigiPatKUL-teamet (Artificiell intelligens 

inom patologi). Dis-
kussion om KULs 
möjligheter inom 
eHälsa introduc-
erades av Tobias 
Allander. Daniel 
besökte också både 
patologen och KUL 
24Sju.
 
Daniel Forslund (längst till 
höger) på besök på 
patologen .  

Mikrobiologiskt vårmöte och Infektionsveckan 
slogs ihop 2015 och har sedan dess varit ett sa-
marrangemang mellan Riksföreningen för Mik-
robiologi, Föreningen för Klinisk mikrobiologi, 
Svenska Föreningen för Mikrobiologi, Svenska 
Infektionsläkarföreningen och Infektionssjuk-
sköterskorna. Mötet är det största nationella 
mikrobiologiska möte och hålls varje år och är 
det största nationella mötet för kliniskt orien-
terad forskning i området. 
Precis som tidigare år håller KUL sig i fram-
kant, 12 av 40, 30 %, av alla abstrakt kom från 
just KUL. Ämnena sträcker sig från valider-
ingsstudier, NGS, antibiotika resistens och ko-
rtare svarstider. Tydligt är att KUL är duktiga 
på att inte bara utföra utvecklingsarbete utan 
också att förmedla arbetet man lägger ner på 
förbättringsarbeten. Tydligt för läsaren är ock-
så att det verkar vara ett tätt samarbete mellan 
sjukhuset och institutet, Klinisk mikrobiologi 
och forskning. Ett problem är dock adressen, 
tillhörigheten, inte skrivs ut korrekt. Se nedan 

för korrekt format:

Det är viktigt med korrekt angivna adresser för 
att vår FoU ska synas i nationella och interna-
tionella jämförelser. De officiellt fastställda rik-
tlinjerna är:
1) Ansluten till både KI och SLL (primär for-
skningsorganisation först): Dept X, Karolin-
ska Institutet, and FO, Karolinska University 
Laboratory, Karolinska University Hospital, 
SE-XXX XX Postort, Sweden. I ovanstående ex-
empel är det sjukhus som används Karolinska 
Universitetssjukhuset. FO är inte obligatoriskt 
att skriva ut. Observera att placering av kom-
matecken är betydelsefull. Karolinska Institutet 
och Karolinska Universitetssjukhuset ska alltid 
vara följda av kommatecken för att säkerställa 
att de inte misstolkas. Postnummer och postort 
behöver bara skrivas ut en gång. 
2) SLL som enda anknytning FO, Karolinska 
University Laboratory, Karolinska University 
Hospital, SE-XXX XX Postort, Sweden.        

Fortsatt högt antal inskickade presentationer från 
KUL

Verifiering av publikationer
Verifierade publikationer resulterar i FoU-me-
del till godkända Universitetssjukvårdsenheter 
(USV), vilket 7/8 FO på KUL är. Verifiering 
sker i år senast söndag 20 maj. Tidpunkten är 
samordnad mellan Karolinska Institutet och 
Stockholms läns landsting.
Verifiera dina publikationer och kontrollera att 

Du är knuten till en USV-enhet på https://bib-
liometrics.ki.se/users      


