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Beviljade ansökningar ALF medicin projektmedel 2023

Prioriteringsgrupper:  

PG1:    Kardiovaskulära och respiratoriska sjukdomar 
PG2a:  Neuro-, ögon- och öron, näsa, hals-sjukdomar 
PG2b:  Psykiska sjukdomar och beroende 
PG3:    Infektion, inflammation, immunologiska och       
gastroenterologiska sjukdomar 
PG4:   Cancer och hematologiska sjukdomar
PG5:   Metabola och endokrina sjukdomar 
PG6:  Rörelseorganens sjukdomar och trauma, anestesi, 
intensivvård, kirurgi och odontologi 
PG7:   Pediatrik, gynekologi/obstetrik, nefrologiska och urogenitala 
sjukdomar 
PG8:  Medicinsk teknik, vårdprocess och vårdorganisation    
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Beviljade ansökningar, ALF Medicin 2023, projektmedel PG1 (15 st)

Aortaklaffsjukdom och associerad aortasjukdom

Sökande: Hanna Björck

Sammanfa�ning
 Thorakalt aortaaneurysm manifesterar som en sjuklig vidgning av stora kroppspulsådern närmast hjärtat och kan leda

�ll a� blodkärlet brister. Individer födda med en bikuspid aortaklaff (BAV) löper en ökad risk a� utveckla aneurysm
och aortaklaffsjukdom. BAV förekommer hos ca 1% av befolkningen och är således den vanligaste hjärtmissbildningen
och en betydande grupp inom hjärtkirurgi. Målsä�ningen med projektet är a� klargöra de sjukdomsmekanismer som
ligger bakom aneurysm i thorakala aorta samt det kliniska förloppet som följer. Projektet inkluderar kliniska och
experimentella frågeställningar och baseras på en stor välkarakteriserad pa�entkohort med �llhörande biobank.
Resultaten förväntas ha stor betydelse för många pa�enter då aortaklaff och associerad aortasjukdom länge varit e�
förbise� problem. Studien ger en unik möjlighet a� besvara frågor rörande sjukdomsmekanismer men också, tack
vare en u�alad transla�onell approach vik�ga kliniska frågor med stor betydelse för pa�entvård. T.ex. kan vi
prediktera vilka pa�enter som kommer a� utveckla anerysm och därmed vid klaffopera�on även åtgärda en �ll synes
normal aorta profylak�skt? Kan vi iden�fiera är�liga komponenter som underlä�ar screening av anhöriga �ll
pa�enter som opereras? Vilka pa�enter behöver lång�dsuppföljning och vilka kan avfärdas från vidare resurskrävande
kontroller? En ökad kunskap om sjukdomsmekanismerna är grundläggande för framtagning av strategier för
predik�on och behandling och aneurysm�llväxt.

Beviljat belopp år 1: 300 000
Beviljat belopp år 2: 
Beviljat belopp år 3: 

Betydelsen av erytrocytdysfunk�on för utveckling av hjärtkärlsjukdom vid typ 2-
diabetes och som mål för nya behandlingar.

Sökande: John Pernow

Sammanfa�ning
 Bakgrund Risken a� drabbas av hjärt-kärlkomplika�oner inkluderande hjär�nfarkt är drama�skt ökad hos individer

med typ 2-diabetes, men orsaken bakom utvecklandet av skador på hjärta och blodkärl vid diabetes är �ll stora delar
okända. Av de�a skäl saknas idag effek�v behandling som förhindrar uppkomsten av hjärt-kärlsjukdomar orsakade av
diabetes. Vi har iden�fierat a� den röda blodkroppen, en i de�a sammanhang �digare förbisedd och ej studerad
celltyp, orsakar hjärt-kärlkomplika�oner vid typ 2-diabetes. I det planerade projektet avser vi belysa effekten av
behandling riktad mot den röda blodkroppen i sy�e a� förhindra hjärt-kärlskador vid typ 2-diabetes. Målsä�ning
Målsä�ningen är a� genom utveckling av nya behandlingar riktade mot förändrad funk�on av de röda blodkropparna
förhindra uppkomsten av hjärt-kärlkomplika�oner. Arbetsplan Blodprover samlas från pa�enter med typ 2-diabetes
och friska kontrollpersoner. I försöksmodeller av hjär�nfarkt och blodkärlsfunk�on bestäms effekten av röda
blodkroppar på hjär�unk�on, hjär�nfarktstorlek samt blodkärlsfunk�on. Orsakerna bakom den nega�va inverkan av
röda blodkroppar kartläggs med fokus på brist på den kärlskyddande molekylen kväveoxid. I behandlingsstudier
undersöks nya behandlingar riktade mot blodkropparnas funk�on samt effekten på hjärt-kärlfunk�on. Betydelse
Projektet kan leda �ll nya behandlingsmöjligheter som förhindrar hjärt-kärlkomplika�oner vid diabetes.

Beviljat belopp år 1: 900 000
 Beviljat belopp år 2: 900 000
 Beviljat belopp år 3: 900 000

Cogni�ve Behavior Therapy for Anxiety Related to Pediatric Asthma: Development and
Evalua�on of a Novel Treatment Approach
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Sökande: Marianne Bonnert

Sammanfa�ning
 Astma är en kronisk sjukdom som drabbar ungefär 5-15 % av alla svenska barn. Man har se� a� astma kan vara

förknippat med ökad ångest och oro, risken för ångest är fördubblad hos barn med astma jämfört med andra barn.
A� sam�digt ha ångest och astma kan försämra astman och öka oron e�ersom det kan vara svårt a� skilja på astma
och ångest. Kogni�v beteendeterapi (KBT) är rekommenderad behandling för ångest hos barn, men få studier har
undersökt effekten av KBT på barn med astma och ångest. Vår forskargrupp har �digare utvecklat interne�örmedlad
KBT (Internet-KBT) riktad mot ångest vid astma för vuxna med lovande resultat. Internet-KBT kan drama�skt öka
�llgänglighet �ll behandling, och har visat sig fungera bra och säkert för andra medicinska �llstånd. I det här projektet
vill vi undersöka om en anpassad internet-KBT för barn, ungdomar och deras föräldrar kan vara effek�v för a�
förbä�ra ångest vid astma, astmasymtom och livskvalitet. Vi kommer a� genomföra tre studier: (1) Först en liten
studie för anpassa behandlingen och pröva den på 10 barn och ungdomar och deras föräldrar. (2) Sedan överförs
behandlingen �ll internet och prövas på 30 barn och unga. (3) Däre�er jämför vi om internet-KBT kan fungera bä�re
än sedvanlig vård för a� förbä�ra astma-symtom, öka livskvaliteten och minska oro och ångest. Om en internet-KBT
för astma och ångest är effek�v för barn och ungdomar kan behandlingen snabbt göras �llgänglig i reguljär vård.

Beviljat belopp år 1: 300 000
Beviljat belopp år 2: 
Beviljat belopp år 3: 

Heart failure characteriza�on and novel treatments targets in different ejec�on
frac�on categories: registry-based, clinical, interven�onal and transla�onal studies

Sökande: Lars Lund

Sammanfa�ning
 Hjärtsvikt förekommer i 3% av befolkningen och är den vanligaste orsaken �ll inläggning på sjukhus. Hjärtsvikt med

sänkt pumpförmåga (svag hjärtmuskel) är väl karakteriserat och läkemedel såsom ACE-hämmare och beta-blockare
minskar symptom och dödlighet. Hjärtsvikt förekommer även med bevarad pumpförmåga (stel hjärtmuskel, med
sänkt förmåga a� fyllas med blod), som är sämre karakteriserad och där det inte finns någon behandling ännu. Målen
är a� (1) karakterisera hjärtsvikt med sänkt och med bevarad pumpförmåga och utröna nya sjukdomsmekanismer
som grund för riktad behandling, samt a� (2) testa nya behandlingar. Metoden består av (1) register och
kohortstudier, (2) transla�onell forskning, och (3) behandlingstudier. Vi analyserar kliniska parametrar, blodprover och
bilddiagnos�k med hjälp av storskalig proteomik och machine learning för a� utröna orsaker �ll, konsekvenser av, och
möjligheter a� behandla hjärtsvikt med olika pumpfunk�on. I preklinisk forskning med hjärtceller från mus och med
fysiologiska och molekylärbiolgiska metoder analyserar vi hjärtcellens förmåga a� dra ihop sig och hur de�a påverkas
av e� ny� kroppseget hormon samt befintliga läkemedel. Våra studier leder �ll bä�re förståelse kring hjärtsvikt, leder
�ll nya targets för riktad behandling, och utvärderar egenutveckalde behandlingar som om de visar sig vara effek�va
kan komma pa�enter �ll ny�a inom några år.

Beviljat belopp år 1: 600 000
 Beviljat belopp år 2: 600 000

Beviljat belopp år 3: 

In case of an emergency -Vad gör vi om pa�enten på sjukhus försämras och behöver
hjärtlungräddning?

Sökande: Therese Djärv

Sammanfa�ning
 Varje år sker cirka 2000 hjärtstopp där man försöker återuppliva en pa�ent med hjärt-lungräddning (HLR) på sjukhus i

Sverige. Tidigare studier har visat a� cirka 50-90% av hjärtstoppen på sjukhus går a� förutsäga och undvika. Trots
de�a dör över 1 200 pa�enter av hospitala hjärtstopp varje år i Sverige. Likaså är det vara 6-12% av de som dör på
sjukhus som får HLR, majoriteten har e� så kallat ”Ej HLR”-beslut där personalen avstår från a� göra HLR. Idag finns
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inga vetenskapliga hjälpmedel för a� fa�a dessa beslut i samråd mellan pa�ent och läkare, läkaren har hela
informa�onsunderlaget och lags��ningen följs i 10% av besluten. Projektet omfa�ar fyra delar som �llsammans
sy�ar �ll a� förebygga och minska antalet hjärtstopp samt bä�re förstå patofysiologi och utlösande orsaker för a�
öka överlevnaden. För a� nå de�a sy�e används flera olika vetenskapliga metoder såsom registerbaserade studier på
stora na�onella popula�onsbaserade kohorter, prospek�v implementering av hjälpmedel för ”EjHLR”-beslut,
experimentell djurstudie, kvalita�v intervjustudie med pa�enter och kliniker samt retrospek�v journalgranskning.
Sammantaget kommer projektet ge både bred och djup insikt i popula�onen som drabbas av hjärtstopp på sjukhus
samt processen för ”Ej-HLR”beslut och projektet kan därmed på sikt leda �ll a� antalet hjärtstopp på sjukhus minskas
och framförallt a� pa�entcentrerade diskussioner om e�ska beslut om a� avstå HLR förs på jämlikare villkor mellan
pa�ent och kliniker.

Beviljat belopp år 1: 600 000
 Beviljat belopp år 2: 600 000

Beviljat belopp år 3: 

Instabil åderförkalkning: Från pa�ent �ll molekyl �ll pa�ent.

Sökande: Ulf Hedin

Sammanfa�ning
 Hjär�nfarkt och slaganfall (stroke) orsakas av instabil åderförkalkning där blodproppar bildas som kan orsaka stroke

från åderförkalkning i halspulsådern eller hjär�nfarkt vid sjukdom i kranskärl. Idag upptäcks och behandlas pa�enter
när de�a redan inträffat då diagnos�ska metoder som kan iden�fiera pa�enter med instabila plack och möjlighet a�
individualisera behandling saknas. Projektet bygger på hypotesen a� kartläggning av biologiska processer som styr
stabilitet i åderförkalkning hos människa kan leda �ll iden�fiering av spårämnen (biomarkörer) från instabila
förträngningar i blod och utveckling av bilddiagnos�k som både kan upptäcka riskpa�enter och leda �ll utveckling av
läkemedel som kan förebygga stroke och hjär�nfarkt. Projektet utgår från klinisk informa�on och molekylära analyser
av åderförkalkningsplack och blod som samlats från mer än 1300 pa�enter opererade för åderförkalkning i
halspulsådern. Molekylära kandidater undersöks för fram�da utveckling av diagnos�ska test och läkemedel. För
utveckling av bilddiagnos�k görs datorbaserad analys av datortomografibilder som jämförs med biologiska processer
från plackanalyser och valideras i andra pa�entgrupper. Data samlas för bioinforma�sk analys där matema�ska
modeller byggs för individualiserad behandling. Projektet kommer a� stödja utveckling av diagnos�ska metoder och
individualiserade behandlingsstrategier som kan förbä�ra risk-interven�on och behandling av pa�enter med risk för
stroke och hjär�nfarkt.

Beviljat belopp år 1: 800 000
 Beviljat belopp år 2: 700 000
 Beviljat belopp år 3: 600 000

Kost och hälsa från barn �ll ung vuxen – en longitudinell studie

Sökande: Anna Bergström

Sammanfa�ning
 Målet med det föreslagna projektet är a� undersöka betydelsen av kost under uppväxten för hälsa i vuxen ålder, med

särskilt fokus på högt blodtryck, förhöjda blodfe�er, insulinresistens och fetma. Projektet är en fortsä�ning på vår
pågående forskning med stöd från ALF medicin. Projektet grundar sig på en pågående epidemiologisk studie (BAMSE)
där 4089 barn följts från spädbarns�den upp �ll vuxen ålder. Detaljerad informa�on om miljö- och livss�lsfaktorer
samt hälsa har samlats in med hjälp av upprepade frågeformulär, kliniska undersökningar och biomarkörer. Resultat
från vår pågående forskning visar a� kosten under uppväxten kan påverka risken för astma och andra
allergisjukdomar. Det är dock ännu oklart hur kosten under uppväxten påverkar kardiometabola riskmarkörer i vuxen
ålder. I BAMSE finns detaljerad informa�on om kost insamlad med hjälp av frågeformulär och biomarkörer (t.ex.
fe�syror) i blodet vid upprepade �llfällen under uppväxten. Vi har även informa�on om blodtryck, blodlipider,
insulinresistens och fetma vid 24 års ålder (2017-2019). För drygt 1000 av deltagarna har flertalet av dessa markörer
mä�s igen i en nyligen avslutad datainsamling (2020-2021). BAMSE-studien lämpar sig därför väl för a� studera
sambandet mellan kost och kardiometabol hälsa hos unga vuxna. Resultaten från det planerade projektet kan bidra
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�ll a� stärka och utveckla kostrekommenda�onerna och därigenom �ll a� förebygga vanligt förekommande kroniska
sjukdomar i befolkningen.

Beviljat belopp år 1: 300 000
Beviljat belopp år 2: 
Beviljat belopp år 3: 

Lungembolism och venös tromboembolism hos kvinnor som genomgår ovariell
s�mulering inför assisterad befruktning ART/IVF

Sökande: Peter Henriksson

Sammanfa�ning
 Provrörsbefruktning (IVF) används i ökande omfa�ning. Globalt u�örs två miljoner IVF per år och i Sverige föds nästan

5% e�er IVF. Vi har visat a� risken för propp i lungan är niofaldigt ökad vid IVF med embryoöverföringen (ET) som sker
direkt e�er hormons�muleringen, men ej om ET sker utan föregående hormons�mulering (fryst/�nad ET). Det är
också vik�gt a� ta reda på om risken för lungpropp är ökad även om IVF inte leder �ll graviditet. Det finns ingen säker
kunskap om de�a och dessa behandlingar är tre gånger fler än de som leder �ll graviditet. Dödsfall p g a venös
proppbildning vid graviditet beror �ll 90% på propp i lungan. Vi bedömer a� östrogenstegringen är orsaken �ll
proppbildningen.Vi kommer nu också epidemiologiskt a� jämföra kvinnor som drabbats av tromboembolism med
kvinnor som inte drabbats av de�a under graviditeten. Sy�et är predik�on av risk redan innan behandlingsstart. Vi
kommer också a� med förfinad metodik studera blodlevringen och iden�fiera biomarkörer. De�a för a� förstå
verkningsmekanismen vid proppbildningen och a� med hjälp av iden�fierade biomarkörer förutsäga risk för
proppbildning hos kvinnor som avser genomgå IVF. De�a innebär a� vi också kommer a� kunna ge råd om val av IVF-
metod och a� vi kan bedöma risk för proppbildning redan innan starten av IVF, men även förstås under behandling.
På så sä� kan vi minimera vi risken för den farliga proppbildningen i lungan och a� vi också vid behov �digt kan sä�a
in effek�v proppförebyggande behandling.

Beviljat belopp år 1: 400 000
 Beviljat belopp år 2: 300 000

Beviljat belopp år 3: 

Lungfibros: Kliniska och transla�onella studier

Sökande: Magnus Sköld

Sammanfa�ning
 Pa�enter med lungfibros drabbas av ärrbildning i lungorna vilket leder �ll andfåddhet, minskad arbetskapacitet och

nedsa� livskvalitet. Den mest välkända formen är idiopa�sk lungfibros (IPF) som har en medelöverlevnad på endast
3-5 år. Lungfibros kan även drabba pa�enter med reuma�ska sjukdomar men även e�er Covid-19 infek�on. Vi
studerar både IPF och sekundär lungfibros avseende diagnos�k, kliniskt förlopp, prognos och mekanismer bakom
bindvävsomvandling. Påverkan på livskvalitet och sjukdomsupplevelse och effekter av läkemedelsbehandling
undersöks. Förekomst av lungfibros associerad �ll ledgångsreuma�sm och Covid-19 kartläggs och biomarkörer, dvs
undersökningar och prover som kan hjälpa �ll vid diagnos�k och förutsäga sjukdomsförlopp, studeras. En databas
används där uppgi�er om sjukhistoria, medicinering, röntgen, lungfunk�onsvärden läggs in. Registret kopplas �ll en
systema�serad insamling av pa�entprover i en biobank som används för analys vid laboratorier. Även prover tagna
direkt från lunga med hjälp av e� böjligt instrument, bronkoskopi, utny�jas. Samkörning med andra register planeras
liksom djupintervjuer med pa�enter och anhöriga. Forskningsprogrammet är bre� och sy�ar �ll a� öka kunskap om
diagnos�k, sjukdomsförlopp, prognos och mekanismer för bindvävsomvandling vid lungfibros. Forskningen kan leda
�ll e� bä�re omhändertagande av pa�enter med lungfibros och bidra �ll utveckling av nya behandlingsmetoder.

Beviljat belopp år 1: 600 000
 Beviljat belopp år 2: 600 000

Beviljat belopp år 3: 
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Online cogni�ve behavioral therapy targe�ng cardiac anxiety following myocardial
infarc�on

Sökande: Brjánn Ljótsson

Sammanfa�ning
 Många som har ha� hjär�nfarkt utvecklar hjär�okuserad ångest �ll följd av händelsen. Man vill inte belasta hjärtat

genom a� anstränga sig, vara ensam eller långt ifrån sjukhus. Hjär�okuserad ångest kan leda �ll depression, minskad
livskvalitet och kan också göra det svårare a� delta i hjärtrehabilitering. Dessutom ökar det risken för ny hjär�nfarkt
och hjärtkärlsjukdomar. Kogni�v beteendeterapi (KBT) har visat sig effek�vt för a� minska rädsla vid flera andra
�llstånd och kan fördelak�gt ges via internet med stöd av psykolog. Målsä�ning Vi vill pröva om KBT via internet för
pa�enter som ha� hjär�nfarkt och utvecklat hjär�okuserad ångest medför ökad livskvalitet och fysisk ak�vitet samt
minskad hjär�okuserad ångest. Arbetsplan De�a är e� interdisciplinärt samarbete mellan psykologer och
hjärtläkare/forskare vid Karolinska Ins�tutet och Karolinska universitetssjukhuset. Vi har genomfört pilotstudier av
KBT e�er hjär�nfarkt med goda resultat. Vi planerar a� genomföra två randomiserade kontrollerade studier. Först
jämförs KBT-behandlingen med a� få informa�on om livss�lsförändringar och sedan jämförs KBT-behandlingen med
a� få stresshantering. De�a hjälper oss a� utvärdera hur väl på vilket sä� KBT-behandlingen fungerar. Betydelse Om
internet-KBT visar goda resultat kan behandlingen göras �llgänglig i nära fram�d inom offentlig sjukvård. De�a vore
värdefullt för pa�enter som ha� hjär�nfarkt för a� förbä�ra livskvalitet och preven�on av nya hjärthändelser.

Beviljat belopp år 1: 400 000
 Beviljat belopp år 2: 

Beviljat belopp år 3: 

PRINCESS2 - En svenskledd randomiserad europeisk mul�centerstudie för a� studera
effekten ultra-�dig kylbehandling vid hjärtstopp

Sökande: Per Nordberg

Sammanfa�ning
 Bakgrund: Varje år drabbas 10000 personer av hjärtstopp i Sverige varav en tredjedel förs levande �ll sjukhus. Av

dessa dör mer än hä�en pga. svåra hjärnskador. A� sänka kroppstemperaturen �digt i förloppet har poten�al a�
minska hjärnskadorna. Trots de�a sker kylbehandling idag på sjukhus, flera �mmar e�er hjärtstoppet, vilket inte har
visat sig effek�vt. I två studier har vår forskargrupp visat a� kylbehandling som startas redan i ambulansen är säkert,
effek�vt och har poten�al a� öka överlevnaden utan neurologiska men hos vissa pa�entgrupper. Målsä�ning: A� i en
svenskledd europeisk mul�centerstudie undersöka om �dig kylbehandling förbä�rar överlevnaden med bra
neurologisk återhämtning. Arbetsplan: Kylutrustningen placeras i läkarbemannade ambulanser med hög kompetens
för hjärtstoppsbehandling. Pa�enterna indelas i två grupper (randomiseras). En grupp börjar kylbehandling på platsen
för hjärtstoppet med en metod som kyler ned hjärnan och får sedan fortsa� kylbehandling på sjukhus. I den andra
studiegruppen kontrolleras feber, men ingen ak�v kylbehandling. E� �otal svenska och europeiska centra från
Tyskland, Österrike, Belgien och Tjeckien deltar. Planerat antal centra är 15-20 och antalet pa�enter är 970. Studien
startar första kvartalet 2023. Betydelse: Om vi kan reproduceras resultaten från våra �digare studier som visade a�
�dig kylbehandling kan öka överlevnaden och förbä�ra den neurologiska funk�onen så kommer metoden vinna stor
spridning och många fler liv räddas.

Beviljat belopp år 1: 800 000
 Beviljat belopp år 2: 800 000
 Beviljat belopp år 3: 800 000
 

Randomised comparison between standard and extended EKG inves�ga�on a�er
stroke or TIA for the detec�on of atrial fibrilla�on and stroke preven�on - AF SPICE

Sökande: Johan Engdahl
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Sammanfa�ning
Stroke (slaganfall) är en av de ledande orsakerna �ll död, och en vanlig orsak �ll permanent funk�onsnedsä�ning hos
vuxna. Förmaksflimmer (FF) är den vanligaste rubbningen av hjärtrytmen och innebär en kra�igt ökad risk för ny
stroke och död hos pa�enter som redan drabbats av stroke. Blodförtunnande behandling vid FF minskar risken för
stroke med cirka 70%. Underlaget för dagens praxis för EKG-utredning e�er stroke är mycket begränsat.
Målsä�ningen med projektet är a� studera om utökad EKG-utredning på pa�enter som ha� stroke leder �ll
minskning av fram�da kliniska händelser som ny stroke, död och hjärnblödning genom utökad detek�on av FF och
utökad andel blodförtunnande behandling. Vi har startat en na�onell studie som skall jämföra dagens
rekommenderade standard för EKG-utredning e�er stroke med utökad diagnos�k där u�allen mellan dessa två
grupper jämförs. Pa�enter som vårdas på sjukhus för stroke och som är minst 70 år kan inkluderas. Pa�enter lo�as �ll
standardutredning eller utökad utredning. Vid fynd av FF under EKG-utredning föreslås deltagarna ny
blodförtunnande behandling. Uppföljning sker via na�onella register. Kunskapsluckan inom denna diagnos�k leder �ll
osäkerhet och varia�oner i na�onella och interna�onella rekommenda�oner vad gäller EKG-utredning e�er stroke,
men även osäkerhet kring resursutny�jande. Denna studie kan ge svar på om ny�a finns och kan vägleda fram�da
rekommenda�oner för en mycket stor grupp pa�enter med dålig prognos.

Beviljat belopp år 1: 300 000
 Beviljat belopp år 2: 

Beviljat belopp år 3: 

Randomiserad utvärdering av datortomografi av kranskärl hos pa�enter med
bröstsmärta och intermediär risk på akutmo�agningen

Sökande: Tomas Jernberg

Sammanfa�ning
 Bakgrund: Bedömningen av pa�enter som söker akutmo�agningen pga bröstsmärta har under de senaste åren

förbä�rats. Tack vare införandet av högsensi�va troponiner och nya beslutsalgoritmer kan häl�en iden�fieras ha
mycket låg risk och behöver ingen y�erligare vård. Av den andra häl�en har ca 10% akut hjär�nfarkt vars fortsa�
handläggning är väletablerad. Cirka 45% har inte hjär�nfarkt men må�ligt förhöjd risk och dessa pa�enter utgör den
främsta utmaningen och idag saknas riktlinjer hur dessa ska handläggas. Kranskärlsröntgen med datortomografi är en
ny icke-invasiv metod som rekommenderas vid stabila symptom. Målsä�ning: A� undersöka om �dig
kranskärlsröntgen med datortomografi hos bröstsmärte-pa�enter med må�ligt förhöjd risk men utan hjär�nfarkt
minskar risken för fram�da kardiovaskulär död eller återinläggning pga hjär�nfarkt eller instabil kärlkramp.
Arbetsplan: Bröstsmärte-pa�enter utan hjär�nfarkt med må�ligt hög risk randomiseras �ll �dig kranskärlsröntgen
med datortomografi eller inte. Hos pa�enter med tecken på åderförkalkningssjukdom rekommenderas preven�v
behandling. Betydelse: Bröstsmärte-pa�enter utan hjär�nfarkt men med må�ligt förhöjd risk utgör en stor
popula�on där det idag saknas evidens och entydiga riktlinjer för fortsa� handläggning. En �dig handläggning som
förbä�rar den diagnos�ken och lång�dsprognosen skulle ha stor betydelse.

Beviljat belopp år 1: 400 000
 Beviljat belopp år 2: 400 000
 Beviljat belopp år 3: 

Studier om venös tromboembolism och utveckling av nya diagnos�ska metoder med
huvudfokus på magnetresonans utan kontrast.

Sökande: Eli Westerlund

Sammanfa�ning
 Den vanligaste dödsorsaken bland gravida i Väst-Europa är lungemboli (LE) och korrekt diagnos är vik�g.

Blodpropparna bildas o�a i benen och fastnar sedan i lungorna. 12% av blodpropparna hos gravida si�er i bäckenet
och ca en av tre syns inte på ultraljud. Magnetresonanstomografi (MRT) utan kontrast är e� ny� och lovande
alterna�v under utveckling för a� hi�a dessa tromboser där en färsk blodpropp ger en posi�v MR-signal. I vår
interna�onella mul�centerstudie iden�fieras gravida kvinnor med misstänkt blodpropp i benet. Om MRT visar
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blodpropp får kvinnorna blodförtunnande behandling och kan genom de�a undvika a� få livshotande blodproppar i
lungan under sin graviditet. Vi deltar även i en utvärderingsstudie av gravida med misstänkt blodpropp i benet där en
risk-score samt D-dimer avgör vidare handläggning. Denna studies resultat kommer påverka diagnos�k av gravida
kvinnor i fram�den. Datortomografi (DT) med kontrast är i dag förstahandsmetod vid LE-diagnos�k. Metoden innebär
joniserad strålning, vilket medför en ökad risk för cancer, och även intravenös kontrast, som ej är lämpligt för ca 25%
av pa�enterna. MRT är e� bra alterna�v �ll DT för utvalda pa�enter, bland annat gravida kvinnor. Då vi med hjälp av
MRT kunde konstatera a� endast 15% av proppmassan var kvar e�er en veckas behandling i vår pilotstudie vill vi nu
göra en större studie för a� bekrä�a de�a fynd och i fram�den kunna påverka besluten om hur lång �d man ska
behandla med an�koagulan�a e�er LE.

Beviljat belopp år 1: 400 000
 Beviljat belopp år 2: 

Beviljat belopp år 3: 

Therapeu�c value of inorganic nitrate supplementa�on in pa�ents with pregnancy
hypertension and preeclampsia

Sökande: Ma�as Carlström

Sammanfa�ning
 GYNNSAMMA EFFEKTER AV DIETÄRT NITRAT VID GRAVIDITETSHYPERTONI & PREECLAMPSI BAKGRUND :

Graviditethypertoni och havandeskapsförgi�ning (preeklampsi; PE) är e� allvarligt och växande medicinskt problem
som drabbar ca. 7% av alla kvinnor. PE karakteriseras av nyupptäckt hypertension och organpåverkan (o�a
njurproblem) under graviditeten och är associerat med hjärtkärlsjukdom och allvarliga/livshotande komplika�oner.
Sjukdomsmekanismerna är inte klarlagda och medicinsk behandling saknas. HYPOTES : Dietärt nitra�llsko� minskar
oxida�v stress och ökar produk�onen av den blodkärlsvidgande substansen kväveoxid (NO), vilket motverkar
hjärtkärlsjukdom vid PE. ARBETSPLAN : Kliniska och experimentella studier kombineras för a� studera betydelsen av
oxida�v stress och NO-brist vid graviditetshypertoni och PE. Vi har �digare visat a� nitrat, som finns i höga halter i
sallad/rödbetor, kan omvandlas �ll NO i kroppen. I de�a projekt studeras effekterna av nitra�ntag (i form av
rödbetsjuice) på hjärtkärlfunk�on hos pa�enter med graviditetshypertoni och PE. Preliminära fynd stöder hypotesen
om oxida�v stress och minskade NO nivåer vid PE, och vår kliniska studie med nitratrik rödbetsjuice har påbörjats.
BETYDELSE : Projektet förväntas ge ny och vik�g kunskap gällande sjukdomsmekanismerna vilket kan möjliggöra nya
behandlingsstrategier vid PE. Vår förhoppning är a� ökat nitra�ntag (dietärt eller nitratpiller) under graviditeten, kan
bli en ny, effek�v och säker metod för a� förebygga eller behandla PE.

Beviljat belopp år 1: 400 000
 Beviljat belopp år 2: 0

 Beviljat belopp år 3: 
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Beviljade ansökningar, ALF Medicin 2023, projektmedel PG2a (19 st)

A novel class of biomarkers for diagnosis of Alzheimer disease

Sökande: Lars Tjernberg

Sammanfa�ning
 Alzheimers sjukdom, som idag drabbar ungefär 40 miljoner människor, är en dödlig sjukdom med enorma sociala och

ekonomiska konsekvenser för samhället. Sjukdomen börjar långt innan symptom uppstår och kan utvecklas på olika
sä�. En effek�v behandling måste därför påbörjas �digt i sjukdomsförloppet och kanske även individanpassas. Många
läkemedelsstudier pågår, och när botande behandlingar väl finns �llgängliga är det vik�gt a� kunna diagnos�sera
sjukdomen �digare och mer exakt än vad som idag är möjligt. Vi har upptäckt a� glykaner, e� slags sockermolekyler
som si�er på proteiner, förändras �digt i Alzheimers sjukdom. Vi tror a� de kan användas för a� iden�fiera olika
former av sjukdomen, och för a� �digt hi�a de som löper risk a� drabbas. Vi analyserar glykaner i ryggvätska och
blod från friska individer och pa�enter i olika stadier av sjukdomen. Vi följer även upp individer för a� iden�fiera de
glykaner som urskiljer personer som med �den utvecklar sjukdomen. För a� göra de�a använder vi en avancerad
mä�eknik, s.k. masspektrometri. För de mest informa�va glykanerna utvecklas sedan enklare mätmetoder som är
mer lä�llgängliga och användbara på alla sjukhus. Sammanfa�ningsvis utvecklar vi analyser för diagnos av olika
former av Alzheimers sjukdom och för a� förutsäga vilka individer som kommer a� drabbas. De�a kommer a�
möjliggöra �digare och mer precis diagnos�k av sjukdomen samt säkerställa effek�vare kliniska prövningar och
behandlingar.

Beviljat belopp år 1: 400 000
 Beviljat belopp år 2: 

Beviljat belopp år 3: 

A Registry based Prospec�ve Randomized Open Blinded End-point trial of intravenous
thrombolysis in pa�ents with acute ischemic stroke with ongoing direct
an�coagula�on treatment

Sökande: Niaz Ahmed

Sammanfa�ning
 Stroke är den näst vanligaste dödsorsaken och den främsta orsaken �ll neurologisk funk�onsnedsä�ning hos vuxna.

Cirka 24 000 individer drabbas av akut ischemisk stroke (AIS) i Sverige varje år. Förmaksflimmer (FF) medför stor
riskökning för stroke. Blodförtunnande behandling med warfarin och direktverkande perorala an�koagulan�a (DOAK)
minskar strokerisk vid FF med c:a 70%. Omkring 80% av an�koagulan�aförskrivningen i Sverige utgörs av DOAK.
Intravenös trombolys (IVT) är evidensbaserad behandling för AIS. IVT är kontraindicerat hos pa�enter som tar DOAK
vid strokeinsjuknandet pga okänd nivå av eventuell riskökning för blödningskomplika�oner. Det finns
observa�onsstudier och en metaanalys som indikerar a� behandling med IVT kan vara säker hos pa�enter som tar
DOAK. Det finns dock hi�lls ingen randomiserad kontrollerad studie för a� undersöka säkerheten av IVT i dessa fall.
Vi kommer undersöka säkerhet och effek�vitet av IVT vid AIS som inträffar trots pågående DOAK behandling. Studien
är en akademiskt driven, fas III, prospek�v, randomiserad, öppen med blindade u�allsmå�, mul�centerstudie av IVT
vid AIS. Fem�o sjukhus som idag deltar i SITS (Safe Implementa�on of Treatment in Stroke), e� interna�onellt
stroketrombolysregister planeras delta i studien. Antal pa�enter: 385 ak�v och 385 kontroll. Om studieresultat är
posi�va kommer en stor andel av strokepa�enter som idag inte behandlas med IVT kunna få behandling, med
förbä�rad funk�on e�er stroke.

Beviljat belopp år 1: 500 000
 Beviljat belopp år 2: 500 000
 Beviljat belopp år 3: 
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Allvarlig Neuroinflamma�on- Studier av neuromyeli�s op�ca spectrum disorders och
Neurosarkoidos

Sökande: Lou Brundin

Sammanfa�ning
 Vid enheten för neuroinflamma�on på Karolinska behandlas e� stort antal pa�enter där det är vik�gt med �dig

diagnos för a� så snabbt som möjligt sä�a in rä� behandling t. ex neuromyeli�s op�ca spektrum disorder (NMOSD)
som kan ge svåra skov med hög dödlighet. I denna ansökan vill vi iden�fiera bakomliggande mekanismer och hi�a alla
pat med denna sjukdom. Klinska data och samlade prover och Magnetkameraundersökningar används �ll a� �digt
iden�fiera dessa pa�enter. Dessa studier är vik�ga e�ersom pa�enter med denna sjukdom riskerar a� avlida eller få
svåra neurologiska bor�all Tillståndet är svårbehandlat sam�digt har vi flera mycket lyckade behandlingsförsök bl. a
genom användning av nya biologiska läkemedel. En annan svår grupp är pa�enter med neurosarkoidos. Sarkoidos är
en systemsjukdom som o�a betraktas som en lindrig sjukdom om den drabbar hud eller lunga. Om sjukdomen
drabbar nervsystemet kan den leda �ll u�alade kogni�va störningar, förlamning eller svår epilepsi. Bland de som
drabbas av neurosarkoidos har häl�en ingen �digare känd sarkoidos i andra organsystem. Neurosarkoidos är
behandlingsbar om den upptäcks. Diagnosen är svår e�ersom det inte finns någon markör för sjukdomen varken i
blod eller ryggvätska. Projekten sker i samarbete med flera forskare i Sverige och i e� europeiskt nätverk. Det finns en
kunskapslucka i båda dessa svåra men behandlingsbara �llstånd. Ansökan ALF sy�ar �ll all fylla denna lucka och
förhindra behandlingsbara neurologiska bor�all.

Beviljat belopp år 1: 500 000
 Beviljat belopp år 2: 500 000
 Beviljat belopp år 3: 

Applied epigene�cs for more sensi�ve and specific biomarkers and novel therapeu�c
op�ons in Mul�ple Sclerosis

Sökande: Maja Jagodic

Sammanfa�ning
 Tillämpad epigene�k: e�ologi och bä�re biomarkörer och behandlingar vid Mul�pel Skleros Våra övergripande mål är

a� förbä�ra diagnos�k, biomarkörer samt bereda underlag för nya behandlingar av Mul�pel Skleros (MS). Sjukdomen
inträffar när immunförsvaret a�ackerar nervsystemet, vilket ger en rad neurologiska symptom, och uppstår genom
samverkan mellan riskgener, miljöfaktorer och epigene�ska förändringar. Vi upptäckte skillnader i epigene�ska
markeringar (DNA methylering och icke-kodade RNAer) mellan pa�enter och friska kontroller och mellan olika stadier
i sjukdomsutvecklingen. Vi behandlade också MS-liknande sjukdom i djurmodeller med ’epigene�sk behandling’.
Epigene�ska mekanismer har i väldigt liten grad undersökts i MS. På grund av de epigene�ska förändringarnas
stabilitet kan de vara bä�re biomarkörer för sjukdomsak�vitet än de som används idag. Reversibiliteten gör a�
missgynnsamma epigene�ska förändringar kan förändras �ll gynnsamma, och därmed behandla sjukdomen
(’epigene�sk medicin’). Vi kommer a�: (i) definiera MS-specifik DNA-metylering och icke-kodade RNA mönster i
patogena immunceller, a�ackerade nervceller och likvor, (ii) koppla dessa epigene�ska förändringar med sjukdomens
utvecklingen, gene�ska och miljömässiga riskfaktorer, och svar på nuvarande behandlingar för a� utveckla nya
molekylära biomarkörer, och (iii) testa epigene�ska behandlingar av MS-liknande sjukdom för a� fastställa deras
lämplighet och effek�vitet.

Beviljat belopp år 1: 650 000
 Beviljat belopp år 2: 650 000
 Beviljat belopp år 3: 650 000
 

Augmented Naviga�on

Sökande: Adrian Elmi Terander



256474

Beviljade ansökningar för PDF på startsida 1.3 | Region Stockholm

Sammanfa�ning
Vi arbetar med utveckling av tekniska lösningar för a� öka precisionen och minska risken för komplika�oner,
pa�entskador och reopera�oner vid kirurgiska ingrepp. Mer informa�on �ll kirurgen om opera�onsområdets
anatomi, inför och under opera�onen, minskar sårets storlek, mängden förlorat blod och �den i opera�onssalen. Vi
arbetar med två principiellt olika lösningar som angriper samma problema�k. Dels intraopera�v naviga�on, olika sä�
a� guida kirurgiska instrument på e� säkert sä� och dels vävnadsigenkänning där instrumenten ger informa�on om
vilken vävnad de befinner sig i eller är på väg mot eller visualiserar gränsen mellan olika vävnadstyper. Beträffande
naviga�on arbetar vi med en ny teknologi baserad på augmented reality (AR). Röntgenbilder och verkliga videobilder
sammanfogas så a� kirurgen kan se inu� pa�enten. De�a har använts i samband med spinal kirurgi med goda resultat
och ska nu bekrä�as i en randomiserad studie. Studier på mobil glasögonbaserad AR för både spinal och kraniell
naviga�on samt VR-implementering för utbildning skall u�öras. Avseende vävnadsigenkänning arbetar vi med DRS
(spektroskopiteknik) samt HSI (hyperspektralkamera) för tumörigenkänning. Vi ämnar introducera nya arbetssä� och
använda både radiologiska och kliniska u�allsmå� för a� jämföra våra tekniker med befintliga lösningar på
marknaden om sådana finns. Övergripande mål är ökad kirurgisk precision och pa�entsäkerhet genom nya innova�va
metoder.

Beviljat belopp år 1: 500 000
 Beviljat belopp år 2: 500 000
 Beviljat belopp år 3: 

Bakteriefloran i tarmen vid Parkinsons sjukdom: Betydelse för behandling och
viktnedgång

Sökande: Karin Wirdefeldt

Sammanfa�ning
 Bakteriefloran i tarmen kan spela en vik�g roll för Parkinsons sjukdom, både för utveckling av sjukdomen, progress

och behandling. Det övergripande sy�et med de�a projekt är a� förbä�ra behandlingen och minska komplika�oner i
form av viktnedgång och motoriska fluktua�oner hos pa�enter med Parkinson. Vi kommer a� rekrytera
Parkinsonpa�enter från Karolinska Universitetssjukhuset och Centrum för Neurologi för deltagande i studien. En
mängd kliniska data, avföringsprover och serum kommer a� samlas in. Analys av bakteriefloran i avföringsproverna
och serummarkörer för nedsa� nutri�onsstatus kommer a� u�öras. Med moderna sta�s�ska metoder kommer vi a�
undersöka sambanden mellan tarmflorans sammansä�ning å ena sidan och viktnedgång/nutri�onsstatus respek�ve
svar på parkinsonläkemedel å andra sidan. Vi kommer också a� studera sambandet mellan parkinsonläkemedel och
mikroskopisk colit i en befolkningsbaserad studie baserad på en unik databas med utlåtanden från mag-tarmbiopsier i
hela Sverige, med länkning �ll e� flertal na�onella register. Projektet kommer a� generera ny kunskap om vilken roll
bakteriefloran i tarmen spelar för viktnedgång och svar på behandling, vilket kan leda �ll interven�oner som kan
minska viktnedgång och motoriska fluktua�oner hos parkinsonpa�enter. Med ökad förståelse för sambandet mellan
parkinsonbehandling och mikroskopisk colit kommer behandlingen av parkinsonpa�enter a� förbä�ras.

Beviljat belopp år 1: 300 000
 Beviljat belopp år 2: 

Beviljat belopp år 3: 

Diagnos�k, biomarkörer och behandlingsstudier vid Parkinsons sjukdom och
relaterade rörelserubbningar

Sökande: Per Svenningsson

Sammanfa�ning
 Programmet avser a� stödja en stark forskningsmiljö som den huvudsökande leder. Vi avser a� förbä�ra diagnos�k,

utveckla predik�va biomarkörer, stra�fiera pa�enter samt finna nya terapier mot Parkinsons sjukdom (PS). Mellan 10-
30% av PS pa�enterna sammanblandas med vaskulär parkinsonism eller atypisk parkinson. Även vid korrekt PS
diagnos är sjukdomsförloppet olikartat och vissa pa�enter drabbas särskilt av motoriska, psykiatriska, autonoma
och/eller kogni�va symtom. Den huvudsökande har etablerat Biopark kohorten av pa�enter med PS, PS och GBA
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muta�on, atypisk parkinson och friska kontroller och följer dem med kliniska undersökningar och ska�ningskalor. Vi
jämför PS med GBA-PS. Vi följer även Gaucher pa�enter och GBA muta�onsbärare då de har en 10-faldigt ökad risk
a� utveckla PS. Dessa GBA bärare följs särskilt avseende MDS kriterier för Prodromal PS. Våra experimentella studier
utav kohorterna omfa�ar gene�ska analyser samt våta (plasma, PBMC och CSF) och imaging (SPECT/PET och MRI)
biomarkör studier. Vi tar hudbiopsier och genererar iPS celler ifrån GBA-PS pa�enter. Mul�modla algoritmer med AI
av dessa biomarkörer utvecklas. Kliniska data läggs in i RedCap register samt na�onellt kvalitetsregister och prover
lagras i biobank. Vi upptäcker nya genmuta�oner som orsak �ll rörelserubbningar och sällsynta hereditära
rörelserubbningar fenotypas. Vi genomför e� flertal akademiskt- och företags-ini�erade kliniska prövningar för a�
bromsa progression och motverka symtom vid PS.

Beviljat belopp år 1: 800 000
 Beviljat belopp år 2: 800 000
 Beviljat belopp år 3: 800 000
 

E� steg mot en biomarkör för hjärnmikrostruktur med prognos�skt värde i åldrande
och frontallobsdemens (FTD)

Sökande: Elena Rodriguez-Vieitez

Sammanfa�ning
 Frontotemporal degenera�on (FTD) är en neurodegenera�v sjukdom och en vanlig orsak �ll �dig demens (före 65 års

ålder), för vilken det inte finns något botemedel. FTD påverkar pa�enter under medelåldern, när de har mycket
ansvar i karriär och familjeliv. FTD är särskilt svårt a� diagnos�sera på grund av dess heterogena kliniska symptombild
som överlappningar med Alzheimers sjukdom, Parkinsons sjukdom och amyotrofisk lateral skleros. FTD är gene�skt
hos ungefär en tredjedel av pa�enterna. Dessa FTD-familjer, där muta�onsbärare har nästan 100% sannolikhet a�
utveckla sjukdomen, är en unik resurs för a� undersöka utvecklingen av sjukdomen från �diga försymtoma�ska �ll
avancerade symtoma�ska faser. Sy�et med de�a projekt är a� utveckla nya hjärnavbildningstekniker för �dig diagnos
av FTD och förstå normal åldrande av hjärnan. Magnetresonansavbildning (MRI) är användbar för a� kvan�fiera
makrostrukturella hjärnegenskaper vid åldrande och neurodegenera�on, i synnerhet: hjärnatrofi och kor�kal
förtunning. Emeller�d sker dessa förändringar ganska sent i livet och i sena stadier av neurodegenera�va sjukdomar. I
de�a projekt sy�ar vi �ll a� testa en ny diffusionsvägd bildteknik (DWI) -teknik för a� mäta hjärnkor�kala
mikrostrukturella förändringar i grå hjärnsubstans. Denna teknik mäter spridning av va�enmolekyler i grå
hjärnsubstans. Denna nya teknik lovar a� visualisera �diga sub�la hjärnförändringar före makrostrukturell
kor�kaltynning.

Beviljat belopp år 1: 500 000
 Beviljat belopp år 2: 500 000
 Beviljat belopp år 3: 

Gene�c, func�onal, and therapeu�c analyses of hereditary muscle disorders

Sökande: Thomas Sejersen

Sammanfa�ning
 De�a ”transla�onella” projekt omfa�ar överbryggande metoder från laboratorium �ll klinik för a� förbä�ra

diagnos�k och behandling av muskelsjukdomar (Figur 1). Det innehåller gene�ska analyser för a� söka e�er nya
förändringar i arvsmassan (muta�oner) som kan orsaka muskelsjukdom, med utveckling och implementering av
helgenomsekvensering med bioinforma�skt fokus på gener som kan ge muskelsjukdom. Projektet sy�er även �ll a�
med hjälp av funk�onella analyser (celler, möss, zebrafisk) förstå varför nyfunna muta�oner ger muskelsjukdom. Det
innehåller delprojekt som sy�ar �ll bä�re diagnos�k och behandling av muskelsjukdomar, inkluderande 1)
utvärdering av motorisk screening och �digt CK-test på BVC för �dig diagnos muskeldystrofi, 2) Funk�onella analyser
av muta�oner av oklar betydelse, 3 utveckling av interna�onella behandlingsriktlinjer för muskelsjukdomar, 4)
förbä�rad förmåga för muskelrepara�on vid muskeldystrofi, 5) förbä�rad skele�hälsa vid muskeldystrofier, 6)
överväganden och beslutsfa�ande avseende nya behandlingsmöjligheter för spinal muskelatrofi, samt 7)
hälsoekonomiska analyser av muskelsjukdomar.
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Beviljat belopp år 1: 600 000
Beviljat belopp år 2: 600 000
Beviljat belopp år 3: 0

Heterogeneity in Alzheimer's Disease. Mistaken diagnoses in elderly popula�on and
implica�on for therapeu�c strategies

Sökande: Nenad Bogdanovic

Sammanfa�ning
 Alzheimers är en obotlig sjukdom som orsakar mycket lidande för de drabbade och deras familjer. E� kännetecken för

Alzheimers är ansamlingen av olösliga "avlagringar" i hjärnan, så kallade plack, som innehåller rela�vt stora mängder
av amyloid beta (Aβ) pep�d. För a� diagnos�sera Alzheimers, förlitar sig läkare på en noggrann klinisk undersökning,
mäter koncentra�onen av Aβ i cerebrospinalvätska och avbildning av atrofiska förändringar i hjärnan. Trots stora
ansträngningar, fel diagnos�seras Alzheimers sjukdom och cirka 20 % av drabbade kan få falskt besked. De�a orsakas
av frånvaro av Aβ inlagringar i hjärnan. Felak�g diagnos kan leda �ll fel behandling, vilket orsakar onödiga
biverkningar och nega�va effekter för pa�enten. I de�a projekt kommer läkare och forskare a� arbeta �llsammans för
a�, genom a� kombinera validerade och innova�va metoder, fördjupa kunskap kring demenssjukdomar. Inom
projektet kommer också a� utvecklas nya medicinska tester som kan hjälpa läkare a� särskilja demens�llstånd med
liknande klinisk bild men olika underliggande molekylära mekanismer. De�a kommer a� förbä�ra
differen�aldiagnosen av Alzheimers och Alzheimers liknande demens.

Beviljat belopp år 1: 350 000
 Beviljat belopp år 2: 

Beviljat belopp år 3: 

Iden�fica�on of predic�ve biomarkers and therapeu�c targets in tumour draining
lymph nodes for personalised immune therapy in head and neck cancer

Sökande: Susanna Kumlien Georen

Sammanfa�ning
 Skivepitelcancer i munhålan (HNSCC) drabbar årligen en halv miljon människor världen över. Prognosen är jämfört

med många andra cancerformer rela�vt dålig med en 5-årsöverlevand på bara 65%. Under senare år har antalet
drabbade, fr.a. i yngre arbetsför ålder, ökat påtagligt. Ny immunologisk behandling med check-point inhibitorer (CPI)
har gjort det möjligt a� behandla flera former av cancer där mer tradi�onell terapi inte fungerat. Tyvärr är det dock
bara 20% av HNSCC pa�enterna som svarar på denna terapi. Forskningsprogrammet består av fyra delprojekt och
fokuserar på lym�örtlarnas betydelse för cancerns utveckling, diagnos�k och behandling. Arbetet genomförs
transna�onellt med e� nära samarbete mellan klinik och laboratorium. Fokus ligger på karakterisering av s.k. B och T
lymfocyter i blod, tumör och lym�örtlar och deras samverkan med cancerceller vid CPI behandling. Målet är a� för
HNSCC, hi�a prognos�ska markörer samt markörer som iden�fierar pa�enter med troligt svar på CPI behandling.
Med hjälp av dessa hoppas vi sedan a� redan i samband med a� cancern diagnos�seras kunna iden�fiera pa�enter
lämpliga för CPI behandling. Vår hypotes är a� �digt insa� CPI behandling, på rä� pa�enter, kommer a� bidra �ll en
förbä�ring av pa�entgruppens 5-årsöverlevnad. En närmare kartläggning av pa�enternas immunsvar i samband med
cancerns progression och svar på behandling kan också öppna dörren för nya former av immunologiska behandlingar.

Beviljat belopp år 1: 300 000
 Beviljat belopp år 2: 

Beviljat belopp år 3: 

Inves�ga�ng the poten�al of therapies targe�ng the cholinergic system in Alzheimer´s
disease

Sökande: Maria Eriksdo�er
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Sammanfa�ning
Alzheimers sjukdom (AD) är en komplex sjukdom. Det kolinerga nervsystemet i hjärnan bryts ner �digt under
utvecklingen av AD. Den nuvarande läkemedelsbehandlingen vid AD, de sk kolinesterashämmarna (ChEIs), s�mulerar
den kolinerga signaleringen. Vi har också posi�va resultat från vår �digare kliniska prövning med behandling med
nerv�llväx�aktorn NGF (som s�mulerar det kolinerga systemet) �ll pa�enter med AD. Vi avser i denna studie a�
op�mera förutsä�ningarna för a� en kombina�onsbehandling med substanser som påverkar det kolinerga systemet
på olika sä� kan resultera i en sjukdomsmodifierande terapi vid AD. Vi baserar de�a projekt på våra senaste resultat
om a� behandling med ChEis är kopplade �ll minskad dödlighet och minskad risk för svår demens samt våra posi�va
resultat från vår �digare kliniska prövning med behandling med celler som frisa�e NGF i hjärnan hos AD pa�enter. Vi
planerar a� utvärdera och följa upp behandling med ChEI och NGF med kolinerga och inflammatoriska biomarkörer i
ryggvätska och plasma samt med labora�va metoder op�mera frisä�ning av �llväx�aktorer från inkapslade celler. Vi
avser också a� undersöka vilka faktorer som är förknippade med effekterna på kogni�onen samt den markant
minskade dödligheten som observerats med ChEI behandling. För implementering kommer vi a� utveckla en modul i
Svenska registret för kogni�va/demenssjukdomar, SveDem. för uppföljning av nya demensläkemedel.

Beviljat belopp år 1: 650 000
 Beviljat belopp år 2: 650 000
 Beviljat belopp år 3: 650 000
 

Klinisk och immunologisk lång�dsuppföljning e�er blodstamcellstransplanta�on vid
mul�pel skleros

Sökande: Ellen Iacobaeus

Sammanfa�ning
 Mul�pel Skleros, MS är en kronisk autoimmun neurologisk sjukdom som kännetecknas av inflamma�on och

nervcellsskada i hjärna och ryggmärg. Obehandlad leder MS o�ast �ll permanenta neurologiska handikapp. Dagens
godkända bromsmediciner mot MS har effekt på inflamma�on men saknar förmåga a� förhindra nervcellskada.
Autolog blodstamcellstransplanta�on (HSCT) används som experimentell behandling vid aggressiv MS och innebär
behandling med högdos cytosta�ka �llsammans med autologa (egna) blodstamceller. HSCT kan stoppa nervcellsskada
genom kra�full nedtryckning av inflamma�on. Trots a� �digare studier visat mycket god behandlingseffekt, låg
mortalitet och stor e�erfrågan är HSCT en sällsynt behandling vid MS. Det beror delvis på brist på lång�dsdata,
poten�ellt svåra biverkningar och rädsla bland neurologer. I de�a projekt ska vi studera lång�dsu�all vid HSCT genom
journal/registerstudier, magnetkamerastudier, biomarkör- och immunologiska analyser. Genom longitudinella studier
kan vi få kunskap om vilka subgrupper som lämpar sig bäst för behandlingen och varför. Våra immunologiska studier
ger kunskap om vik�ga patofysiologiska mekanismer som driver MS givet a� denna behandling kan inducera lång
remission. Med befintligt na�onellt samarbete, MS register, avancerad magnetkameraundersökning och
biobanksprover samt samarbete mellan hematologer, neurologer, och preklinisk forskarexper�s inom
neuroimmunulogi och stamcellsbiologi är projektet mycket tvärvetenskapligt starkt.

Beviljat belopp år 1: 500 000
 Beviljat belopp år 2: 500 000
 Beviljat belopp år 3: 

Myastenia gravis: Mot förbä�rad prognos och behandling

Sökande: Susanna Brauner

Sammanfa�ning
 Myastenia gravis (MG) är en autoimmun sjukdom som påverkar muskelfunk�onen. Den är poten�ellt livshotande och

långvarig immundämpande behandling behövs o�a. För närvarande finns varken biomarkörer eller välfungerande
sjukdomsmodifierande behandlingar med bevisad effekt. För a� kunna utveckla bä�re behandling krävs bä�re
förståelse av sjukdomsmekanismerna. Vi ämnar därför a�: 1. Undersöka riskfaktorer för a� utveckla sjukdomen, men
också för sjukdomsprogress, genom a� studera vår världsunikt stora MG-kohort med närmare 45% av den svenska
MG-popula�onen. 2. Iden�fiera biomarkörer och karaktärisera den MG-specifika inflamma�onen genom detaljerade
immunologiska studier av nydebuterade pa�enter, och 3. Utvärdera läkemedelseffekt retrospek�vt med sk ”real-
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world data” genom a� länka kliniska data från det na�onella kvalitetsregistret MG-registret med na�onella
hälsoregister. De�a är en speciellt användbar metod för ovanliga sjukdomar där stora och väldesignade kontrollerade
läkemedelsprövningar är svåra a� genomföra. Sammanfa�ningsvis hoppas vi iden�fiera sjukdomsmodifierande
läkemedel med god effekt, finna nya och användbara biomarkörer för svår sjukdom och slutligen öka förståelsen för
de bakomliggande sjukdomsmekanismerna, allt för a� förbä�ra vården för pa�enter med MG.

Beviljat belopp år 1: 350 000
 Beviljat belopp år 2: 

Beviljat belopp år 3: 

Park-MOVE trial: Precision rehabilita�on in Parkinson’s disease by exploring brain
ac�vity during complex walking and developing personalized exercise programs.

Sökande: Erika Franzén

Sammanfa�ning
 E� ak�vt liv idag pågår i en komplex miljö där man u�ör ak�viteter som kräver både motoriska och kogni�va

förmågor. Åldrande eller Parkinsons sjukdom (PS) innebär en försämrad motor-kogni�v förmåga som bidrar �ll ökad
fallrisk samt nedsa� livskvalitet. Det är lite känt om vilken ak�vitet i hjärnan som leder �ll dessa svårigheter, om det
finns olika undertyper av Parkinson och hur man bäst kan rikta rehabiliterings- och träningsbehandlingar för a�
förbä�ra dessa förmågor. De�a projekt är e� tvärvetenskapligt samarbete som kombinerar metoder inom fysioterapi,
neurologi, psykologi och avbildning för a� undersöka motor-kogni�v förmåga under komplexa gångsitua�oner hos
yngre, äldre och personer med PS, koppla det �ll hjärnak�vitet och utröna olika undertyper av PS samt hur de svarar
på träning. Sista steget är a� utveckla nya mer precisa och riktade behandlingar för Parkinson som är specifikt
anpassade e�er undertyp och varje individs förmågor. Vi kommer a� använda oss av en ny hjärnavbildningsmetod
(funk�onell nära infraröd spektroskopi, fNIRS) �llsammans med avancerad gånganalys i real�d samt olika kliniska må�
och magnetkamera. Ökad kunskap kan leda �ll mer riktade insatser och bä�re vård. A� ge en viss pa�ent en specifik
behandling vid rä� �dpunkt och i en individanpassad dos/frekvens är a� använda sjukvården effek�vt.
Precisionsrehabilitering kan revolu�onera behandlingen vid PS och ge ny� hopp om e� längre liv med förbä�rad
hälsa, oberoende och livskvalitet.

Beviljat belopp år 1: 400 000
 Beviljat belopp år 2: 

Beviljat belopp år 3: 

Stroke hos personer i arbetsför ålder - förekomst, effekter av behandling och
sjukfrånvaro.

Sökande: Chris�na Sjöstrand

Sammanfa�ning
 Bakgrund: Stroke är vanligt förekommande och kan orsaka betydande lidande, funk�onshinder och arbetshinder för

individen såväl som konsekvenser för samhället. Mål: A� få ny kunskap avseende förekomst och u�all vid stroke
relaterat �ll propputdragande behandling/trombektomi hos personer i arbetsför ålder. Vidare a� få kunskap om
sjukdomsbördan vid stroke i form av sjukfrånvaro e�er stroke samt e�er trombektomi. Arbetsplan: Förekomsten av
stroke som skulle kunna vara föremål för behandling med trombektomi studeras i en stor strokepopula�on genom
analys i e� sjukhusbaserat register. Resultat av propputdragande behandling hos strokepa�enter i arbetsför ålder som
har genomgå� propputdragning studeras genom samkörning av Riksstroke, det na�onella registret för all strokevård i
hela landet, och EVAS som är det na�onella registret för trombektomi. Vi använder na�onella register (för diagnos
och socialförsäkring) för a� undersöka arbetsförmåga samt samsjuklighet hos pa�enter som insjuknat i stroke före 65
års ålder i Sverige över �d samt e�er trombektomi. Betydelse: Resultaten av våra studier ger ny kunskap om
förekomsten av stora proppar hos strokedrabbade som skulle kunna behandlas med propputdragning, effekterna av
denna behandling både avseende u�all i form av funk�onshinder samt relaterat �ll sjukfrånvaro. Resultaten kan
användas direkt i klinisk verksamhet, som beslutsstöd för behandling, för samhällsekonomiska insatser samt för
hälsoekonomiska analyser. Allt med målet bästa pa�entny�a.
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Beviljat belopp år 1: 400 000
Beviljat belopp år 2: 
Beviljat belopp år 3: 

The Nordic Nasopharyngeal Cancer Study: Management, Outcome and Prognos�c
Markers of Nasopharyngeal Cancer

Sökande: An� Mäki�e

Sammanfa�ning
 Nässvalgcancer i Norden: behandling, överlevnad och prognos�ska markörer I Sverige insjuknar årligen ca 1300

personer i huvud- och halsregionens cancer (t.ex. läpp-, mun-, svalgcancer, cancer i bihålor och nässvalg, samt i
struphuvudet). Fem-års överlevnaden för denna cancerform är ca 50%. Diagnos�ken försvåras genom avsaknaden av
känsliga diagnos�ska och prognos�ska markörer. Många försök har gjorts för a� iden�fiera en tumörmarkör för
monitorering av pa�enter med dessa tumörer. Vi fokuserar på a� utveckla diagnos�ken och behandlingen av
nässvalgcancer. De�a projekt är en kollabora�v studie inom dom nordiska länderna och innebär en epidemiologisk
och en histologisk del. Projektet fokuserar på följande frågeställningar: 1. Finns det skillnader mellan epidemiologiska
faktorer, behandlingsmetoder och överlevnadsresultat av nässvalgcancer i dom Nordiska länderna? 2. Kan man
genom monitorering av nya markörer, an�ngen kliniska eller i tumörvävnaden, detektera pa�enter med sämre
prognos? De�a innebär även utveckling av maskininlärningstekniker för a� hantera stora datamängder. 3. Kan man
hi�a nya markörer (i vävnad, perifert blod) för monitorering av pa�enter som behandlats för nässvalgcancer cancer
för a� kunna förutspå relaps i e� �digare skede än vad händer i dagens läge? Huvudändamålet med projektet är a�
åstadkomma e� gemensamt behandlingsprotokoll för diagnos�sering, behandling och monitorering av
nässvalgcancer, vilket kan sedan rekommenderas �ll användning i hela Norden.

Beviljat belopp år 1: 300 000
 Beviljat belopp år 2: 

Beviljat belopp år 3: 

Transla�onal gene�c studies of Alzheimer disease and Frontotemporal demen�a-
entry point for clinical treatment trials.

Sökande: Caroline Graff

Sammanfa�ning
 Våra kliniska studier utgår ifrån de gene�ska formerna av Alzheimers sjukdom (AD) och frontallobsdemens (FTD) som

orsakas av muta�oner vilka nedärvs dominant från en genera�on �ll nästa. Upptäckten av nya gene�ska former ökar
allte�er ny teknik utvecklas. Våra studier går dels ut på a� 1) upptäcka nya gene�ska former av AD och FTD genom a�
�llämpa de senaste metoderna inom gene�sk och bioinforma�sk analys och a� 2) undersöka de underliggande
sjukdomsprocesserna på personer som bär på en AD eller FTD-muta�on men for�arande är friska. Vi och andra har
redan visat a� sjukdomsprocessen vid AD och FTD startar år�onden innan sjukdomen uppstår och genom a�
undersöka personer med muta�on (som kommer a� insjukna i AD/FTD) med årliga, standardiserade undersökningar
(MRI, EEG, kogni�va tester) och prover (blod, ryggvätska) kan vi kartlägga exakta turordningen med vilken
förändringar uppstår i hjärnan. Tillsammans med andra forskare i Europa och Kanada, samarbetar vi för a� genom
dessa familjestudier på FTD skapa en beredskap också för kliniska behandlingsstudier. Redan 2021 startade vi den
första kliniska behandlingsstudien någonsin för gene�sk FTD i Sverige och vi hoppas under kommande år starta
y�erligare en. Utöver det slutliga målet a� behandla FTD och AD innan sjukdomen bryter ut, behöver vi utveckla
markörer som kan mäta omfa�ningen av skada på hjärnan genom specifika studier på MRI, EEG, biomarkörer i blod
och ryggvätska i samarbeten med experter inom respek�veområde.

Beviljat belopp år 1: 700 000
 Beviljat belopp år 2: 700 000
 Beviljat belopp år 3: 700 000
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Utveckling av centrala hörselbanor vid ensidig konduk�v hörselnedsä�ning och
effekten av �dig behandling

Sökande: Cecilia Engmér Berglin

Sammanfa�ning
 I Sverige föds varje år 20-30 barn utan hörselgång på ena sidan. Även om innerörat o�a är normalt hos de här barnen

så blir de funk�onellt döva på den drabba sidan då ljudet inte kan ledas in �ll innerörat. Tidigare har man inte
behandlat den här åkomman e�ersom barnen hör bra på ena sidan och därför utvecklar tal och språk. Studier har
dock visat de drabbade barnen har mycket större problem än vad man �digare anat – de och har försenad
språkutveckling och behöver i större utsträckning än andra barn extra hjälp i skolan troligen �ll följd av a� de har
svårare a� uppfa�a tal i brusig miljö och lokalisera ljud. Örats hörsel kan behandlas från �dig ålder med benförankrad
hörapparat på huvudband eller plåster och senare med kirurgi i form av rekonstruk�on av hörselgången eller
inopererat hörselimplantat. När en pa�ent som saknar ena hörselgången får hörapparat först i vuxen ålder har
behandlingsresultaten inte visat sig så bra. Vi ska i det här forskningsprojektet med hjälp av olika hörseltester och
magnetkameraundersökningar ta reda på hur hörselbanorna i hjärnan utvecklas och om det finns kri�ska åldrar då
hjärnan är i behov av hörsel från båda öronen för normal utveckling. Vi önskar också utvärdera nya
behandlingsmetoder som finns �llgänglig för pa�entgruppen i form av akus�ska hörselimplantat. Med ökad kunskap
om när och vilka hörselförbä�rande behandlingar som ska sä�as in kan vi hjälpa barnen �ll e� bä�re liv.

Beviljat belopp år 1: 400 000
 Beviljat belopp år 2: 

Beviljat belopp år 3: 
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Beviljade ansökningar, ALF Medicin 2023, projektmedel PG2b (25 st)

A transla�onal study aiming at finding psychosis pa�ents suitable for treatment
targe�ng the immune system

Sökande: Sophie Erhardt

Sammanfa�ning
 Schizofreni är en stor börda för miljontals människor. Befintliga läkemedel är baserade på principer från 1960-talet

och ger funk�onshämmande biverkningar. Utveckling av nya farmakologiska principer kräver en ökad kunskap om
sjukdomens patofysiologin. Vår ”Kynurensyra-hypotes för schizofreni” är nu interna�onellt accepterad. Hypotesen
innebär a� förhöjda centrala nivåer av den endogena glutamat-receptor antagonisten kynurensyra (KYNA) medverkar
i patofysiologin. Vidare utvisar våra studier a� schizofreni ger en låg-gradig inflamma�on i hjärnan som ökar
produk�onen av KYNA. Våra fynd har inspirerat läkemedelsföretag �ll a� utveckla nya läkemedel som sänker den
normala produk�onen av KYNA. Vi samarbetar sedan flera år med SciLifeLab för a� ta fram e� ny� läkemedel,
baserat på en helt ny princip och som sänker immunologisk produk�on av KYNA. Vi har nu få� fram flera
läkemedelskandidater. I cell-studier minskar KYNA med 75%. E� framgångsrikt u�all av de�a forskningsprogram kan
betyda a� vi har en helt ny strategi för a� behandla pa�enter med schizofreni. Parallellt med utvecklandet av e� ny�
läkemedel så sy�ar studierna i denna ansökan �ll a� med biologiska prover iden�fiera de pa�enter som kan vara
behjälpta av e� sådant läkemedel.

Beviljat belopp år 1: 950 000
 Beviljat belopp år 2: 950 000
 Beviljat belopp år 3: 750 000
 

Akut psykologisk sömnstabilisering för pa�enter med inläggningskrävande depression
– en randomiserad kontrollerad studie

Sökande: Sandra Tamm

Sammanfa�ning
 Sömnproblem är vanliga hos pa�enter inom den psykiatriska vården. För personer med allvarlig depression och behov

av inläggning på sjukhus är störd sömn snarare regel än undantag. Trots de�a finns få �llgängliga behandlingar av
dessa sömnproblem. Sömnmediciner kan användas i vissa fall, men har ingen bevisad effekt för långvarigt bruk och
medför risk för beroende. I de�a projekt kommer vi a� utveckla en akut psykologisk sömnbehandling för pa�enter
inlagda på sjukhus. Behandlingen grundar sig i kogni�v beteendeterapi för insomni, som i sig har starkt vetenskapligt
stöd, men endast bevisat när den ges �ll pa�enter utanför sjukhus. I projektet kommer denna behandling a�
anpassas så a� den kan ges av vårdpersonal som arbetar inom den psykiatriska akutsjukvården. Vi kommer i projektet
a� jämföra akut psykologisk sömnstabilisering, d.v.s. kogni�v beteendeterapi för insomni i anpassad form, med
sedvanlig vård genom a� slumpa pa�enterna �ll den nya behandlingen eller vård som vanligt med råd kring
sömnhygien. Studien kommer inkludera 60 personer med svår depression och sömnproblem och u�öras inom den
psykiatriska heldygnsvården på Psykiatri Sydväst.

Beviljat belopp år 1: 300 000
 Beviljat belopp år 2: 

Beviljat belopp år 3: 

Ar�ficial intelligence to detect medica�on repurposing candidates to slow cogni�ve
decline in demen�a

Sökande: Sara Garcia-Ptacek
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Sammanfa�ning
Det finns i nuläget ingen behandling som kan bromsa minnesförsämringen hos pa�enter med demenssjukdomar.
Samsjuklighet är vanligt hos pa�enter med demenssjukdomar och många pa�enter använder läkemedel för a�
kontrollera andra komorbiditet. Sådana läkemedel kan ha effekter även i hjärnan, och skulle därför kunna påverka
demensprocessen. Återanvändning av gamla läkemedel för nya sjukdomar är kostnads- och �dseffek�vt. I Svenska
Registret för Kogni�va sjukdomar/demenssjukdomar (SveDem), finns ca. 100000 personer med demenssjukdomar
med ungefär 130000 minnesuppföljningar, som kan användas för a� undersöka om vissa läkemedel förknippas med
mildrad minnesförsämring. För 25000 personer från Stockholm finns blod och urinprov som möjliggör analyser av
kolesterol och njurfunk�on som kan både påverka indika�onen för behandling och det kogni�va u�allet. Våra stora
databaser ger oss möjligheter a� även undersöka särskilda pa�entgrupper och därmed närma oss en individualiserad
behandling (precisionsmedicin). Vår studie omfa�ar både tradi�onella epidemiologiska metoder samt nyare metoder
såsom ar�ficiell intelligens - maskininlärning. I de tradi�onella undersökningarna utgår vi från hypoteser baserade på
�digare studier om vilka läkemedel som skulle kunna gynna minnet och sedan testar vi samband mellan dessa utvalda
läkemedel och dess effekt på kogni�on bland personerna med demenssjukdom i SveDem. I studierna med
maskininlärning låter vi algoritmer hi�a samband som vi inte kan förutse.

Beviljat belopp år 1: 300 000
 Beviljat belopp år 2: 

Beviljat belopp år 3: 

Behandling av ADHD med metylfenidat hos vuxna - nya diagnos�ska verktyg för
individualiserad dosering och uppföljning

Sökande: Marja-Liisa Dahl

Sammanfa�ning
 ADHD är e� vanligt neuropsykiatriskt �llstånd hos barn, ungdomar och vuxna och den rekommenderade

behandlingen är centrals�mulerande läkemedel, fr.a. metylfenidat. Doserna varierar stort mellan individer men
orsakerna �ll de�a är inte kända, inte heller hur man bäst ska hi�a den op�mala dosen för varje individ. Vi har
utvecklat analysmetoder för metylfenidat och dess metabolit ritalinsyra som �llåter specifik analys av den ak�va
formen av metylfenidat, d-metylfenidat. Kvoten ritalinsyra/metylfenidat är e� må� på hur snabbt man bryter ner
metylfenidat, de�a varierar kra�igt mellan individer och är delvis gene�skt styrt. Våra �digare resultat tyder på a�
denna kvot korrelerar med individens plasmanivåer av d-metylfenidat och kan därmed förutsäga hur låga eller höga
doser individen kan behöva. Metoderna kommer a� utvärderas i en studie på vuxna pa�enter med ADHD, med
provtagningar i samband med insä�ning och dosändringar under det första behandlingsåret. Sam�digt utvärderas e�
ska�ningsinstrument som komplement �ll dagens neuropsykologiska tester, och sambandet mellan läkemedelshalt
och effekt på symtom och funk�onsnedsä�ning. Enklare sä� a� ta blodprov, genom e� s�ck i fingertoppen,
utvärderas som alterna�v �ll vanlig venprovtagning. Projektet förväntas ge ny kunskap om och kliniskt användbara
verktyg för individualiseringen av metylfenidatbehandling baserat på varje pa�ents unika egenskaper.

Beviljat belopp år 1: 500 000
 Beviljat belopp år 2: 500 000
 Beviljat belopp år 3: 

Braining - metod för strukturerad pulshöjande träning som �lläggsbehandling för
pa�enter i psykiatrisk heldygns- och öppenvård �llsammans med personal.
Implementering, hälsoeffekter, hälsoekonomi och biomarkörer

Sökande: Lina Mar�nsson

Sammanfa�ning
 God evidens finns a� träning skyddar mot cancer, hjärt-kärlsjukdom och är lika effek�vt som an�depressiv medicin

eller terapi vid depression och ångest. Ändå lyckas få genomföra träning vid psykisk sjukdom och psykisk ohälsa. Vi
frågade pa�enterna om råd och �llsammans skapades träningsbehandlingen "Braining". Pa�enter och personal
grupptränar �llsammans dagligen. 4 kliniska utvärderingar i masteruppsatser av läkarstudenter, har utvärderat >600
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pa�enter (män och kvinnor, 18-76 år) som klarat träning, förbä�rats signifikant i psykisk och fysisk hälsa och gillat
behandlingen. Inga allvarliga incidenter inträffade. Arbetsmiljön blev friskare för personalen, som uppska�ade
arbetssä�et. Braining implementeras nu i psykiatrin i Region Stockholm i samarbete med CPF, KI och utvärderas
vetenskapligt. Brainingpa�enter får mo�verande utbildning och fysiska och psykiska bedömningar före och e�er
träningsperioden. Är Braining metoden alla väntat på – som får psykiskt sjuka a� klara av a� träna �llsammans med
personalen? Vilka hälsoeffekter finns på kort och lång sikt? Kan metoden implementeras i hela psykiatrin? Är den
hälsoekonomiskt hållbar? Dessutom undersöks molekylärgene�ska faktorer och proteiner. Braining skulle kunna leda
�ll e� genombro� för livss�lsförändring med fysisk träning i psykiatrin och förbä�ra hälsan och stressnivå hos
personal och pa�enter. Projektet har uppmärksammats i media nyligen (Kunskapskanalen okt 2021
h�ps://urplay.se/sok?query=braining . Instagram @braining.nu).

Beviljat belopp år 1: 300 000
 Beviljat belopp år 2: 

Beviljat belopp år 3: 

Bä�re förståelse för li�ums verkningsmekanismer och behandlingseeffeker för en mer
individualiserad och pa�entnära vård vid bipolär sjukdom.

Sökande: Lena Backlund

Sammanfa�ning
 Bipolär sjukdom (BP) är en allvarlig psykisk sjukdom med växlande stämningsläge i form av depressioner och

mani/hypomanier samt förhöjd suicidrisk. Däremellan o�a helt friska intervall. Förekomst är 1-2 % av befolkningen.
En fungerande li�umbehandling är den vik�gaste faktorn för en god prognos. Dock har bara ca 60 % god
läkemedelseffekt och det kan inte prediceras. Li�ums (Li:s) verkningsmekanismer är inte heller klarlagda. De�a
projekt innefa�ar flera delar med fokus på Li-behandling. Nydiagnos�cerade pa�enter med BP följs under 2 års Li-
behandling. Li-mekanismer, dess effekter och biologiska markörer för god Li-effekt studeras. En ökad förståelse för
god behandlingseffekt skulle ge en mer individualiserad vård. Li-behandlade måste frekvent kontrolleras via
blodtester på laboratorium pga e� snävt terapu�ska fönster med allvarlig toxicitet vid överdosering. Vi söker nu i
sammarbete med Doc Niclas Roxhed, KTH utveckla kapillärt Li-test med avläsning i hemmet. Det skulle underlä�a, ge
en större delak�ghet och sannolikt större följsamhet med behandlingen. I en stor registerstudie undersöker vi också
Li:s långsik�ga soma�ska effekter. Mekanismer bakom risken för njurskada e�er mångårig Li-behandling undersöks
också genom a� jämföra signalvägat för inflamma�on hos Li-behandlade, icke li-behandlade och friska kontroller
Posi�va fynd från dessa studier skulle kunna förbä�ra �llvaron för dessa pa�enter och närstående samt spara stora
kostnader för sjukvårdern och samhället i övrigt.

Beviljat belopp år 1: 700 000
 Beviljat belopp år 2: 800 000
 Beviljat belopp år 3: 

Bä�re sömn i Psykiatrin (BäSiP): en randomiserad studie för a� utvärdera effekten av
kogni�v beteendeterapi för insomni, anpassad för pa�enter med depression och
ångestsyndrom i psykiatrisk öppenvård

Sökande: Kers�n Blom

Sammanfa�ning
 Målet med projektet är a� utvärdera en sömnbehandling för pa�enter med depression och ångest inom psykiatrin.

Utvärderingen gäller både behandlingsmanual och prak�ska procedurer. Projektet genomförs med personal och
pa�enter i reguljär öppenvård, för a� göra det möjligt a� snabbt implementera behandlingen om den visar sig
effek�v. De flesta pa�enter med depression och ångest lider av allvarliga sam�diga sömnbesvär, så kallad insomni.
Man vet a� insomnin både kan orsaka och förvärra annan psykiatrisk sjukdom, och a� den kan förhindra
�llfrisknande från �ll exempel depression. Det är alltså vik�g a� behandla sömnproblemen med evidensbaserade
metoder. Interna�onella riktlinjer anger kogni�v beteendeterapi för insomni, KBT-i, som förstahandsval för
behandling, men det vanliga i Sverige idag är a� KBT-i inte finns �llgänglig, och många pa�enter får istället
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sömnmediciner. Sömnmediciner är endast avsedda för kortvarigt bruk, och har inte de posi�va långsik�ga effekter
som man se� a� KBT-i har. Det saknas idag utvärderade manualer och procedurer för den här pa�entgruppen. I den
här studien adderas KBT-i, som ges i grupp, �ll den sedvanliga behandlingen och jämförs med sedvanlig behandling i
psykiatrisk öppenvård. Vi följer upp effekterna på sömnen och samsjukliga besvär (depression, ångest) e�er tre
månader och e� år, och undersöker om behandlingen är kostnadseffek�v.

Beviljat belopp år 1: 300 000
 Beviljat belopp år 2: 

Beviljat belopp år 3: 

Clinical implementa�on of a digital behavioural interven�on for children and
adolescents with Toure�e syndrome

Sökande: Kayoko Isomura

Sammanfa�ning
 Toure�es syndrom (TS) debuterar i barndomen och kännetecknas av ofrivilliga rörelser och ljud, så kallade �cs.

Beteendeterapi (BT) är en effek�v behandling för TS och rekommenderas som förstahandsbehandling i riktlinjer. De
flesta pa�enter har dock inte �llgång �ll BT, �ll följd av stora geografiska avstånd och en brist på terapeuter. För a�
öka �llgängligheten har vi utvecklat BIP TIC, en interne�örmedlad BT för barn och ungdomar med TS. Med �digare
finansiering från ALF har vi utvärderat BIP TIC i en pilotstudie och en stor randomiserad kontrollerad prövning, vilka
visade a� BIP TIC ledde �ll minskade �cs och minskade besvär �ll följd av �cs. Målet med projektet har varit a�
implementera BIP TIC inom reguljär sjukvård, för a� på så vis �llgängliggöra BT för pa�enter i hela Sverige. I den
aktuella ansökan söker vi nu medel för just denna implementering, vilken är i högsta grad genomförbar då nödvändig
infrastruktur (t.ex. enheten BUP Internetbehandling) redan finns på plats. I samband med implementeringen planerar
vi a� under e� år samla in kliniska data från de pa�enter som genomgår behandlingen, för a� säkerställa a� BIP TIC
fungerar lika bra i ”verkligheten” som i våra kliniska studier. Vi söker också anslag för a� genomföra en
lång�dsuppföljning av studiedeltagarna i vår randomiserade studie, där vi önskar följa upp dem fyra år e�er avslutad
behandling med BIP TIC. Sy�et är a� säkerställa a� effekterna av BIP TIC kvarstår över �d.

Beviljat belopp år 1: 350 000
 Beviljat belopp år 2: 

Beviljat belopp år 3: 

Clinical management of Pediatric Acute onset Neuropsychiatric Syndrome – evalua�on
of current assessment and treatment guidelines

Sökande: Selma Idring Nordström

Sammanfa�ning
 Pediatric Acute onset Neuropsychiatric Syndrome (PANS) är en deskrip�v symtomdiagnos med såväl psykiatriska som

soma�ska besvär som debuterar akut. Det finns en hypotes om a� PANS beror på inflamma�on i delar av hjärnan,
men ännu saknas övertygande bevis för de�a. De aktuella riktlinjer för utredning av PANS, som förordar en bred
psykiatrisk och soma�sk utredning har hi�lls ej utvärderats systema�skt. Det är också oklart den i nuläget
rekommenderade behandlingen mot en förmodad inflamma�on, eller vanliga psykiatriska behandlingar har effekt vid
PANS. Dessa kunskapsluckor bidrar �ll a� det i dagsläget saknas klinisk samsyn och likartad vårdkedja kring PANS,
vilket bidrar �ll osäkerhet i vården, samt risk för försenad eller felak�g behandling för det drabbade barnet. Vårt
projekt inbegriper flera studier som sy�ar �ll a� klarlägga om PANS kan orsakas av en immunologisk reak�on, och
därmed kan vara föremål för behandling som påverkar immunförsvaret. I projektet utvärderar vi aktuella riktlinjer för
utredning av PANS samt undersöker huruvida den omfa�ande provtagning som rekommenderas är specifik för PANS.
Vi undersöker också hur behandling med an�inflammatoriska läkemedel och kogni�v beteendeterapi påverkar
symptombilden vid PANS. Projektet bedrivs inom en av världens största PANS kohorter. Målet med projektet är a�
generera värdefull kunskap som kan bidra �ll klinisk konsensus gällande utredning och behandling för PANS.
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Beviljat belopp år 1: 1 000 000
Beviljat belopp år 2: 1 000 000
Beviljat belopp år 3: 1 000 000

Compulsive Sexual Behavior Disorder- neurobiological underpinnings and
pharmacological treatment with Naltrexone

Sökande: Jussi Jokinen

Sammanfa�ning
 Kompulsivt sexuellt beteende störning (CSBD) innebär tvångsmässiga tankar om sex, e� inre tvång a� u�öra sexuella

ak�viteter, förlorad kontroll eller sexvanor som medför stora problemoch funk�onsnedsä�ning. Diagnosen har
nyligen inkluderats i ICD 11 som en impulskontroll störning. Det finns mycket få studier på neurobiologin samt på
farmakologisk behandling av CSBD. Vi kommer a� rekrytera välkarakteriserade pa�enter med CSBD från ANOVA,
specialistcentrum för sexualmedicin vid Karolinska Universitetsjukhuset samt matchade friska kontroller. Vi kommer
a� testa kroppens stress system med sk dexametason test samt använda nya förfinade epigene�ska analysmetoder
för a� studera om det finns skillnader mellan pa�enter och friska kontroll personer. Vi har en pågående
hjärnavbildningsstudie på pa�enter med CSBD och friska kontroller där vi jämför hur deltagarna reagerar på visuell
ero�sk s�mulus (funk�onell MRI). Naltrexon används som farmakologisk behandlig i tex alkohol beroende och
spelmissbruk. E�ersom vi preliminärt har se� samma typ av neurobiologiska avvikelser hos pa�enter med CSBD som
hos pa�enter med alkohol missbruk, kommer vi a� genomföra en studie med Naltrexon behandling. Vi har designat
en randomiserad klinisk prövning för a� studera effekten av Naltrexon behandling för pa�enter med CSBD. Vi
kommer också a� studera ifall epigene�ska och hormonella ändringar är relaterade �ll behandlingsu�all av KBT eller
Naltrexon behandlingen.

Beviljat belopp år 1: 350 000
 Beviljat belopp år 2: 

Beviljat belopp år 3: 

Effec�veness of a blended treatment format for post-trauma�c stress disorder,
combining internet treatment and therapist sessions: A non-inferiority randomized
mul�-center trial in regular care.

Sökande: Sigrid Salomonsson

Sammanfa�ning
 Pos�rauma�skt stressyndrom (PTSD) är vanligt förekommande, innebär e� stort lidande för den drabbade och höga

kostnader för samhället. Traumafokuserad kogni�v beteendeterapi (TF-KBT) har stark evidens vid behandling av PTSD,
men få pa�enter erbjuds TF-KBT, o�a på grund av bristande kompetens och resurser i sjukvården. KBT som
internetbehandling är lovande men behandlingseffekter är svagare än de för studier av individuell TF-KBT och
bor�allet av pa�enter är stort. Sy�et med projektet är a� implementera och utvärdera en behandling som integrerar
självhjälp via internet med sessioner med en terapeut i e� blandat format . Vår hypotes är a� det blandade formatet
leder �ll lika goda behandlingseffekter som sedvanlig TF-KBT sam�digt som resursåtgången är lägre med minskad
behandlar�d per pa�ent. En genomförbarhetsstudie pågår för a� undersöka hur godtagbar behandlingen är för
pa�enter och behandlare. Vi ämnar däre�er utvärdera behandlingseffekter, nega�va effekter och kostnadseffek�vitet
i en randomiserad studie på 5 mo�agningar inom psykiatri och primärvård. Om det blandade formatet, med e�
användarvänligt och �llgängligt digitalt behandlingsstöd, visar sig effek�vt skulle förutsä�ningen för sjukvården a�
�llämpa evidensbaserad behandling för en stor pa�entgrupp som idag inte erbjuds adekvat vård öka avsevärt
sam�digt som kostnaden per pa�ent minskar. Det kan leda �ll en stor ökning av livskvalitet och minskat lidande för en
grupp vars �llstånd, om obehandlat, o�a är kroniskt.

Beviljat belopp år 1: 300 000
 Beviljat belopp år 2: 

Beviljat belopp år 3: 
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Effekten av behandlarstöd i digital psykologisk egenvård vid ångest och nedstämdhet -
två randomiserade kontrollerade studier

Sökande: Mar�n Kraepelien

Sammanfa�ning
 Internetbehandling med behandlarstöd är en etablerad behandlingsform i Stockholms län sedan 2007, för psykisk

ohälsa som depression och ångest. Internetbehandling har dock inte kunnat skalas upp �ll nivåer som täcker behovet.
En ny föreslagen vårdmodell, digital psykologisk egenvård, ämnar �llgängliggöra internetbehandling �ll fler. De�a
genom a� arbets�d av en kvalificerad kliniker reserveras för distansbedömning, uppföljning och monitorering, och
inte används �ll bedömning på en vårdenhet, eller �ll löpande behandlarstöd för alla pa�enter, så som är fallet i
etablerad internetbehandling i Sverige. Vi utvecklar nu en teknisk pla�orm för digital psykologisk egenvård samt e�
individanpassat egenvårdsprogram för nedstämdhet och ångest inom ramen för e� utvecklingsprojekt. Denna
ansökan gäller en delstudie där vi vill undersöka effekten av programmet för nedstämdhet och ångest samt �dsåtgång
för kvalificerad kliniker när deltagarna slumpas mellan a� få e� �llägg av behandlarstöd eller inte. Ansökan gäller
också en delstudie där deltagare som en bit in i behandlingen bedöms löpa stor risk a� inte ha få någon
symtomreduk�on erbjuds olika former av y�erligare stöd, och effekten av de olika formerna av extra stöd utvärderas.

Beviljat belopp år 1: 300 000
 Beviljat belopp år 2: 

Beviljat belopp år 3: 

Guided and unguided internet-based cogni�ve behaviour therapy for adolescents with
depression – a randomised controlled trial evalua�ng efficacy and cost-effec�veness

Sökande: Sarah Vigerland

Sammanfa�ning
 Depression hos ungdomar är vanligt förekommande och kan orsaka stort lidande och nedsa� funk�on. Trots a� KBT

är en rekommenderad behandling, får majoriteten av ungdomar som lider av depression inte �llgång �ll
evidensbaserad behandling. Interne�örmedlad KBT (IKBT) kan öka �llgängligheten och har visats vara effek�vt för
andra problemområden men få studier har undersökt IKBT för ungdomar med depression. Vår forskargrupp har
omfa�ande erfarenhet av utveckling och utvärdering av IKBT för unga (www.bup.se/bip; h�ps://ki.se/cns/jens-
hogstroms-forskargrupp-barn-och-ungdomspsykiatri). Vi har utvecklat IKBT för tonåringar med depression och i en
pilotstudie visat god genomförbarhet avseende studiedesign samt preliminär effekt. Vi genomför nu en randomiserad
klinisk prövning för a� undersöka klinisk effekt och kostnadseffek�vitet av IKBT med eller utan terapeutstöd.
Ungdomar (13–17 år) med depression rekryteras na�onellt och randomiseras �ll IKBT med terapeutstöd, IKBT utan
terapeutstöd eller remiss för sedvanlig behandling. Utvärdering av bland annat symtom, funk�onsnivå, livskvalitet och
kostnadseffek�vitet sker direkt e�er behandling samt e�er tre respek�ve 12 månader. Om IKBT visar sig vara effek�vt
innebär det stora möjligheter a� öka �llgängligheten �ll evidensbaserad behandling för unga med depression. Om
IKBT kan förmedlas utan terapeutstöd, kan ännu fler unga med depression få hjälp.

Beviljat belopp år 1: 350 000
 Beviljat belopp år 2: 

Beviljat belopp år 3: 

Iden�fica�on and treatment of psychological problems following cri�cal illness and
intensive care - Iden�fiering och behandling av psykiska problem e�er kri�sk sjukdom
och intensivvård

Sökande: Anna Schandl

Sammanfa�ning
 Mer än häl�en av pa�enterna som vårdas på en intensivvårdsavdelning (IVA) drabbas av psykiska, fysiska och
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kogni�va besvär, med svårigheter a� återvända �ll det liv de hade innan sin svåra sjukdom. Dessa besvär kallas
gemensamt för post-intensive care syndrome och kan bestå i månader �ll år. De psykiska besvär som ingår är ångest,
depression och pos�rauma�sk stress, vilka drabbar mer än en tredjedel av pa�enterna. Pa�enter som vårdats på IVA
pga COVID-19 har också visat sig lida av psykiska besvär i e�erförloppet. Det här projektet sy�ar �ll a� validera en ny
metod a�, redan på IVA, iden�fiera pa�enter med förhöjd risk för psykiska problem e�er intensivvård. Det sy�ar
också �ll a� utvärdera en �dig mul�disciplinär uppföljningsmodell redan på sjukhus för pa�enter med iden�fierat
förhöjd risk för psykiska problem. Vi avser även a� utvärdera behandling med kogni�v beteendeterapi i en grupp
intensivvårdade covidpa�enter med psykologiska symtom e�er IVA. A� �digt hi�a riskpa�enter möjliggör �digt
insa�a, skräddarsydda insatser. De�a innebär sannolikt ökad kostnadseffek�vitet då resurserna koncentreras �ll
individer med störst behov. Tidiga insatser kan medföra minskat lidande för såväl pa�enter som närstående, med
möjlighet �ll snabbare återhämtning och återgång i arbete e�er intensivvård.

Beviljat belopp år 1: 300 000
 Beviljat belopp år 2: 

Beviljat belopp år 3: 

Improving access to evidence-based treatment for obsessive compulsive disorder in
youth with au�sm: Randomised controlled trial of a novel digital interven�on

Sökande: David Mataix-Cols

Sammanfa�ning
 Tvångssyndrom är e� vanligt psykiatriskt �llstånd hos unga med au�sm och leder många gånger �ll påtaglig

funk�onspåverkan. Det finns stor e�erfrågan på au�smanpassad kogni�v beteendeterapi (KBT) för pa�entgruppen,
men sådan högspecialiserad behandling finns endast �llgänglig på e� fåtal mo�agningar i Sverige. Internetbaserad
KBT (IKBT) har utvecklats för a� öka �llgängligheten �ll behandling, och har visat sig vara effek�vt för tvångssyndrom
hos unga utan au�sm. Det är dock oklart om IKBT även kan vara e� lämpligt behandlingsalterna�v för unga med
au�sm e�ersom de har exkluderats från �digare studier. En pilotstudie av vår forskargrupp visar a� au�smanpassad
IKBT för tvångssyndrom poten�ellt kan vara en hjälpsam insats. Nu vill vi utvärdera effekten, varak�gheten och
kostnadseffek�viteten i en randomiserad kontrollerad studie med 220 deltagare, där vår nya IKBT-behandling jämförs
med en ak�v stödbehandling. Det kommer vara den första stora studien någonsin som utvärderar en digital
behandling för e� psykiatriskt �llstånd hos barn och ungdomar med au�sm och den första hälsoekonomiska
utvärderingen. För a� kunna op�mera kliniska beslut om vilka som ska erbjudas interven�onen kommer vi använda
mul�modala data och maskininlärning för a� iden�fiera individer som riskerar a� inte bli hjälpta av behandlingen.
Om behandlingen visar sig vara effek�v är målet a� implementera den inom BUP i Region Stockholm året e�er
studiens avslut.

Beviljat belopp år 1: 350 000
 Beviljat belopp år 2: 

Beviljat belopp år 3: 

Intensive versus weekly delivered exposure-based trauma focused treatment for PTSD:
a randomized controlled trial

Sökande: Maria Bragesjö

Sammanfa�ning
 Post-trauma�skt stressyndrom (PTSD) är e� vanligt psykiatriskt �llstånd förknippat med stort lidande, låg

funk�onsnivå, soma�sk och psykiatrisk samsjuklighet och förhöjd risk för suicid. Trots evidensbaserad behandling
med traumafokuserad kogni�v beteendeterapi får inte alla pa�enter kliniskt signifikant minskning i PTSD-symtom. En
anledning är a� en hög andel av pa�enterna hoppar av behandlingen under behandlings�den som pågår under 3-5
månader. Forskning har då undersökt frekvens av behandlingssessioner som mekanism för a� behålla pa�enter i
behandling och öka dess effekt. En rad pilotstudier har visat a� mer intensiva behandlingsupplägg där behandlingen
ges dagligen under en veckas �d är lika effek�va som veckovis behandling men med fördelen av mindre avhopp och
snabbare behandlingsresultaten. Innan denna typ av behandling kan erbjudas i svensk reguljär behöver den jämföras



256474

Beviljade ansökningar för PDF på startsida 1.3 | Region Stockholm

med förstahandsval för behandling, dvs veckovisa sessioner, i en randomiserad kontrollerad studie (RCT). I de�a
projekt vill vi genomföra en RCT i vilken vi undersöker om intensivbehandling är mer effek�v, leder �ll snabbare
behandlingsrespons och är mer kostnadseffek�v än tradi�onell veckovis behandling. Som en förberedelse planerar vi
en genomförbarhetsstudie för a� undersöka genomförbarhet, acceptabilitet, preliminära effekter och pa�enternas
upplevelse av formatet. Vid posi�va resultat förväntar vi oss a� en mer effek�v och snabbare behandling kan börja
erbjudas för PTSD inom reguljär hälso- och sjukvård.

Beviljat belopp år 1: 600 000
 Beviljat belopp år 2: 700 000
 Beviljat belopp år 3: 

Internetbaserad kogni�v beteendeterapi för stressrelaterad psykisk ohälsa - en
randomiserad kontrollerad prövning (Fortsä�ningsansökan �ll Dnr 20190148)

Sökande: Erik Hedman-Lagerlöf

Sammanfa�ning
 Bakgrund: Stressrelaterad psykisk ohälsa är den främsta orsaken �ll sjukskrivning i Sverige. Diagnoser som

anpassningsstörning och utma�ningssyndrom är vanliga i primärvården och innebär e� stort lidande,
funk�onsnedsä�ning och höga kostnader för individen, för vården och för samhället i stort. Trots de�a saknas
for�arande vetenskapligt underbyggda riktlinjer för hur dessa �llstånd ska behandlas, och �llgänglighet �ll behandling
är mycket begränsad. Vi har nyligen avslutat en av de första studierna där effekten av internetbaserad KBT (IKBT) för
pa�enter med anpassningsstörning och utma�ningssyndrom utvärderades mot väntlistekontroll. Resultaten från
studien visade a� IKBT ledde �ll en stark minskning av stress och den genomsni�liga behandlar�den var enbart 7 min
per pa�ent och vecka. Behandlingen ger alltså en mycket lovande möjlighet �ll effek�v behandling med hög
�llgänglighet. Det är dock av stor vikt a� nu befästa och öka kunskapen genom a� pröva behandlingen mot en ak�v
kontrollgrupp med längre uppföljningsperiod. Målsä�ning: Den primära målsä�ningen med studien är a� i en
randomiserad kontrollerad prövning jämföra två interne�örmedlade ak�va behandlingar, KBT (n=110) vs. strukturerad
”treatment as usual” (TAU; n=110) för pa�enter med anpassningsstörning och utma�ningssyndrom. Studien kan bidra
�ll uppbyggnad av na�onella riktlinjer för behandling och ökad behandlings�llgänglighet, vilket kan minska lidande
för en stor pa�entgrupp.

Beviljat belopp år 1: 500 000
 Beviljat belopp år 2: 500 000
 Beviljat belopp år 3: 

Kärlinflamma�on vid medicinering av ADHD hos barn?

Sökande: Catharina Lavebra�

Sammanfa�ning
 Behandling med centrals�mulerande metylfenidat är vanligt vid ADHD. E�ersom det kan ge blodtryckhöjning följs

blodtrycket hos behandlade personer. Vår �digare studie visade a� barn med ADHD, särskilt de medicinerade med
metylfenidat, hade blodmarkör-nivåer som tydde på inflamma�on i blodkärlsväggen. Kärlväggs-inflamma�on kan öka
risken för senare utveckling av högt blodtryck och metabola konsekvenser. Det är okänt om rapporterade förhöjda
risker för högt blodtryck och metabol sjukdom vid ADHD beror på medicinering. Det är vik�gt a� utreda om
metylfenidat orsakar kärlväggs-inflamma�on som kopplar �ll försämrad funk�on i de små blodkärlen hos barn, och
om så är fallen, hi�a sä� a� motverka denna behandlings-konsekvens. Vi har visat a� fysisk träning minskar
kärlväggs-inflamma�on och särskilt hos unga personer med ADHD som har psyko�ska symtom. Vår hypotes är a�
ADHD, livss�l och användning av metylfenidat kan göra kärlväggen något inflammerad, vilket påverkar kärlväggens
funk�on. I projektet kommer vi a� följa barn med ADHD under 1,5 år, både de som börjar med metylfenidat och de
som inte gör det, samt syskon utan ADHD-diagnos. Till de ordinarie besöken på kliniken lägger vi �ll blodprovstagning
och enkel icke-invasiv mätning av blodkärls-funk�on i fingertoppen. För barn som har förhöjda blodmarkörer för
kärlinflamma�on och förändrad kärlfunk�on kan interven�on med fysisk träning vara fördelak�gt. Via vårt breda
nätverk av kliniker kommer kunskapen snabbt a� nå klinisk praxis.
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Beviljat belopp år 1: 400 000
Beviljat belopp år 2: 400 000
Beviljat belopp år 3: 

Personalisering av och ökad �llgänglighet �ll social färdighetsträning i grupp för
au�s�ska barn och ungdomar: modererande faktorer, longitudinala effekter och
interne�örmedlad administrering

Sökande: Sven Bölte

Sammanfa�ning
 Myndighetsrapporter visar a� familjer och vårdpersonal vädjar om mer �llgängliga och vetenskapligt beprövade

insatser för au�s�ska barn och ungdomar. En av de mest beforskade insatserna vid au�sm är social färdighetsträning i
grupp. Väl u�örda forskningsstudier om social färdighetsträning i grupprogrammet KONTAKT rapporterar a� sådana
insatser kan hjälpa den unge a� förstå mer om sig själv, hantera sociala situa�oner bä�re, få mer socialt
självförtroende och nå sina sociala mål. I förlängningen kan insatsen hjälpa den unge a� må bä�re i vardagen och
behöva söka mindre vård. Däremot behövs mer forskning för a� bä�re förstå vilka som insatsen KONTAKT fungerar
bäst för och om de posi�va effekterna av insatsen behålls över lång �d e�er a� insatsen är över. Slutligen, behöver vi
veta mer om i vilken form insatsen ska genomföras så den blir �llgänglig och så effek�v som möjligt för så många unga
som möjligt. Internetbaserade insatser, det vill säga vård som sker på distans via en dator, kan ges effek�vt �ll barn
och ungdomar. I vårt projekt kommer vi undersöka för vilka KONTAKT fungerade bäst. Vi kommer också följa upp alla
deltagare i KONTAKT e�er flera år för a� undersöka om förbä�ringar e�er insatsen kvarstår över �d. Dessutom
utvecklar vi en ny variant av KONTAKT som sker online - via en digital pla�orm. Med mer kunskap u�från dessa
studier kommer vården bli mer skräddarsydd, resursvänligt, effek�v och �llgänglig för au�s�ska barn och unga.

Beviljat belopp år 1: 700 000
 Beviljat belopp år 2: 750 000
 Beviljat belopp år 3: 750 000
 

Predic�ng cogni�ve behavior therapy outcome with pa�ents’ expecta�ons and neural
variability

Sökande: Kristoffer Månsson

Sammanfa�ning
 Internet-förmedlad kogni�v beteendeterapi (KBT) kan vara effek�vt för depression och ångest, men ungefär häl�en

av pa�enterna blir inte �llräckligt bra. Om vi visste vem terapin passade skulle vi minska lidande och misslyckade
terapier. Självrapporterade förväntningar på terapins effekt har visat svaga samband med KBT-u�all, men
förväntningarnas roll i internet-KBT är troligtvis kra�igt underska�ade. Därför behöver vi nya instrument för a� mäta
förväntningar och önskemål om symtomförbä�ring. Funk�onell magnetresonanstomografi (fMRI) har visat sig
lovande för a� predicera terapi-u�all, men studierna är små eller u�örda i experimentella miljöer snarare än
psykiatriska kliniker. Nyligen rapporterade vi a� variabilitet i hjärnans signaler kan �llförlitligt, och med god precision,
förutsäga KBT-u�all. Innan KBT påbörjas vid Internetpsykiatri-enheten (Region Stockholm) kommer frivilliga pa�enter
med depression och social ångest ( N =250) genomgå fMRI. Våra hypoteser är a� symptom-specifika förväntningar,
förhoppningar, och önskningar, såväl som variabilitet i neural ak�vitet kan förutsäga pa�ernernas framgång med KBT.
Projektet kombinerar modern klinisk interven�onsforskning med banbrytande metoder inom hjärnavbildning.
Predik�onsmodellen bygger på vår kliniska och experimentella forskning och vi undersöker nu om denna kan
översä�as �ll en klinisk miljö. A� veta vem som kommer a� svara på KBT skulle bidra �ll kliniskt beslutsfa�ande och
bidra �ll precisionsmedicin i klinisk psykiatri.

Beviljat belopp år 1: 300 000
 Beviljat belopp år 2: 

Beviljat belopp år 3: 
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Preven�ng Suicide With Safe Alterna�ves for Teens and Youths (SAFETY): A
Randomized Controlled Effec�veness Study

Sökande: Johan Bjureberg

Sammanfa�ning
 Suicid är den vanligaste dödsorsaken bland 10- �ll 19-åringar i Sverige. Den starkaste riskfaktorn för fram�da

suicidförsök och död i suicid är �digare suicidförsök. Trots de�a kan de barn och ungdomar som söker vård inom BUP
e�er e� suicidförsök sällan erbjudas evidensbaserad behandling riktad mot a� minska riskfaktorer för y�erligare
suicidförsök och död i suicid. Skälet �ll de�a är a� det saknas riktade evidensbaserade behandlingar som kan ges i det
kri�ska läget omedelbart e�er e� suicidförsök. I sy�e a� fylla de�a glapp mellan �llgång och e�erfrågan vill vi
utvärdera en ny lovande familjebehandling som kallas Safe Alterna�ves for Teens and Youths (SAFETY). SAFETY har
utvecklats av medlemmar i vår forskargrupp vid UCLA i USA och är en kogni�v beteendeterapi med inslag av såväl
dialek�sk beteendeterapi som mul�systemisk terapi. I SAFETY arbetar man med a� minska riskfaktorer för
suicidförsök och suicid genom a� främja föräldrars skyddande funk�on och lära såväl barn och ungdomar som
föräldrar färdigheter för a� mer effek�vt hantera starka känslor och stress. Totalt 200 pa�enter kommer a� inkluderas
i en randomiserad kontrollerad studie och slumpas �ll SAFETY eller �ll en strukturerad stödjande kontakt. Studien
genomförs vid BUP i Region Stockholm. Visar sig SAFETY effek�vt minska förekomsten av suicidförsök kommer
behandlingen a� implementeras inom Region Stockholm med möjlighet �ll fortsa� implementering inom övriga
regioner.

Beviljat belopp år 1: 1 100 000
 Beviljat belopp år 2: 1 100 000
 Beviljat belopp år 3: 1 100 000
 

Ski�a fokus från diagnos �ll funk�on vid neuropsykiatriska funk�onsnedsä�ningar:
Validering och implementering av WHO ICF Core Sets-verktyget för au�sm och ADHD

Sökande: Eric Zander

Sammanfa�ning
 ICF är WHOs interna�onellt etablerade system för bedömning av individuell funk�on och funk�onsnedsä�ning. Med

ICF är det möjligt a� iden�fiera en persons styrkor och svagheter samt hindrande och underlä�ande faktorer för dess
funk�onsförmåga i kontext. Funk�on är avgörande informa�on för adekvat bemötande, planering av effek�va
insatser och samhällsinkludering vid neuropsykiatriska funk�onsnedsä�ningar (NPF) som au�sm och ADHD. Tyvärr
ligger dagens fokus vid utredning av NPF enbart på diagnoskriterier och individens symptom, vilket starkt begränsar
vårdens och andra aktörers möjligheter a� förstå och hjälpa pa�enten. Medan systema�sk implementering av ICF
rekommenderas av Socialstyrelsen sedan mars 2019 används den idag i princip inte vid NPF-utredningar och
behandlingsplanering- och bedömning. E� hinder för implementering av ICF i vården är dess komplexitet och brist på
anpassning �ll specifika diagnoser. Således är projektets sy�e a� anpassa ICF för NPF, närmare bestämt au�sm och
ADHD, och utveckla effek�va diagnosspecifika instrument för ICF-bedömning i praxis. KIND-centret har mellan 2013
och 2018 och i samarbete med WHO och partners i alla världens WHO-regioner genomfört omfa�ande
grundforskning för a� förenkla ICF så a� den kan användas specifikt för au�sm och ADHD. Det föreliggande projektet
kommer a� implementera och utvärdera de�a ICF-baserade bedömningsverktyg i klinisk verksamhet.

Beviljat belopp år 1: 500 000
 Beviljat belopp år 2: 500 000
 Beviljat belopp år 3: 

Sömnens betydelse för kogni�on hos individer med ADHD

Sökande: Predrag Petrovic

Sammanfa�ning
 ADHD är associerad �ll ökad arbetslöshet och sjukskrivning samt e� individuellt lidande. Sam�digt är behandling med
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läkemedel o�a ej �llfredställande och har signifikanta biverkningar. Därför är icke-medicinska strategier a� förbä�ra
funk�on och livskvalité vid ADHD av stor betydelse. En faktor som kan vara vik�g för funk�onen vid ADHD är sömn.
Både ADHD och sömnbrist är förenade med försämrad kogni�on såsom uppmärksamhetsreglering. Dock har lite
forskning gjorts på de�a område, o�a med klara brister såsom små studier eller o�llräckliga mätmetoder. Vi planerar
a� inkludera 100 vuxna pa�enter som nyligen diagnos�serats med ADHD samt 100 matchade kontroller. Alla
deltagare testas för sin uppmärksamhetsreglering i början av studien. De kommer däre�er a� genomgå två nä�er i
rad då de får sova endast fyra �mmar, samt två nä�er i rad med normal sömn, vare�er vi studerar deras förmågan �ll
uppmärksamhetsreglering vid flera �llfällen under dagen med test som vi utvecklat för mobiler. Vår hypotes är a�
individer med ADHD försämras mer i kogni�on och funk�on än kontroller e�er sömnbrist. Vi kommer även a� följa
dem en vecka före och en vecka e�er interven�onerna, för a� studera sömnmönster och återhämtning. Kunskapen
har direkta implika�oner på hur mycket samhället bör satsa på a� förbä�ra sömnkvaliteten vid ADHD. Sådana
insatser kan både leda �ll stora samhällsekonomiska vinster och förbä�rad livskvalitén hos individer med ADHD utan
a� öka mängden medicinering.

Beviljat belopp år 1: 300 000
 Beviljat belopp år 2: 

Beviljat belopp år 3: 

To iden�fy and treat alcohol problems within psychiatry – studies of the
implementa�on of the 15-method within adult psychiatric outpa�ent care

Sökande: Nitya Jayaram-Lindström

Sammanfa�ning
 Bakgrund Bland personer med psykiatriska problem är det vanligt med alkoholproblem. En hög alkoholkonsum�on

ger sämre prognos för �llfrisknande. Riktlinjer rekommenderar a� screening och behandling för alkoholproblem
erbjuds inom psykiatrin, vilket sällan sker. Sy�e och frågeställningar A� studera implementeringen av 15-metoden för
alkoholproblem inom psykiatrin. Studie 1: Ökar antalet psykiatriska pa�enter som uppmärksammas och behandlas för
alkoholproblem med implementeringsstöd och utbildning i 15-metoden? Studie 2: Hur uppfa�ar psykiatrisk personal
implementering av 15-metoden? Studie 3: Hur upplever psykiatriska pa�enter behandling med 15-metoden? Metod
Studie 1: Öppenvårdspsykiatriska enheter i Region Stockholm erbjuds implementeringsstöd av och utbildning i 15-
metoden. Följande kliniska u�all analyseras före och e�er insatsen och jämförs med kontrollenheter:
Alkoholdiagnoser, förskrivna alkoholläkemedel, blodprov avseende biomarkörer för alkohol, registrerade samtal om
alkohol, remisser �ll beroendevård. Studie 2. I en mix av kvalita�va och kvan�ta�va metoder studeras om
implementering av 15-metoden påverkar a�tyder och färdigheter i a� arbeta med alkoholproblem inom psykiatrin.
Studie 3. I en kvalita�v studiedesign intervjuas psykiatriska pa�enter avseende deras erfarenhet av och acceptans för
behandling med 15-metoden. Ny�a Projektet ökar �llgängligheten �ll alkoholbehandling för psykiatriska pa�enter,
vilket kan minska dödlighet, sjuklighet och andra konsekvenser.

Beviljat belopp år 1: 400 000
 Beviljat belopp år 2: 400 000
 Beviljat belopp år 3: 

Utveckling och utvärdering av två behandlingsprogram för överdriven oro i reguljär
psykiatrisk vård: internetbaserad behandling för vuxna med generaliserat
ångestsyndrom (gad)

Sökande: Erik Forsell

Sammanfa�ning
 Generaliserat ångestsyndrom (GAD) är en av de vanligaste psykiatriska diagnoserna. Internetbaserad kogni�v

beteendeterapi (IKBT) har visat sig vara e� effek�vt behandlingsalterna�v för GAD. IKBT finns implementerat i reguljär
vård i Stockholm sedan 2007 på Internetpsykiatri, vid Psykiatri Sydväst. Behovet av e� behandlingsprogram för GAD
är stort. Överdriven oro är kärnsymptomet i GAD och man rekommenderar a� de�a behandlas med en fokuserad
modell. De två dominerande sådana är intolerans för osäkerhet respek�ve den metakogni�va modellen för oro.
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Projektet vill utvärdera två behandlingsprotokoll för GAD. E� för intolerans för osäkerhet och e� u�från den
metakogni�va modellen. Programmet för intolerans för osäkerhet behöver omarbetas för a� rikta sig mot vuxna och
båda programmen måste byggas upp i den digitala pla�ormen Stöd och Behandling. Sedan testas programmen i en
randomiserad prövning med drygt 400 pa�enter. Däre�er kan vi undersöka om e� av programmen är överlägset det
andra eller om olika individer svarar olika på behandlingarna, och om preferenser skiljer sig åt. Båda programmen
kommer också a� testas mot e� etablerat riktmärke för behandling av GAD. Pos�va resultat leder �ll omedelbar
implementering i offentligt finansierad reguljär psykiatrisk vård i Region Stockholm. Möjligheten a� implementera två
behandlingsalterna�v ökar förmågan a� personalisera vården baserat på pa�entens förutsä�ningar och/eller
preferenser.

Beviljat belopp år 1: 350 000
 Beviljat belopp år 2: 

Beviljat belopp år 3: 
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Beviljade ansökningar, ALF Medicin 2023, projektmedel PG3 (18 st)

ANCA-associerade vaskuliter och IgA-nefrit/IgA-vaskulit - på väg mot evidensbaserad
och individanpassad terapi

Sökande: Anne�e Bruchfeld

Sammanfa�ning
 ANCA-associerade vaskuliter (AAV) är ovanliga autoimmuna sjukdomar där små blodkärl inflammeras med risk för

organskador t.ex njurskador. Immunhämmande terapi har förbä�rat prognosen men återfallsrisken är hög.
Sjukdomsfrämjande mekanismer är �ll stor del ou�orskade. AAV men även behandlingen ökar risk för organskador,
infek�oner, samsjuklighet och död. Under Covid19-pandemin har Rituximab, en vanlig AAV-terapi, kopplats �ll svårare
sjukdom och påverkat vaccinskydd. Behovet av effek�v, mindre skadlig och individanpassad terapi är stort. Nya AAV-
pa�enter följs i 10 år (VASKA-Long n>120) och kända pa�enter deltar i en tvärsni�sstudie (VASKA-Tvär n=230). I
Njurbiopsistudien följs pa�enter med IgA-nefrit (IgAN)/IgA-vaskulit (IgAVN), en vanlig inflammatorisk njursjukdom.
120 pa�enter har inkluderats. I kohorterna samlar vi blod, urin, immunceller, vävnad, DNA samt inhämtar
pa�entenkäter. Pa�entmaterialen är stora och i växande med goda utsikter a� korrelera fenotyper/sjukdomsu�ryck
med forskningsfynd. Lovande biologiska markörer (biomarkörer) i blod, urin och njurvävnad vid AAV och IgAN/IgAV
har iden�fierats och studeras vidare liksom genvarianter som kan predisponera �ll sjukdom, sämre behandlingssvar
och recidivrisk. Även riskfaktorer för svåra infek�oner u�orskas. Fördjupade biomarkörstudier planeras bl.a inom
ramen för en klinisk prövning, men även djurmodeller, liksom nya studier av komplementak�vering, och
cellsekvensering i vävnad för a� främja bä�re skräddarsydd terapi i fram�den.

Beviljat belopp år 1: 700 000
 Beviljat belopp år 2: 700 000
 Beviljat belopp år 3: 700 000
 

An�mikrobiella pep�der e� möjligt alterna�v �ll an�bio�ka

Sökande: Annelie Brauner

Sammanfa�ning
 Diabetes är en av de vanligaste folksjukdomarna och infek�oner, särskilt urinvägsinfek�on (UVI) och kroniska

infekterade fotsår förekommer o�a, ibland med svåra komplika�oner och stora vårdkostnader som följd. A� förhindra
bakterieangrepp är därför vik�gt. Kroppen har flera sä� a� skydda sig mot infek�oner, bland annat med kroppsegna
an�bio�ka, som förutom sin bakteriedödande förmåga också bidrar �ll a� stärka den lokala immuniteten i vävnaden.
I pågående studier visar vi a� vuxna personer med förhöjt blodsocker har lägre kroppsegna an�bio�ka, vilket ökar
risken för infek�oner. På grund av den ökande an�bio�karesistensen behövs nya behandlingsstrategier. Vår
målsä�ning är a� iden�fiera alterna�v �ll an�bio�ka som kan förebygga infek�oner eller mildra infek�onsförloppet.
Vi studerar nu möjligheten a� vid kroniska svårbehandlade infek�oner och vid förekomst av an�bio�karesistenta
bakterier i stället använda synte�skt framställda kroppsegna an�bio�ka, mot vilka bakterier y�erst sällan utvecklar
resistens. Vi tänker oss a� använda dessa både för pa�enter med urinkateter och för pa�enter med svåra
sårinfek�oner. E� annat alterna�v är a� återanvända läkemedel, med få biverkningar men som visat sig kunna
s�mulera det egna immunförsvaret. Vårt mål är a� förbä�ra behandling och prognos av återkommande eller kroniska
infek�oner samt minska an�bio�kakonsum�onen, med mindre lidande för pa�enten och lägre kostnader för sjukvård
och samhälle.

Beviljat belopp år 1: 350 000
 Beviljat belopp år 2: 

Beviljat belopp år 3: 

Cellular Immunity against SARS-CoV variants-of-concern
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Sökande: Hans-Gustaf Ljunggren

Sammanfa�ning
 Målsä�ningen är a� fortsä�a våra, sedan våren 2020, ini�erade studier kring infek�ons- och vaccin-inducerad cellulär

immunitet mot SARS-CoV-2 och nya SARS-CoV-2 ”variants-of-concern” (VoC). Aktuella studier bygger den systema�ska
provsamling som succesivt byggts upp från SARS-CoV-2 infekterade pa�enter från första, andra/tredje, och �ärde
vågen i akut och konvalescent fas (Karolinska KI/K Covid-19 provsamling BbK-02455), samt från den under 2021
ini�erade kliniskaprövning där likaledes en omfa�ande provsamling byggts upp från BNT162b2 mRNA vaccinerade
friska försökspersoner samt immundefekta pa�enter från Karolinska Universitetssjukhuset. Med de�a unika kliniska
material som bas önskar vi fortsä�a centrala studier kring hur T celler och andra innata immunceller (MAIT celler, NK
celler) från individer infekterade med �digare SARS-CoV-2 varianter (Wuhan, samt VoC Alpha, Beta, Gamma, och
Delta) samt/eller vaccinerade mot SARS-CoV-2 svarar mot SARS-CoV-2 Omikron subvarianter av denna, och ev nya
VoC. Inom ramen för de�a arbete har vi unik kompetens (t ex Cell, 2020; Nature Medicine; 2022; Molecular
Medicine, 2022). Genom aktuellt arbete bygger vi också kunskap och kapacitet för studier av cellulär immunitet mot
fram�da nya SARS-CoV-2 VoC. Om nya mRNA vacciner introduceras i en snar fram�d så blir det likväl aktuellt a�
studera cellulär immunitet som induceras av dessa mot aktuella och nya SARS-CoV-2 VoC.

Beviljat belopp år 1: 500 000
 Beviljat belopp år 2: 500 000
 Beviljat belopp år 3: 

Comparison of the efficacy and safety of two treatment strategies in arthri�s induced
by cancer immunotherapy by check point inhibitors: a randomized, open, mul�centre,
superiority, controlled clinical trial

Sökande: Katerina Chatzidionysiou

Sammanfa�ning
 Immunterapi har revolu�onerat cancerbehandlingen. En vanlig sidoeffekt av immunterapi är överak�vering av

immunförsvaret som leder �ll inflamma�on. Artrit (=ledinflamma�on) ses o�a i samband med cancer immunterapi,
och ger symptom i form av svår smärta, svullnad, stelhet, nedsa� funk�onsförmåga och sämre livskvalitet. Op�mal
behandling av denna form av artrit är hi�lls okänd. Man vill å ena sidan minska immunak�veringen och därmed
inflamma�onen, men inte för mycket, e�ersom effekten av cancer immunterapi är beroende av e� ak�vt
immunsystem. Enligt behandlingsrekommenda�oner, som dock inte baseras på stark evidens, kor�son är första
linjens behandling. Det finns dock data som tyder på a� kor�son, även i lägre doser, kan minska effekten av
immunterapin genom a� påverka effekten av de an�tumorala T celler. Sam�digt, det finns studier som visar a� en
mer specifik behandling mot specifika inflammatoriska cytokiner, såsom blockering av den inflammatoriska proteinen
Interleukin 6 (IL6), kan ha en synergis�sk effekt med immunterapin, och sam�digt behandla artriten. En sådan
an�kropp är redan godkännd för behandling av ledgångsreuma�sm (reumatoid artrit), som också kännetecknas av
inflamma�on i lederna. Vi har designat en randomiserad, kontrollerad klinisk studie för a� utvärdera effekt och
säkerhet av �dig användning av tocilizumab (en an�-IL6 an�kropp) med minimal kor�son hos pa�enter med
immunterapi-orsakad artrit, jämfört med kor�sonbehandling.

Beviljat belopp år 1: 500 000
 Beviljat belopp år 2: 500 000
 Beviljat belopp år 3: 450 000
 

Development and clinical tes�ng of vaccina�on against viral hepa��s, hemorrhagic
fevers, and emerging infec�ons

Sökande: Ma� Sällberg

Sammanfa�ning
 Vi arbetar med a� ta fram helt nya vaccin med moderna tekniologier i sy�e a� behandla kronisk hepa�t B och B, och

a� skydda mot infek�on med Crimean Congo Haemorrhagic Fever Virus (CCHFV), och COVID-19. Hepa�t B och D
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orsakar kroniska infek�oner som leder �ll allvarlig leverskada och cancer. E� behandlande kombina�onsvaccin avser
a� ge e� bestående behandlingssvar så a� ingen y�erligare behandling behövs och a� risken för levercancer upphör.
Vi har visat a� vaccinet ger skyddande immunsvar mot HBV och HDV i musmodel med mänsklig lever, En slutlig
design av av vaccinet pågår. Vi räknar med a� starta fas 1 studie under 2023-2024. För CCHFV har vi visat a� vi kan
skydda apor (macaque) mot dödlig infek�on med två eller tre doser av DNA-baserade vaccin. Vi kommer nu a�
kontakta Läkemdelsverket föra� diskutera vårt vaccin och ansöka om klinisk fas 1 studie, som bör kunna starta under
2023. . För COVID-19 har vi tagit fram en universell SARS-Coronavirus vaccincandidat. Denna produceras nu enligt GLP
och toxikologisk studie håller på a� slu�öras. Vi räknar med a� lämna in ansökan om fas 1 studie under andra
kvartalet 2022, och med start under tredje hvartalet och slu�örande av studien under 2023. De�a vaccin innehåller
delar från SARS-CoV-2 som ger upphov �ll immunsvar som känner olika coronavirus. På så sä� komple�erar vårt
vaccin de vaccin som idag används mot COVID-19. Sammantager är vi på väga a� ta tre olika vaccin �ll fas 1 studie på
människa.

Beviljat belopp år 1: 350 000
 Beviljat belopp år 2: 

Beviljat belopp år 3: 

Development and evalua�on of tools for monitoring autoreac�ve and pathogenic
lymphocytes in rheuma�c disease

Sökande: Vivianne Malmström

Sammanfa�ning
 Utveckling och �llämpning av metoder a� studera riskfaktorer för sjukdonmsåterfall vid kronisk reuma�sk sjukdom

Inflammatoriska reuma�ska sjukdomar som reumatoid artrit, lupus nefrit och ANCA-associerad vaskulit har alla inslag
av autoimmunitet, dvs a� immunsystemet angriper kroppsegna vävnader. Idag behandlas inflamma�onen vid dessa
diagnoser genom olika former av immundämpande läkemedel, vilket gör a� man o�a kan stävja vävnadsförstörelsen
�ll varierande grad. När pa�enter går i remission så vet vi inte idag vilka som riskerar a� få nya sjukdomsskov eller när
i sjukdomsförloppet de uppkommer. I de�a forskningsprogram så kommer vi a� utveckla metoder för a� följa
(monitorera) sjukdomsspecifika immunreak�oner i blod och vävnadsprover från pa�enter. Vi kommer a� studera de
autoreak�va B och T-cellerna, dvs de celler som driver inflamma�onen i immunsystemet, i stor detalj för a� förstå vad
de reagerar mot, vilka ytmarkörer de u�rycker och hur deras immunreceptorer är uppbyggda. Sådan informa�on
kommer �ll en början a� vara pa�ent-specifik. Men våra preliminära data visar a� det finns stora likheter inom
respek�ve pa�entergrupper och de likheterna kan vi använda för a� utveckla fram�da behandling. Men även om det
kanske tar �d, så kommer våra metoder a� vara användbara redan nu som e� redskap a� särskilja pa�enter som har
e� starkt inslag av autoimmunitet i sin sjukdom och undersöka ifall det bidrar �ll ökad risk för skov.

Beviljat belopp år 1: 450 000
 Beviljat belopp år 2: 450 000
 Beviljat belopp år 3: 

Förbä�rad behandling av pa�enter med B-cellssjukdomar – Från kliniska observa�oner
�ll molekylära studier

Sökande: Edvard Smith

Sammanfa�ning
 B-lymfocyter bildar an�kroppar mot främmande ämnen. Det finns många sjukdomar orsakade av fel på dessa vita

blodkroppar. Dit hör infek�oner, flera former av blodcancer, men även sjukdomar som mul�pel skleros. När B-
lymfocyten binder e� främmande ämne �ll sin cellyta skickas en signal in i cellen via e� enzym som kallas BTK. Saknas
enzymet bildas inga B-lymfocyter, utan den drabbade får en immunbrist. Sam�digt har man lyckats ta fram mediciner
i form av table�er, som fungerar som inhibitorer för enzymet BTK. Sådana enzymhämmare används världen över för
a� behandla blodcancer. Vi vill studera flera aspekter av inhibitorer för BTK. 1. Ibland blir tumörcellerna resistenta och
vi vill visa hur det går �ll och vilka inhibitorer som ändå fungerar, så a� man kan byta preparat. 2. Vi vill också använda
blodprover för a� kunna förutsäga vilka som kan drabbas av biverkningar av dessa mediciner. 3. Inhibitorerna verkar
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kunna bidra �ll a� leukemipa�enter �llfrisknar från COVID-19 och vi vill undersöka om det beror på a� en viss celltyp
ökar i antal när tumören minskar i storlek. 4. Slutligen vill vi utöka användningsområdet av BTK-inhibitorer �ll a� även
omfa�a en inflammatorisk sjukdom hos pa�enter med fel på immunsystemet. De två förstnämnda projekten kan
nästan omedelbart omsä�as i pa�entny�a. För de andra projekten kan det ta längre �d, men de kan få stor klinisk
betydelse, särskilt om många fler sjukdomar kommer a� kunna behandlas med BTK inhibitorer.

Beviljat belopp år 1: 800 000
 Beviljat belopp år 2: 800 000
 Beviljat belopp år 3: 0

 

Hälsou�all hos personer som injicerar droger i Stockholm- Gruppens storlek, trender i
hiv, hepa�t C, dödlighet, �llgång �ll sprutbyte 2009-2024 och kvinnors utsa�het för
våld samt Covid-pandemins påverkan

Sökande: Anna Mia Ekström

Sammanfa�ning
 Personer som injicerar droger (PWID) är o�a svåra a� nå med förebyggande insatser och vård. Socioekonomiska

svårigheter, s�gma, orena sprutor och sexuella riskbeteenden gör a� PWID har 10-100 gånger högre för hiv och
hepa�t C (HCV) än befolkningen i stort. Sprutbytesprogram förebygger smi�a, testar för hiv och hepa�t och kan
hänvisa �ll annan vård vid behov. Sverige har den högsta narko�karelaterade dödligheten i Europa men saknar
�llförlitlig uppska�ning av antalet injek�onsmissbrukare, vilket underminerar planering och behovsbaserade insatser.
Kvinnor som injicerar utgör bara ¼ av sprutbytesdeltagarna men har högre riskbeteende, högre risk för hiv och HCV
än män och söker mer sällan vård. De utsä�s o�a för diskriminering och våld inklusive våldtäkt, men förkomsten av
våld hos dessa kvinnor aldrig studerats i Sverige. Det finns en oro för a� droganvändning, riskbeteenden, våld och
dödsfall ökat under pandemin. Stockholm har det största sprutbytet i Sverige, och flest PWID med hiv och HCV. Vårt
mål är a� i vår unika registerdatabas beräkna det fak�ska antalet PWID, trender i hiv och HCV och dödlighet 2009-
2024 inklusive effekten av pandemin. Vi vill också skapa en ny modul för a� samla in kunskap om könsbaserat våld
hos kvinnor och göra djupintervjuer för a� kunna tolka datan ordentligt. Våra studieresultat skulle snabbt kunna
opera�onaliseras i både policy och klinisk praxis i Stockholmsregionen men också bidra �ll a� op�mera förebyggande
och vård av PWID i hela Sverige .

Beviljat belopp år 1: 350 000
 Beviljat belopp år 2: 

Beviljat belopp år 3: 

Impact of JAK inhibitor therapy on autoreac�ve B cells in rheumatoid arthri�s

Sökande: Caroline Grönwall

Sammanfa�ning
 Ledgångsreuma�sm, reumatoid artrit (RA) , är en kronisk autoimmun folksjukdom som drabbar 0.5-1% av

befolkningen. Autoreak�viteten i RA är riktad mot protein med en naturlig aminosyra förändring, citrullin. Citrullin-
reak�va an�kroppar producerade av B-celler uppkommer långt innan kliniska symtom och tros driva destruk�v
inflamma�on i leden. E� huvudproblem i behandlingen av RA är a� pa�enter svarar olika på olika terapier och a�
terapierna sällan helt lyckas bromsa sjukdomen. Det är därför vik�gt a� iden�fiera immunreak�oner som är ansvariga
för denna kvarvarande ”terapiresistenta” inflamma�on. Nyligen publicerade data visar a� de citrullin-reak�va B-
cellerna har intressanta och ovanliga egenskaper. Målet för forskningsprogrammet är a� studera om behandling med
sk januskinaser (JAK) hämmare kan påverka frekvensen och funk�onen hos citrullin-reak�va B-celler i blodet hos RA
pa�enter. JAK hämmare är en rela�v ny behandling som idag fr.a. används hos pa�enter som svarat dåligt på �digare
an�-reuma�ska terapier. Den riktar sig mot cell-signalvägar som är vik�ga för ak�vitet av inflammatoriska proteiner,
men också för B-cells ak�vering. Vi kommer a� använda ny innova�v teknik för iden�fiering av B-cells profiler. Prover
tas före och under terapi och effekten av terapin registreras i reumatologens kvalitetsregister, SRQ. Vunnen kunskap
om hur och för vilka pa�enter JAK-hämmare reducerar påverkar poten�ellt patogena B-celler kan användas för
individualisering av behandling.
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Beviljat belopp år 1: 450 000
Beviljat belopp år 2: 0
Beviljat belopp år 3: 

Inflammatorisk tarmsjukdom och cancerrisk - e� rörligt mål i en era av nya
immunmodulerande terapier

Sökande: Ola Olén

Sammanfa�ning
 Vården av pa�enter med inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) har förändrats drama�skt de senaste 20 åren med

ny�llkomna surveillance-program och en snabbt ökande �llgång �ll potenta immunmodulerande läkemedel. Det finns
en teore�sk grund för a� moderna terapier skulle kunna minska risken för viss cancer (t.ex. kolorektal cancer), men
öka risken för annan cancer (t.ex. hudcancer). Data som hjälper kliniker och pa�enter a� väga behandlingsny�a mot
cancer-risk saknas. I e� pågående Skandinaviskt samarbete har vi iden�fierat en kohort med ca 180 000 IBD pa�enter
i Danmark och Sverige och 10 gånger så många kontroller från den generella befolkningen. Till dessa kohorter har vi
länkat data från na�onella hälsodataregister. Vi kommer a� jämföra cancer-risk för olika typer av IBD-pa�enter och
deras matchade kontroller samt med propensity score-matchade kohortstudier jämföra cancer-risk för IBD-pa�enter
med exponering för olika typer av läkemedel. Jämfört med �digare studier är denna större, har längre
uppföljnings�den, mer granulära och nu�da data, samt mycket exaktare sä� a� definiera IBD-debut (genom en av oss
nyskapad na�onell databas över alla koloskopier sedan 1965). De�a är extremt vik�gt e�ersom mycket cancer
diagnos�ceras kring IBD-diagnosen och små felska�ningar av IBD-debut därmed kan få stora konsekvenser för
ska�ningen av cancerrisk. Vi har dessutom målmedvetet och under lång �d byggt upp e� longitudinellt
kvalitetsregister för IBD-vård, som nu är moget a� beforskas.

Beviljat belopp år 1: 650 000
 Beviljat belopp år 2: 600 000
 Beviljat belopp år 3: 

Kartläggning av den svenska HIV-epidemins dynamik, incidens och mörkertal (TIME-
studien)

Sökande: Jan Albert

Sammanfa�ning
 HIV-pandemin är fortsa� e� mycket stort globalt hälsoproblem. I avsaknad av vaccin och bot är �dig diagnos och

behandling avgörande e�ersom bromsmedicinering eliminerar smi�samheten. Det är därför stort problem a� många
HIV-pa�enter diagnos�ceras sent och a� andelen ej upptäckta fall (mörkertalet) är dåligt kartlagt. De�a beror på a�
�dpunkten för infek�on o�a är okänd och a� i många pa�enter i Sverige är smi�ade före ankomst �ll landet.
Projektets primära mål är a� fortsä�a och slu�öra den prospek�va TIME-studien för a� beräkna den svenska HIV-
epidemin incidens och mörkertal. Sekundära mål är a� förstå orsaker �ll och konsekvenser av sen diagnos. TIME-
studien startade i november 2017 och omfa�ar alla nya HIV-fall i Stockholm och Göteborg. Studieinklusion har
fortsa� under pandemin, medan det labora�va arbetet har försenats. Inklusion planeras a� avslutas 2022-12-31 och
hi�lls har 275 pa�enter har inkluderats. Strukturerade pa�en�ntervjuer har genomförts och HIV genomet har NGS
sekvenserats. Tidpunkten för infek�on uppska�as med avancerad matema�sk modellering baserad på HIV-
sekvenserna och andra biomarkörer (BED, LAg aviditet och CD4-tal), vilket utgör grunden för projektets olika
frågeställningar. Projektet har stor klinisk och vetenskaplig relevans e�ersom odiagnos�serad HIV är den vik�gaste
orsaken �ll smi�spridning. Projektet kommer a� beskriva hur väl HIV-vården i Sverige fungerar och uppfyller UNAIDS
90-90-90 mål.

Beviljat belopp år 1: 650 000
 Beviljat belopp år 2: 550 000
 Beviljat belopp år 3: 
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Könsskillnader vid autoimmuna sjukdomar - påverkan av könshormoner och
könskromosomer Sex differences in autoimmune disease – dissec�ng the roles of sex
hormones and sex chromosome

Sökande: Olle Kämpe

Sammanfa�ning
 Kvinnor löper tre �ll fyra gånger högre risk än män a� utveckla autoimmuna sjukdomar, då immunsystemet angriper

den egna vävnaden, såsom typ 1 diabetes autoimmun sköldkörtelinflamma�on och ledgångsreuma�sm. Sam�digt
förefaller kvinnor ha e� starkare försvar mot infek�onser, vilket inte minst Covid-19 pandemin har visat. I de�a
projekt försöker vi förstå könskillnaderna i immunsystemet genom a� studera friska individer som genomgår
könskorrigerande behandling. Fördelen med denna strategi är a� vi studerar gene�skt samma individ i samma miljö
före, under och e�er uppnådda behandlingsmål och kan studera hur immunsystemet förändras när hormonspegeln
ändras. Vi använder avancerade metoder för a� undersöka 1) förändringar i immuncellernas fördelning, 2) hur
plasmaproteiner påverkas och 3) ändringar av mikrobiomet i tarmen.

Beviljat belopp år 1: 350 000
 Beviljat belopp år 2: 

Beviljat belopp år 3: 

Post-akut Covid-19 syndrom: klinisk karaktärisering och immunologiska/gene�ska
mekanismer

Sökande: Judith Bruchfeld

Sammanfa�ning
 Frågeställning och sy�e : COVID-19 har drabbat mer än 2.4 miljoner personer i Sverige. Vissa får långvariga symptom

med allvarlig funk�onspåverkan som kan kvarstå under många månader e�er den akuta infek�onen; Post-Akut
COVID-19 syndrom (PACS). PACS har visat sig drabba både sjukhusvårdade pa�enter och pa�enter som inte ha�
behov av sjukhusvistelse. Det övergripande sy�et med de�a projekt är a� hos pa�enter med PACS kartlägga
omfa�ningen och svårighetsgraden av kvarvarande symtom, fysisk och psykologisk funk�on, hälsorelaterad
livskvalitet samt objek�vt analysera organpåverkan och koppla dessa resultat �ll underliggande sjukdomsmekanismer
med avsikten a� kunna erbjuda effek�v behandling. Relevans: Kunskapsluckorna gällande PACS och dess
underliggande mekanismer är stora. Genom a� öka förståelsen för de olika sjukdomsmanifesta�oner som ingår i
syndromet och dess underliggande mekanismer kan vi förbä�ra pa�entomhändertagandet med adekvata
undersökningsprotokoll och erbjuda behandling som siktar mot bot. Data, metod och genomförande: De breda och
djupgående kliniska undersökningar med omfa�ande data över �d från regelbundna uppföljningar av �digare
sjukhusvårdade pa�enter med svår Covid-19 och PACS pa�enter som inte vårdats på sjukhus gör våra kohorter unika
både na�onellt och interna�onellt. Vi genomför analyser av underlggande mekansimer i olika organ såsom lungor och
hjärta samt avancerade analyser av immunförsvaret på existerande pa�entblodprov som sparas i biobank.

Beviljat belopp år 1: 400 000
 Beviljat belopp år 2: 

Beviljat belopp år 3: 

Post-koloskopi kolorektal cancer (PCCRC) och adverse events - mekanismer för missade
tumörer och allvarliga skador: Registerstudier på svenska koloskopiundersökningar

Sökande: Anna M Forsberg

Sammanfa�ning
 I Sverige görs årligen över 120 000 koloskopier främst på indika�onerna inflammatorisk tarmsjukdom (IBD),

tarmpolyper eller cancer. Många görs för övervakning av �llstånd med förhöjd cancerrisk. Ca 6700 personer drabbas
årligen av tarmcancer. Den kan förebyggas med screening. Vid koloskopi kan cancern fångas i �digt skede och
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förstadier avlägsnas. Hög kvalitet krävs så inget missas eller komplika�oner uppstår. Koloskopier rapporterade �ll
Socialstyrelsens register för åren 2001-19 studeras för andelen missade tumörer och komplika�oner, tex hål på
tarmen. Risken för blodpropp e�er koloskopi hos dem med blodförtunnande behandling studeras; behandlingen sä�s
ut inför undersökningen. Data från SCB ger informa�on om socioekonomiska och geografiska faktorer. Tesen är a�
den kvaliteten vid undersökningen kan kopplas �ll individuella faktorer: sjuklighet, utbildningsnivå, utländsk
bakgrund, civilstånd och bostadsort. Det gäller även för om tumören diagnos�ceras i �digt eller sent stadium, vilket
har stor betydelse för överlevnad. Missade tumörer vid IBD studeras för a� kunna värdera insatser för a� förebygga
tarmcancer; vi har visat a� risken för missad cancer är kra�igt förhöjd vid IBD. Vi vill kort sagt belysa situa�oner när
det riskerar a� gå illa både kort- och långsik�gt. Det övergripande målet är a� verka för förhöjd kvalitet och jämlik
fördelning av koloskopi, geografiskt såväl som socioekonomiskt. Då kan insjuknande och dödlighet i tarmcancer
reduceras - vår vik�gaste drivkra�.

Beviljat belopp år 1: 450 000
 Beviljat belopp år 2: 450 000
 Beviljat belopp år 3: 450 000
 

Prövarini�erad klinisk prövning av dantrolene som behandling för Dariers sjukdom

Sökande: Jakob Wikström

Sammanfa�ning
 Pa�enter med sällsynta sjukdomar förtjänar adekvat behandling på samma vis som de med vanliga sjukdoms�llstånd.

De flesta sällsynta sjukdomar är inte a�rak�va för läkemedelsindustrin och det faller sig därför naturligt a� offentliga
resurser måste satsas. Dariers sjukdom (Darier Disease, DD) är en plågsam är�lig hudsjukdom som karaktäriseras av
livslånga utbredda utslag. DD orsakas av muta�oner i ATP2A2 -genen vilken kodar för sarco/endo-plasma�c calcium
ATPase (SERCA2) som pumpar kalcium in i det endoplasma�ska re�kulumet (ER) i cellen. Balanserade kalciumnivåer i
ER är essen�ella för normal cellfunk�on. SERCA2-dysfunk�on i DD har �digare visats orsaka så kallad ER-stress, en
cellulär process som kan leda �ll ER-dysfunk�on och slutligen celldöd. Idag behandlas DD med re�noider, trots a�
denna läkemedelsgrupp inte har effekt på SERCA2 och kliniska prövningar inte är gjorda. Vi har i cellkulturexperiment
inom �digare ALF medicin projekt iden�fierat läkemedlet dantrolene som en poten�ell ny behandling för DD.
Dantrolene inhiberar den sk Ryanodinreceptorn i ER vilket leder �ll a� ER fylls på med kalcium och därmed kan det
påverka den specifika sjukdomsmekanismen hos DD. Nu vill vi ta det naturliga steget och genomföra en klinisk
prövning där vi testar om dantrolene kan förbä�ra hudsymtomen hos DD pa�enter. Vi har �llgång �ll en unik klinisk
kohort av DD-pa�enter och har dokumenterad erfarenhet av klinisk forskning på dessa pa�enter.

Beviljat belopp år 1: 600 000
 Beviljat belopp år 2: 550 000
 Beviljat belopp år 3: 550 000
 

Studies of virus-host interac�ons for op�miza�on of HIV treatment and possibili�es of
HIV Cure

Sökande: Anders Sönnerborg

Sammanfa�ning
 Vi avser a� föra dagens framgångsrika hiv behandling e� y�erligare steg framåt mot bot. Idag finns e� knappt 10-tal

f.d. hiv infekterade personer som botats från sin hivinfek�on. De�a har ske� ff.a i samband med
stamcellstransplanta�on men även genom spontan naturlig utläkning. De senare personerna har sannolikt varit s.k
elite controllers. Vi och andra har visat a� det vilande hivviruset i personers arvsmassa är huvudorsaken �ll a� hiv
inte kan botas. Elite controllers har inte bara mindre mängd vilande hiv i sina reservoarer utan det skiljer sig åt även
kvalita�vt vad gäller förmågan a� ak�veras dvs börja bilda ny� virus. Vårt projekt avser a� studera om långvarig
behandling med hiv läkemedel kan leda �ll a� pa�enters virusreservoarer antar samma karakteris�ka som hos elite
controllers och därmed skapa förutsä�ningar för funk�onell bot.

Beviljat belopp år 1: 900 000
 Beviljat belopp år 2: 900 000
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Beviljat belopp år 3: 650 000

TBE (Fäs�ngburen hjärninflamma�on) – symptom, riskfaktorer och komplika�oner

Sökande: Sara Gredmark Russ

Sammanfa�ning
 TBE (fäs�ngburen encefalit) är en akut bi-fasisk virusinfek�on, som överförs �ll människa från fäs�ngar och kan ge

upphov �ll svår infek�on/inflamma�on i hjärnan och nervsystemet. Cirka 40% av pa�enterna får i e�erförloppet
långtgående komplika�oner, som kan y�ra sig bl. a som huvudvärk, koncentra�onssvårigheter och motoriska besvär.
Antalet fall av TBE har ökat de senaste åren i Sverige och även om man är vaccinerad kan man få TBE. Enligt uppgi�er
i smi�skyddsanmälningarna samt rapporter från infek�onsläkare finns misstankar om en än svårare klinisk bild hos
TBE-pa�enter de senaste åren. Vi har samlat in data från ca 1000 personer som diagnos�cerats med TBE under en 10-
årsperiod och vill nu undersöka om den kliniska bilden vid TBE har blivit svårare under denna period samt studera om
underliggande sjukdomar eller immunsuppressiv behandling spelar in. Vi kommer också a� studera TBE hos redan
vaccinerade individer, så kallade vaccina�onsgenombro�. Studien är en journal- och registerstudie. TBE är en
sjukdom som ger upphov �ll stort lidande med hög risk för permanenta komplika�oner och som idag helt saknar
behandlingsmöjligheter. Om det visar sig a� den kliniska bilden vid TBE har blivit svårare är det av stor vikt a�
kartlägga de�a för a� kunna förebygga infek�on genom exempelvis subven�onerat vaccin, samt genom a� försöka
minska lång�dsbesvär med �digt insa� neurorehabilitering och stödinsatser.

Beviljat belopp år 1: 350 000
 Beviljat belopp år 2: 

Beviljat belopp år 3: 

U�lizing clinical interven�on in severe viral infec�ons to study pathogenesis and
treatment mechanisms

Sökande: Niklas Björkström

Sammanfa�ning
 Det övergripande målet med aktuellt projekt är a� förstå immunologiska sjukdoms- och behandlingsmekanismer vid

svåra akuta och kroniska virusinfek�oner. Vi utny�jar kliniska interven�onsprövningar (behandling, strukturerat
behandlingsuppehåll) och har systema�skt skapat kohorter av pa�enter där vi biobankat immunceller för avancerad
immunologisk analys. Vid akut HCV-infek�on vill vi förstå den typ av immunförsvar som utvecklas när pa�enterna
lyckas bli av med sin infek�on för a� i fram�den kunna bidra �ll nya behandlingsstrategier av kronisk HCV-infek�on. I
vår HBV-studie är målet a� iden�fiera den pa�entgrupp som har störst ny�a av strukturerade behandlingsuppehåll
med målsä�ningen a� bli av med sin infek�on. Våra Covid-19 studier sy�ar �ll a� förstå hur gängse
immunhämmande behandling med steroider och IL-6/IL-1b blockad fungerar, vilka cellulära måltavlor som existerar,
samt på basen av de�a kunna ge vägledning om fram�da mer skräddarsydd behandling.

Beviljat belopp år 1: 400 000
 Beviljat belopp år 2: 

Beviljat belopp år 3: 
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Beviljade ansökningar, ALF Medicin 2023, projektmedel PG4 (31 st)

A transla�onal/clinical pilot study on intermi�ent and repeated dosing of ibru�nib, an
inhibitor of Bruton's tyrosine kinase, in the treatment of pa�ents with advanced
chronic lymphocy�c leukemia

Sökande: Jeane�e Lundin

Sammanfa�ning
 De flesta pa�enter med kronisk lymfa�sk leukemi (KLL) får idag behandling med ibru�nib, en Brutons tyrosinkinas

(BTK) hämmare. Behandlingen ges kon�nuerligt �lls progress, med nackdelar för samhället (höga ibru�nib-kostnader:
650 000 kr/pa�ent/ år) och för pa�enter (opportunis�ska och andra allvarliga infek�oner, blödning, förmaksflimmer,
muskelkramper, hår-, hud- och nagelförändringar). Dessutom ökar långvarig användning risken för ibru�nib-inducerad
BTK-muta�on och behandlingsresistens enligt studier. Dessa frågor studeras i den aktuella egna
prövarini�erade/akademiska fas 2 studien genom a� testa e� ON-OFF-schema för intermi�ent och upprepad
användning av ibru�nib. Projektet är det första i si� slag för BTK-hämmare vid B-cellsmaligniteter. Fas 1b-delen är
avslutad och 22 pa�enter har inkluderats, mer än häl�en har följts i OFF-fas under 12+ mån utan progress och
påtaglig regress av grad 3-4 infek�oner har noterats i OFF-fasen. Pa�enter som sen få� KLL-progress har åter svarat på
ibru�nib. Ansökan avser fas 2-delen av studien, där flera ledande svenska, norska och danska KLLcentra deltar.
Läkemedelsindustrin har avböjt a� stödja denna studie (minskade intäkter av drog), varför enda möjligheten a�
genomföra denna interna�onella mul�centerstudie, är a� erhålla medel från fonder, pga höga kostnader för
forskningssjuksköterska, immunomonitorering och framför allt för studiemonitorering på respek�ve klinik.

Beviljat belopp år 1: 400 000
 Beviljat belopp år 2: 400 000
 Beviljat belopp år 3: 

Betydelsen av immunceller, rela�on �ll gene�sk profil och op�mering av T-
cellsbaserad immunterapi vid äggstockscancer

Sökande: Hanna Dahlstrand

Sammanfa�ning
 Äggstockscancer utgör den femte vanligaste cancerrelaterade dödsorsaken hos kvinnor. Utmaningar för förbä�rad

prognos är den höga andelen med avancerat stadium vid diagnos och terapiresistens. Tumörmikromiljöns celler
består av immun- och endotelceller, fibroblaster och pericyter. Det är känt a� hög infiltra�on av T-celler i tumören ger
förbä�rad överlevnad. Forskningsprogrammet studerar immunceller, deras interak�on med övriga celler i
tumörmikromiljön, deras rela�on �ll tumörens genu�ryck och DNA-profil och vilken effekt de�a har på terapirespons
och prognos. Våra preliminära data indikerar a� fibroblaster hämmar T-cellernas posi�va effekt vid äggstockscancer,
vilket öppnar för kliniska prövningar med medel som motverkar denna hämning. I e� pågående projekt studeras
op�mering av en ny typ av immunterapi vid äggstockscancer i form av chimär an�gen receptor T-cell (CAR-T-cell)
terapi. CAR-T-cellterapi har visat sig vara mycket effek�vt vid vissa typer av leukemi, dock är det svårare a� uppnå
samma effekt solida cancerformer. Studierna för op�merad CAR-T-cells terapi är essen�ella för a� möjliggöra en
fram�da klinisk prövning. Studierna görs på kliniskt tumörmaterial, insamlat både prospek�vt och retrospek�vt, samt
i musmodeller i na�onella och interna�onella samarbeten. Forskningen ämnar bidra �ll en ökad kunskap om
immunceller, tumörmikromiljön och T-cellbaserad terapi med målet om förbä�rad och individanpassad behandling
hos kvinnor med spridd äggstockscancer.

Beviljat belopp år 1: 300 000
 Beviljat belopp år 2: 

Beviljat belopp år 3: 
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Cancer gene�cs for improved diagnosis and personalised follow-up - Cancergene�k för
diagnos�k och individanpassad uppföljning

Sökande: Emma Tham

Sammanfa�ning
 Tyvärr så dör for�arande många av cancer. De�a beror på (1) a� man inte upptäcker sjukdomen i �d; (2) a� vi saknar

bra markörer som kan följa förloppet och leda �ll anpassad behandling och (3) a� vi ibland saknar bra behandlingar.
De�a projekt försöker förbä�ra upptäckt (1) och monitorering (2). All cancer orsakas av gene�ska förändringar som
driver cell�llväxt och dessa kan mätas dels i tumörcellerna men också som cell-fri� DNA i blodet: cfDNA eller
vätskebiopsi. Genom a� analysera blodprover från personer med medfödd högrisk för cancer hoppas vi kunna hi�a
cancer i �digt stadium så a� det kan botas med en opera�on. När en person med cancer får behandling måste man
idag o�a stå ut med svåra biverkningar i tre månader �lls man kan utvärdera behandlingseffekten med en
skiktröntgen. Genom a� analysera blodprover hoppas vi kunna se om tumören svarar på behandling redan inom
några veckor (så a� man kan i fram�den kan byta �ll en mer verksam behandling) och vi hoppas också kunna hi�a
återfall i �digt skede. Genom a� hi�a nya gene�ska förändringar som kan orsaka är�lig cancer kan vi också iden�fiera
släk�ngar som har en ökad risk och erbjuda dem kontrollprogram med sy�e a� diagnos�cera cancer i �digt stadium.
Om våra resultat visar ny�a för pa�enterna kommer vi a� erbjuda blodprovstestning för cancer inom ru�nsjukvården.
Dessutom kommer våra resultat a� förbä�ra vår diagnos�k av är�lig cancer och leda �ll op�merade
uppföljningsprogram i na�onella riktlinjer.

Beviljat belopp år 1: 400 000
 Beviljat belopp år 2: 400 000
 Beviljat belopp år 3: 

Cost-effec�veness of organised prostate cancer tes�ng

Sökande: Mark Clements

Sammanfa�ning
 Vårt mål är a� med kliniskt effek�va och välorganiserade tester för prostatacancer minska behovet inom vården och

belastningen på samhället. Med hjälp av hälsoekonomiska simuleringsmodeller ska vi ta fram evidens så a� läkare
och beslutsfa�are i Sverige kan utveckla och utvärdera olika strategier för den organiserade screeningen av
prostatacancer. På uppmaning av Socialdepartementet och Socialstyrelsen har de regionala cancercentrumen ini�erat
pilotstudier för organiserad prostatacancertestning (OPT). Dock har grundalgoritmen för OPT inte modellerats för
långsik�g effek�vitet eller kostnadseffek�vitet. Vår tvärvetenskapliga forskargrupp har utvecklat modeller för
prostatacancer i Sverige. Vi har nyligen publicerat en ar�kel om kostnadseffek�viteten av prostatacancertestning i
Sverige för magne�sk resonanstomografi och Stockholm3-test. Vi ska utny�ja de högkvalita�va dataresurser som
finns från svenska studier för a� utvärdera en rad komplexa policyfrågor. Målet med projektet inkluderar a�
utvärdera kostnadseffek�viteten för OPT-grundalgoritmen jämfört med: (1) ingen screening; (2) nuvarande klinisk
praxis; (3) en modifierad algoritm med Stockholm3-testet; och (4) en modifierad algoritm med Stockholm3-testet
jämfört med en modifierad algoritm som inkluderar Stockholm3-testet och exkluderar MRT. De�a projekt är särskilt
vik�gt då det kan överbrygga de kliniska och hälsoekonomiska perspek�ven för a� ge evidens för a� föra en
handlingskra�ig poli�k.

Beviljat belopp år 1: 300 000
 Beviljat belopp år 2: 

Beviljat belopp år 3: 

Cured but not well: Long term fa�gue and cogni�ve dysfunc�on due to synaptopathy
or brain GvHD?

Sökande: Katarina Le Blanc
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Sammanfa�ning
Stamcellstransplanta�on botar leukemi, men 20% drabbas av svår kronisk trö�het (fa�gue) och problem med minnet
och koncentra�on (kogni�v dysfunk�on). Det försvårar återgång i arbete och sänker livskvaliteten. Med
neuropsykologiska test har vi iden�fierat och kvan�fierat pa�enternas kogni�va svikt. Brist på objek�va må� har
�digare ge� problem med Försäkringskassan. Vår mätning av blodflöde i främre hjärnbarken och autonoma
nervsystemet under kogni�v testning, visade störd ak�vering i prefrontala cortex och sänkt sympa�kus-påslag,
liknande störningar vid psykiatriska sjukdomar. I ryggmärgsvätska sågs förändringar i inflamma�on och metabol profil.
Vi vill nu utvärdera pa�enterna i en longitudinell studie. Immunförsvaret och sinnet är sammanlänkade. Våra resultat
hi�lls talar för inflamma�on i hjärnan. Minskat antal kopplingar mellan nervceller (synapser) ger liknande symptom
vid psykiatriska och neurodegenera�va sjukdomar. Vi vill därför jämföra pa�enter med och utan fa�gue och kogni�v
dysfunk�on med PositronEmissionsTomografi (PET) och e� spårämne (TSPO) som ger e� må� på inflamma�on i
hjärnan. I en annan PET-undersökning studerar vi synapstäthet i hjärnan med e� spårämne som binder e�
synapsprotein. Resultaten jämförs med magnetkameraundersökningar som mäter hur hjärnans delar samverkar.
Förståelse av sambandet mellan neuroinflamma�on och förlust av synapser, och hur det kan leda �ll kronisk trö�het
och tanketröghet, kan i förlängningen leda �ll nya behandlingsmetoder.

Beviljat belopp år 1: 400 000
 Beviljat belopp år 2: 400 000
 Beviljat belopp år 3: 0

 

Fas I/II prövning med adap�va NK-celler mot högrisk myelodysplas�skt syndrom och
akut myeloisk leukemi,

Sökande: Andreas Björklund

Sammanfa�ning
 Vi har nyligen genomfört en cellterapistudie där vi använder den tumördödande effekten av så kallade "naturliga

mördarceller" (NK- celler) mot blodsjukdomarna AML och MDS med lovande resultat (Björklund et al., Clin. Cancer
Res. 2018). Under de senaste åren har egen och andras forskning lärt oss hur vi selek�vt ska kunna expandera de allra
mest potenta NK-cellerna för terapi. Nu planerar vi en ny interna�onell mul�-centerstudie med s.k. adap�va NK celler
mot svårbehandlad blodcancer. Under föregående anslagsperiod har vi iden�fierat, rekryterat, samlat, preparerat och
fryst ned celler från 9 ”superdonatorer” som alla har stora mängder av så kallade adap�va NK-celler. Denna helt unika
fryslagrade cellbank kommer a� kunna användas ”off-the-shelf” som startmaterial för vår cellterapi produkt AdaptNK.
Cellbanken räcker �ll produk�on av ca 300 kliniska doser med expanderade adap�va NK celler och täcker därmed
hela den föreslagna kliniska prövningen samt uppföljande expansionsstudier. Tillgången �ll denna cellbank i
kombina�on med vårt etablerade expansionsprotokoll gör det möjligt a� behandla en pa�ent redan inom 14 dagar
från a� behandlingsbeslut är taget. Förhoppningen är a� denna nya cellterapiprodukt kommer a� kunna bota ännu
högre andel av pa�enter med svårbotad AML och MDS sjukdom. Planen är a� behandla 14–28 pa�enter med denna
metod under de tre kommande åren.

Beviljat belopp år 1: 300 000
 Beviljat belopp år 2: 

Beviljat belopp år 3: 

Gamma Delta T cell Features in Human cancer - Implica�ons for Immunotherapy

Sökande: Michael Uhlin

Sammanfa�ning
 γδ T celler är en ovanlig immuncellstyp som är vik�g för a� skydda oss från virus, bakterier och tumörceller. Vi avser

a� studera γδ T celler i två typer av cancerformer där γδ T celler visat sig ha en vik�g roll. Dels i leukemi i pa�enter
som genomgår hematopoe�sk stamcellstransplanta�on (HSCT). Vi vill studera γδ T cellers roll hos dessa pa�enter och
om subtyper av denna immuncell bidrar �ll a� förgöra cancercellerna. Vi har även utvecklat en speciell slags
an�kropp (”bispecific killer engagers”) som binder samman γδ T celler och tumörceller, vilket leder �ll ökad
tumörbekämpning. Vi vill undersöka effek�viteten hos dessa an�kroppar som en ny immunterapi med förhoppningen
a� minska komplika�oner hos leukemipa�enter e�er HSCT. Den andra typen av cancer som vi ämnar studera är
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äggstockscancer. Våra �digare studier har visat en posi�v koppling mellan γδ T celler och överlevnaden av pa�enter
med denna cancertyp. Vi vill kartlägga γδ T celler och undersöka hur deras tumörbekämpande egenskaper kan ny�jas
för fram�da terapeu�sk behandling. Vi vill studera γδ T celler från perifert blod och tumörmiljöer samt följa upp
resultaten och korrelera dessa �ll kliniska parametrar såsom överlevnad. Vi kommer kartlägga γδ T cellernas
ytproteiner, produk�on av vik�ga faktorer och iden�fiera tumörreak�va kloner. Resultaten från forskningen kommer
a� bidra med ny vik�g kunskap samt möjligheten a� presentera immunterapeu�ska åtgärder med γδ T celler i fokus
för olika cancertyper.

Beviljat belopp år 1: 500 000
 Beviljat belopp år 2: 500 000
 Beviljat belopp år 3: 

Iden�fica�on of novel molecular biomarkers associated with an�-tumor immune
response mechanisms in peripheral T-cell lymphomas: A study from the swedish T-cell
lymphoma working group

Sökande: GEORGIOS RASSIDAKIS

Sammanfa�ning
 Perifert T-cellslymfom (PTCL) står för 10% av alla non-Hodgkins lymfom med dåligt u�all med nuvarande behandling,

även om en liten andel av pa�enterna ny�a av kemoterapi och autolog stamcellstransplanta�on. I denna era av
personlig medicin och immunterapi finns e� akut behov av a� iden�fiera nya molekylära biomarkörer relaterade �ll
sjukdomsbiologi för a� möjliggöra utveckling av nya terapeu�ska strategier för aggressiva neoplasmer, såsom PTCL.
Den föreslagna forskningen sy�ar �ll a� undersöka den biologiska rollen för gener relaterade �ll an�tumörsvar som
kan leda �ll utvecklingen av nya mål för terapi i eran av precisionsterapi. Dessutom sy�ar våra studier �ll a�
iden�fiera nya prognos�ska faktorer, vilket möjliggör bä�re stra�fiering av PTCL-pa�enter för op�mal behandling.
Den prognos�ska studien kommer a� baseras på en stor icke selekterad popula�onsbaserad kohort av PTCL-pa�enter
från det Svenska Lymfomregistret. E�er iden�fiering av starka prognos�ska faktorer kan immunsvar relaterade
molekulära biomarkörer användas för a� övervaka minimal kvarvarande sjukdom hos pa�enter med PTCL e�er
behandling. Sy�et med projektet är också a� undersöka nya genmuta�oner, deras biologiska betydelse och i
slutändan iden�fiering av nya terapeu�ska mål. Vi förväntar oss a� resultaten kommer a� leda �ll utvecklingen av nya
effek�va kombina�onsterapier inklusive ny riktad terapi och immunterapi i PTCL som sy�ar �ll a� avsevärt förbä�ra
pa�entöverlevnaden.

Beviljat belopp år 1: 300 000
 Beviljat belopp år 2: 

Beviljat belopp år 3: 

Iden�fica�on of tumor characteris�cs influencing late risk for distant metasta�c breast
cancer disease

Sökande: Linda Sofie Lindström

Sammanfa�ning
 Vi och andra forskare har visat a� kvinnor med hormonkänslig bröstcancer har en långsik�g risk a� insjukna i spridd

obotlig sjukdom, ibland flera decennier e�er diagnos. Sjukdomsmekanismerna bakom de�a är inte klarlagda. Ökad
kunskap om risken för sena återfall vore vik�gt för sjukvården för a� kunna individanpassa behandling och
e�erkontroller. Vi kommer därför a� undersöka vilka tumöregenskaper, både kliniskt använda och inte, som påverkar
den långsik�ga risken a� dö av bröstcancer. E�er bröstopera�onen får pa�enter med hormonkänslig sjukdom
an�hormonell behandling, vilket endast häl�en har ny�a av, men i stort sä� alla pa�enter får biverkningar. Vi
studerar därför i en stor randomiserad bröstcancerstudie med lång uppföljning och detaljerad tumörbiologisk
informa�on - tumöregenskaper hos kvinnor som har dö� av sin sjukdom och kvinnor som har överlevt. Vi kommer a�
använda oss av nydanande metoder där vi analyserar tumörbilder och genomisk informa�on med hjälp av s.k.
ar�ficiell intelligens och djupinlärning. Vårt projekt avser a� ge ökad kunskap kring sjukdomsmekanismerna bakom
långsik�g bot och sen risk för återfall. Givet a� analyserna sker i stora randomiserade studier samt i e� nära
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interdisciplinärt samarbete med patologer och onkologer bör kunskapen kunna användas inom en snar fram�d. De�a
kan få stor betydelse för kvinnor med bröstcancer, och ge möjlighet �ll anpassade behandlingar och kontroller för
kvinnor med risk för sena återfall och död.

Beviljat belopp år 1: 300 000
 Beviljat belopp år 2: 

Beviljat belopp år 3: 

Individualiserad primärpreven�on vid är�lig hög risk för �digt insjuknande i
magtarmcancer. En mul�center, mul�na�onell placebokontrollerad randomiserad
läkemedelsprövning

Sökande: Ann-Sofie Backman

Sammanfa�ning
 Individer med Lynch syndrom (LS) har en kra�igt ökad risk a� drabbas av tjocktarmscancer i ung ålder. De erbjuds

därför årliga koloskopier för a� upptäcka �diga cancerförändringar. En koloskopi (tjocktarmsundersökning med slang)
kan dock aldrig garantera upptäckt av cancer med 100% utan är all�d beroende av teknisk kvalitet, tarmens
rengöringsgrad och undersökaren. Förebyggande medicin behövs. Hi�lls finns inget tolerabelt förebyggande
medicinskt preparat som motverkar �dig snabbväxande cancer. Högdos aspirin är e�t alterna�v men har en
biverkningsprofil som innefa�ar magtarmbesvär där magtarmblödning är den allvarligaste biverkan. Det är därför
svårt a� mo�vera unga personer a� ta aspirin förebyggande. Mesalamin är en vältolererad medicin som används för
livslång behandling vid inflammatorisk tarmsjukdom. Det finns studerade farmakokine�ska likheter med aspirin vilket
skulle möjliggöra samma minskning av tjocktarmscancer utan aspirins biverkningar. Studien är en mul�center,
mul�na�onell randomiserad, 2-armad dubbelblind fas II klinisk behandlingsstudie som sy�ar �ll a� jämföra
Mesalamine mot placebo hos LS under två år som leds av Karolinska universitetssjukhuset. Om Mesalamins
preven�va förmåga, tolerabilitet och effekt vid LS klargörs kan vi göra en stor vulnerabel ung popula�on en stor tjänst.
Studien kan även öka kunskapen om LS hos allmänhet samt beslutsfa�are, och de�a kan sammantaget medverka �ll
a� fler upptäcks och vi kan förebygga är�lig cancer hos fler i Sverige.

Beviljat belopp år 1: 300 000
 Beviljat belopp år 2: 

Beviljat belopp år 3: 

Integra�ve machine learning predic�ve models for neoadjuvant therapy op�miza�on
in breast cancer

Sökande: Theodoros Foukakis

Sammanfa�ning
 Onkologisk systembehandling vid bröstcancer ges numera o�a före opera�onen, s k neoadjuvant terapi (NAT). Det

finns e� stort behov av verktyg, s k predik�va markörer som kan förutsäga vilka pa�enter som har ny�a av NAT samt
prognos�ska markörer som kan iden�fiera pa�enter med dålig prognos och behov av y�erligare postopera�v
behandling. Ar�ficiell intelligens (AI)-baserade metoder kommer a� användas för a� först upptäcka markörer och i e�
andra steg integrera det prognos�ska eller predik�va värdet av olika datakällor såsom: - Genu�rycksanalyser och
analys av tumörens arvsmassa med DNA-sekvensering - Analys av tumör-DNA och proteiner i pa�enternas blod -
Bildanalyser av tumörsni� med AI och djupinlärningsmetoder som iden�fierar mönster i tumörarkitektur -
Bildanalyser av mammografi, ultraljud och magnetkameraundersökningar med motsvarande AI-metoder Data från
>5000 pa�enter som har behandlats med NAT i kliniska studier eller som ru�nbehandling kommer a� analyseras med
AI för a� iden�fiera faktorer av betydelse för behandlingseffekten och prognosen. De faktorer med störst
predik�vt/prognos�skt värde kommer sedan a� kombineras i en integrerad modell som förväntas ha en mycket högre
predik�v kapacitet jämfört med modeller från enskilda källor. Långsik�gt förväntas de�a projekt leda �ll e� kliniskt
användbart vertyg för a� på individnivå kunna erbjuda en skräddarsydd NAT �ll pa�enter med bröstcancer, med
bä�re effekt, färre biverkningar och minskade kostnader som följd.
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Beviljat belopp år 1: 600 000
Beviljat belopp år 2: 600 000
Beviljat belopp år 3: 600 000

IPLA-OVCA, en randomiserad klinisk prövning av lokalbedövning i bukhålan vid
avancerad äggstockscancer: inverkan på �dsintervall mellan kirurgi och kemoterapi,
tumörbiologiska effekter och prognos�ska biomarkörer

Sökande: Sahar Salehi

Sammanfa�ning
 Radikalkirurgi (a� all synlig cancer tas bort) kombinerat med cellgi�sbehandling ger bäst chans �ll överlevnad vid

avancerad äggstockscancer, en sjukdom som �digt sprider sig i med utsådder av cancer på bukhinnan. De�a innebär
omfa�ande kirurgiska ingrepp där stora delar av bukhinnan och organresek�oner är nödvändiga. Paradoxalt nog kan
det kirurgisk ingreppet i sig även försämra prognosen hos en idag ännu okänd grupp pa�enter, vilket vi har visat.
Vidare har vi i en mindre studie funnit a� kvinnor som vid opera�on erhöll lokalbedövning i bukhålan kunde påbörja
cellgi�sbehandling �digare, vilket är av betydelse för prognosen. I de�a projekt vill vi förstå den cellmolekylära
bakgrunden �ll våra resultat, fastställa om lokalbedövning givet direkt i bukhålan under opera�on påverkar den
postopera�va återhämtningen och därmed �den �ll start av cellgi�sbehandling samt definiera biologiska markörer
som predicerar prognos för a� lägga grunden �ll e� ny� na�onellt projekt för a� slutligen fastställa vilka pa�enter
som far illa av kirurgisk behandling så a� vi kan erbjuda rä� behandling �ll varje individuell kvinna.

Beviljat belopp år 1: 300 000
 Beviljat belopp år 2: 

Beviljat belopp år 3: 

Jämförande klinisk mul�centerprövning mellan robotassisterad laparoskopisk kirurgi
och öppen kirurgi vid �dig livmoderhalscancer

Sökande: Henrik Falconer

Sammanfa�ning
 Livmoderhalscancer drabbar i första hand yngre kvinnor och behandlingen utgörs i �digt stadium av kirurgi.

Tradi�onellt har opera�onen u�örts med öppen teknik men har under senare år ersa�s av ��hålskirurgiska tekniker.
Ti�hålskirurgi kan endera u�öras som konven�onell laparoskopi eller med den modernare robotassisterade tekniken.
Den förstnämnda har aldrig få� fäste i de nordiska länderna och majoriteten av alla kvinnor opereras i dagsläget med
robo�eknik. E� flertal mindre rapporter har talat för a� ��hålstekniken är säker och ger mindre opera�onsärr,
kortare vård�d och färre komplika�oner jämfört med öppen teknik. Våren 2018 publicerades emeller�d resultaten
från en lo�ad studie som visade a� ��hålskirurgi var förknippat med ökad risk för återfall och död. En svaghet med
studien är a� den studerade effekten av konven�onell laparoskopi. Resultaten från denna studie ska också balanseras
mot data från det svenska, gynekologiska kvalitetsregistret som inte påvisat någon skillnad i återfall eller död mellan
öppen och robotkirurgisk teknik. Sammantaget finns i dagsläget inga lo�ade studier som studerat den robotkirurgiska
tekniken och för a� säkerställa säkerheten krävs en ny jämförande studie. I denna jämförande, europeiska
mul�centerstudie kommer säkerheten med robo�ekniken studeras sam�digt som eventuella fördelar kan påvisas.
Slutligen kommer studien utvärdera om nya biologiska markörer och bilddata kan ha prognos�sk betydelse för
kvinnor med �dig livmoderhalscancer.

Beviljat belopp år 1: 600 000
 Beviljat belopp år 2: 600 000
 Beviljat belopp år 3: 

Kliniska och Transla�onella studier om cancerutlöst fa�gue - fokus på vitamin D och
immunförsvaret
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Sökande: Linda Björkhem Bergman

Sammanfa�ning
 I pallia�v vård sy�ar all behandling �ll a� lindra symtom och a� bibehålla en så hög livskvalitet som möjligt trots en

obotlig cancersjukdom. Cancerutlöst trö�het, eller fa�gue, är e� av de symptom som cancerpa�enter ska�ar som det
värsta. Idag saknas bra läkemedelsbehandling mot fa�gue för pa�enter som är i sent skede av sin sjukdom, när
cancern inte längre går a� bota. Vi har nyligen genomfört en stor klinisk studie där vi fann a� Vitamin D behandling
minskade behovet av smärtlindring hos pallia�va cancerpa�enter. Dessutom fann vi a� Vitamin D minskade fa�gue.
För a� bekrä�a dessa resultat planerar vi nu en ny klinisk studie som helt fokuserar på fa�gue där 200 pa�enter
randomiseras �ll låg dos vitamin D (400 IU/dag) eller hög dos (4000 IU/dag) under 16 veckor. Vi vill även besvara
följande frågor: 1) vilken är den op�mala koncentra�onen av Vitamin D i blodet för a� minska cancerrelaterad
fa�gue? 2) vilken dos behövs för a� uppnå dessa nivåer? 3) kan höga koncentra�oner av Vitamin D i blodet ge
motsa� effekt på fa�gue? Mekanismerna för hur Vitamin D kan påverka fa�gue kommer studeras genom a� mäta
inflammatoriska markörer och nivåer av kolesterolmetaboliter, sk oxysteroler, i blodet som i sin tur kan påverka
hjärnans funk�oner och ev fa�gue. Både posi�va och nega�va resultat är vik�ga då det idag saknas bra evidens för
om – och hur – Vitamin D kan användas mot fa�gue i pallia�v cancervård.

Beviljat belopp år 1: 300 000
 Beviljat belopp år 2: 300 000
 Beviljat belopp år 3: 

Medfödda gene�ska faktorers betydelse för barncancer Cons�tu�onal gene�c
aberra�ons behind childhood cance

Sökande: Ann Nordgren

Sammanfa�ning
 Sy�et med projektet är a� studera bakomliggande orsaker �ll barncancer och upptäcka medfödda gene�skt

förändringar för a� kunna erbjuda skräddarsydda terapier och kontrollprogram och därmed bota fler barn och
undvika livshotande biverkningar och senkomplika�oner. Sökanden är ini�a�vtagare och projektledare för e�
na�onellt forskningsprojekt inom Genomic Medicine Sweden (GMS) där samtliga barn som insjuknar med cancer i
Sverige sedan maj 2021 erbjuds undersökning med helgenomsekvensering vid diagnos för a� hi�a medfödda
gene�ska förändringar. Vi har skapat e� ny� arbetsflöde med informa�on om studien, samtyckesformulär,
provtagningsru�ner av föräldrar och barn (blod för tumörer, hudbiopsi för leukemier), checklista �ll föräldrar och
barnonkologer för a� upptäcka predisposi�on samt frågeformulär och djupintervjuer om föräldrars upplevelse om
gene�sk testning. Planen är a� införa denna testning i klinisk ru�n under 2023. Utöver analys av de 189 gener som
skall införas i klinisk diagnos�k så analyserar vi på forskningsbasis barnets hela arvsmassa (ca 20 000 gener) för a�
hi�a nya syndrom och cancerrassocierrade gener. Parallellt gör vi epidemiologiska studier kombinerade med
maskininlärning där vi studerar orsaker �ll barncancer samt cancerrisk vid olika medfödda syndrom och
missbildningar. Hi�lls har våra studier visat a� 18% av alla barn med cancer har en medfödd gene�sk diagnos och vi
har upptäckt mer än 10 �digare nya cancerassocia�oner.

Beviljat belopp år 1: 1 000 000
 Beviljat belopp år 2: 1 000 000
 Beviljat belopp år 3: 1 000 000
 

Novel biomarkers in screening for occult cancer in high-risk pa�ent popula�ons

Sökande: Charlo�e Thålin

Sammanfa�ning
 Tidig diagnos och behandling är två av de vik�gaste faktorerna för a� öka överlevnaden vid cancer. Tidig upptäckt är

dock svårt i pa�entgrupper med ospecifika symtom, då dessa pa�enter inte omfa�as av organspecifika vårdförlopp.
Allt mer intresse riktas därför mot biomarkörer i blodet som kan detektera en dold cancer. I MEDECA studien
undersöker vi blodet från 1000 pa�enter som utreds på vårt diagnos�ska center på Danderyds sjukhus (DC DSAB) pga
ospecifika symptom som skulle kunna tala för en dold cancer. DC DSAB utgör en utmärkt studiebas då 1) blodprov tas
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innan cancerdiagnos, och 2) pa�enter som inte får en cancerdiagnos utgör en passande kontroll grupp. I
interna�onella samarbeten analyserar vi det predik�va värdet av e� flertal biomarkörer i rela�on �ll ny cancer
diagnos. Vår hypotes är a� blodburna biomarkörer kan iden�fiera pa�enter med hög risk för en dold cancer, med
störst behov för en snabb och u�örlig utredning. E� blodtest skulle kunna leda �ll �digare diagnos och behandling,
mindre onödiga undersökningar, och på sikt bä�re överlevnad för cancerpa�enter.

Beviljat belopp år 1: 400 000
 Beviljat belopp år 2: 400 000
 Beviljat belopp år 3: 

Organbevarande, begränsad (kemo-)radioterapi, ctDNA-monitorering och watch-and-
wait-uppföljning av små, screening-upptäckta ändtarmstumörer; STAR-TReC
interna�onell, randomiserad klinisk studie och sidoprojekt.

Sökande: Pehr Lind

Sammanfa�ning
 Idag behandlas små, screeningupptäckta ändtarmstumörer med opera�on. Många önskar avstå stor op./stomi och

STAR-TReC-studien utvärderar om organbevarande (kemo-)radioterapi begränsad �ll tumören, noggrann uppföljning
och ev. transanal mikrokirurgi (watch-and-wait) är e� alterna�v. Vi testar även om sekvensiell mätning av tumör-
relaterat ctDNA ökar möjligheten a� säkerställa bot och upptäcka �diga återfall. Om vår randomiserade STAR-TReC-
studie påvisar a� organbevarande (kemo-)radioterapi är likvärdig med op., så kommer resultaten ändra klinisk praxis
för många pa�enter; 25% av nyinsjuknade. Studien ska rekrytera 500 pa�enter och är e� interna�onellt samarbete
med Europas främsta kliniker i UK, NL, BE och DK. Södersjukhuset och Karolinska kommer a� koordinera svenskt
deltagande, där övriga regionala enheter är Sahlgrenska- , Akademiska- och Skånes Universitetssjukhus; sammantaget
75% av landets invånare med sjukdomen. Anslutande delprojekt sy�ar �ll a� minska toxicitet vid bestrålning av
ändtarmscancer, t ex �dig/ sen diarré, och öka reproducerbarheten av behandlingen, för a� y�erligare minska
bestrålning av kringliggande normalvävnad, t ex tunntarm. E� sidoprojekt studerar om stråltekniken bågbehandling
av skele�metastaser nedbringar stråldos och biverkningar från in�lliggande organ, t ex tarm/matstrupe. Slutligen, så
kommer vi �llsammans med företrädare för Lund också a� utvärdera vårt nya Na�onella INCA Register för analcancer
avseende bot av körtelmetastaser beroende på stråldos.

Beviljat belopp år 1: 400 000
 Beviljat belopp år 2: 400 000
 Beviljat belopp år 3: 

Redefining cancer diagnos�cs and prognos�ca�on by ar�ficial intelligence

Sökande: Johan Hartman

Sammanfa�ning
 Patologi utgör grunden i cancerdiagnos�ken och genom a� analysera mikroskopibilder ställer patologen diagnoser

som styr cancerbehandlingen. Patologbrist, ökande antal prover och flera specialanalyser gör diagnos�ken allt mer
ansträngd. E�ersom arbetet u�örs manuellt finns också stora lokala varia�oner i diagnos�k vilket leder �ll en ojämlik
cancerbehandling. Över häl�en av bröstcancerpa�enterna får idag en diagnos där tumören varken kan klassificeras
som aggressiv eller långsamtväxande, dvs en gråzon. Det innebär stor risk för över- eller underbehandling. Idag har
mikroskopet �ll stor del ersa�s av a� mikroskopiglas digitaliserats och sedan diagnos�serats framför en monitor, sk
digital patologi. I de�a forskningsprojekt utvecklar vi AI-baserade system som genom träning på mycket stora
pa�entmaterial lär sig u�öra uppgi�er som inte är möjligt för en expertpatolog. Systemet iden�fierar mönster i
mikroskopibilder som ger informa�on om pa�entens risk för recidiv och död. Dessutom kan systemet hjälpa
patologen a� fa�a snabbare beslut med mindre risk för feldiagnos�k. Vi hoppas a� systemet mycket snart kan
valideras och testas för a� användas inom ru�nsjukvården, vilket vidare kommer kunna bidra �ll en individanpassad
cancerbehandling.
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Beviljat belopp år 1: 400 000
Beviljat belopp år 2: 
Beviljat belopp år 3: 

SPCG-15: Randomiserad jämförelse mellan primär prostatektomi och primär
strålbehandling vid lokalt avancerad prostatacancer

Sökande: Olof Akre

Sammanfa�ning
 Prostatacancer är den cancer som dödar flest män i Sverige. Många av dem som dör i prostatacancer har lokalt

avancerad sjukdom (tumörväxt genom prostatas kapsel) vid diagnos. Vid andra cancerformer behandlas o�a
avancerad cancer med en kombina�on av kirurgi, strålning och kemoterapi men för prostatacancer saknas ännu en
evidensbaserad kombina�onsbehandling. Sy�et med SPCG-15-studien är a� undersöka om kirurgi i kombina�on med
strålbehandling vid behov ger längre överlevnad och bä�re livskvalitet än dagens standardbehandling, d v s enbart
strålbehandling i kombina�on med hormonbehandling. Vi randomiserar 1200 pa�enter med lokalt avancerad
prostatacancer �ll an�ngen primär strålbehandling i kombina�on med hormonbehandling eller primär radikal
prostatektomi med �llägg av strålbehandling vid hög risk för återfall. Studien genomförs i hela Norden och har hi�lls
randomiserat 816 pa�enter. E�er behandling följer vi upp pa�enterna i 10 år och jämför dödlighet i prostatacancer
mellan behandlingsgrupperna. Genom livskvalitetsformulär som ifylls vid 1, 3, 5, 10, 15 och 20 år e�er randomisering
studerar vi pa�enternas allmänna livskvalitet samt specifikt funk�onella besvär från urinvägar, tarm och vid sexuell
ak�vitet. Resultaten från denna studie kommer a� vara direkt överförbara �ll klinisk praxis. Studien har
förutsä�ningar a� minska dödligheten och sjukligheten i prostatacancer och a� ge en ny standard för behandling av
lokalt avancerad prostatacancer.

Beviljat belopp år 1: 800 000
 Beviljat belopp år 2: 800 000
 Beviljat belopp år 3: 

Strategies for improving oesophageal cancer survivorship

Sökande: Pernilla Lagergren

Sammanfa�ning
 Huvudbehandlingen av matstrupscancer är en mycket omfa�ande opera�on där pa�enterna o�a får en rad olika

svåra och långvariga problem. Även närstående påverkas. Det är av stor betydelse för pa�enter, närstående och
sjukvård a� finna påverkbara faktorer som har nega�v effekt på pa�enternas liv e�er opera�onen, vilket de�a projekt
har som mål a� göra. Projektet avser a� besvara e� flertal nya hypoteser och bygger på tre välplanerade
na�onsomfa�ande svenska datainsamlingar: 1) En kohortstudie av nästan alla pa�enter som opererats för
matstrupscancer och deras närstående. Data insamlas via a) personliga intervjuer 1 och 5 år e�er opera�onen, b)
skri�liga enkäter 1, 1½, 2, 2½, 3, 4, 5, 8 och 12 år e�er opera�onen, c) medicinska journaler och d) na�onella register.
2) En randomiserad klinisk prövning 1 år e�er opera�onen där häl�en av pa�enterna genomgår e� 12-veckors
specialanpassat styrketräningsprogram för a� förbä�ra muskelstyrka och livskvalitet medan den andra häl�en får
ru�nuppföljning. 3) En studie om pa�enters egenvård där åtgärder som varit framgångsrika kan komma fram�da
pa�enter �ll ny�a. Genom a� besvara nya och relevanta hypoteser och göra studier av hög vetenskaplig kvalitet kan
forskningen bidra �ll a� hjälpa pa�enterna �ll bä�re liv e�er opera�on för matstrupscancer. En evidensbaserad
strukturerad och individanpassad uppföljning med riktade åtgärder kan medföra stora förbä�ringar för denna
pa�entgrupp.

Beviljat belopp år 1: 500 000
 Beviljat belopp år 2: 500 000
 Beviljat belopp år 3: 500 000
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Strategies for improving the survival from cutaneous melanoma in a real-world se�ng:
From early detec�on to management of metasta�c disease

Sökande: Hanna Eriksson

Sammanfa�ning
 Nya strategier för förbä�rad överlevnad i melanom: Målsä�ningen är a� förbä�ra överlevnaden i melanom med hög

risk för återfall genom a� �digt förbä�ra handläggningen även vid tumörprogress. Överlevnaden i melanom skiljer sig
både inom och mellan olika stadier. Nya målsökande läkemedel riktade mot specifika muta�oner och behandling med
checkpointhämmare har markant förbä�rat överlevnaden vid avancerat melanom men for�arande är �dig upptäckt
och opera�on avgörande för prognosen i sjukdomen. De nya behandlingsalterna�ven är godkända för postopera�v
behandling vid lym�örtelmetastaserad sjukdom och utvärderas vid tjocka melanom utan metastaser samt som
preopera�v behandling. E� kliniskt problem är immunrelaterade biverkningar av checkpointhämmare. Det finns
därför e� behov a� iden�fiera nya strategier från �dig upptäckt �ll handläggning av högrisksjukdom som
progredierar. Projekten omfa�ar forsa� utveckling av ar�ficiell intelligens för �dig bedömning av melanom i en klinisk
studie, storskaliga registeranalyser för a� iden�fiera faktorer som försämrar överlevnaden och som korreleras �ll
analyser av tumörmaterial från tjocka melanom med hög återfallsrisk. Även analyser av biomarkörer för nya
behandlingsbiverkningar/-mål/-svar kommer u�örsas samt utveckling av e� livskvalitetsformulär för metastaserat
melanom under behandling. Projekten är kliniskt baserade och studierna kommer bidra �ll utvecklingen av
individualiserad och mer effek�v behandling för pa�enter med högriskmelanom.

Beviljat belopp år 1: 300 000
 Beviljat belopp år 2: 

Beviljat belopp år 3: 

Studier på humant papillomvirus (HPV) samt specifika markörers prognos�ska värde
för individualiserad behandling vid HPV-posi�v och nega�v huvudhalscancer speciellt
tonsill-, tungbas- och spo�körtelcancer

Sökande: Anders Näsman

Sammanfa�ning
 Bakgrund/Mål Huvudhalscancer (HHC) domineras av orofarynxcancer (OC) men även maligna spo�körteltumörer

(MST) ingår.Tonsill & tungbascancer (TSCC/BOTSCC) utgör 80% av all OC och >70% beror på humant papillomvirus
(HPV). För MST är e�ologin okänd. Vi vill förbä�ra dessa tumörers diagnos�k och prognosbedömning för ökad
pa�entöverlevnad och livskvalitet. Arbetsplan A.HPV + TSCC/ BOTSCC har med strålterapi (RT) bä�re prognos än HPV
– TSCC/BOTSCC. Idag ges radiokemoterapivilket gerEM[ svåra biverkningar] utan ökad överlevnadEM· UP Vi vill finna
markörer som förutsäger prognos, ge lindrigare terapi där det går och ge nya riktade terapier där det behövs.Vi vill: i)
använda de markörer vi har ex. HPV, PIK3CA, FGFR3 och iden�fiera fler som kan användas som måltavlor för
behandling och ii) i HPV + /HPV UP– TSCC/BOTSCC cell linjer iden�fiera effek�va riktade terapier B.övrigOC har sämre
prognos än HPV + TSCC/BOTSCC men stadieindelas på samma sä� med risk för felbehandling. Vi vill studera den
mikroskopiska/molekylära miljöns betydelse för prognos för a� förbä�ra dess terapi. C.MST utgör minst 20 grupper
med mycket olika prognos och är svåra a� särskilja vilket är avgörande för rä� behandling. Med komple�erande
analyser för exakt diagnos vill vi förbä�ra MST diagnos�k och därmed kunna ge rä� terapi. Betydelse: Med bä�re
diagnos�k och prognos�k samt iden�fiering av molekyler som kan användas vid riktad terapi kan vi bä�re
individualisera behandlingen öka överlevnad och livskvalitet.

Beviljat belopp år 1: 300 000
 Beviljat belopp år 2: 

Beviljat belopp år 3: 

Studies on Oncogene-Driven Non-Small Cell Lung Cancer – Discovery of Resistance
Mechanisms and Implica�ons for Therapy
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Sökande: Simon Ekman

Sammanfa�ning
 Studier av onkogendriven icke-småcellig lungcancer – upptäckt av resistensmekanismer och dess implika�oner för

terapi Behandling med målriktade terapier, främst tyrosinkinashämmare, har på e� grundläggande sä� förändrat
överlevnaden och livskvaliteten för pa�enter med avancerad icke-småcellig lungcancer (NSCLC) vars tumörer har
gene�ska avvikelser i onkogena faktorer som Epidermal Growth Factor Receptor (EGFR) och Anaplas�c Lymphoma
Kinase (ALK) och på senare �d även Kirsten Rat Sarcoma virus (KRAS). Trots de goda effekterna som ses med
målriktade behandlingar så uppkommer tyvärr behandlingsresistens förr eller senare vilket är en starkt bidragande
orsak �ll den begränsade överlevnaden för dessa pa�enter. Vårt forskningsprojekt sy�ar �ll a� förstå såväl kliniska
som molekylära faktorer som leder �ll behandlingsresistens och minskad klinisk effekt av målriktade behandlingar
mot onkogena EGFR, ALK och KRAS, vilket möjliggör y�erligare skräddarsydda behandlingar. Vi använder kohorter av
pa�enter i na�onellt och interna�onellt drivna kliniska studier samt pa�enter i klinisk ru�n på Karolinska
Universitetssjukhuset. Omfa�ande molekylär profilering på DNA-, RNA- och proteinnivå u�örs i tumör- och
vätskeprover från pa�enterna och analyseras i rela�on �ll detaljerade kliniska data. Sy�et är a� iden�fiera molekylära
och pa�entrelaterade faktorer som kan förutsäga klinisk behandlingsny�a och förklara resistens.

Beviljat belopp år 1: 300 000
 Beviljat belopp år 2: 

Beviljat belopp år 3: 

Towards Implementa�on of Advanced Cell-Based Immunotherapy against Ovarian
Cancer

Sökande: Stephan Mielke

Sammanfa�ning
 Varje år drabbas omkring 700 kvinnor i Sverige av cancer i äggstockarna. Överlevnaden på fem år ligger på mindre än

50%. Äggstockscancer har den högsta dödligheten bland tumörer som drabbar det kvinnliga underlivet. Idag finns
bara e� begränsat antal terapier mot sjukdomen. Här utvecklar vi nya cellbaserade pan�en�ndividuella
immunterapier mot äggstockscancer som �llåter immunförsvaret a� upptäcka och döda cancercellerna. Därför
kommer vi a� samla tumörfragment, bukvätska (ascites), lymfa och e� blodprov i samband med planerade kirurgier.
Materialet kommer bland annat a� genomgå gene�ska analyser och expansion av immunceller. Målet med projektet
är också a� upprä�a en pla�orm där vår cellbaserade immunterapi kan �llverkas på sjukhuset, så a� den lä�are ska
kunna implementeras inom vården i fram�den. Denna modell kan på sikt även bli ny�g för a� utveckla behandlingar
mot andra cancerformer.

Beviljat belopp år 1: 300 000
 Beviljat belopp år 2: 

Beviljat belopp år 3: 

Transla�onal studies of advanced and metasta�c bladder cancer – from iden�fica�on
of new biomarkers and treatment strategies to clinical trials

Sökande: Anders Ullén

Sammanfa�ning
 Cancer i urinblåsan är en av våra vanligaste cancerformer. Vid lokal växt in i urinblåsans muskellager ges pa�enterna

cytosta�ka innan opera�on men trots de�a får många återfall i sjukdomen. För pa�enter vars sjukdom spridit sig ut i
kroppen är prognosen dålig med en överlevnad begränsad �ll ca 20 månader. Behovet av a� utveckla nya effek�va
behandlingsalterna�v är mycket stort. I det aktuella forskningsprojektet utvecklas flera nya behandlingsstrategier för
a� op�mera behandlingen, i olika faser av sjukdomen. Vi kommer studera nya kombina�oner av cellgi�er,
immunterapier och målriktade läkemedel i kliniska prövningar vilka genomförs i etablerade na�onella och
interna�onella samarbeten. I tumörvävnad och blod som samlats innan och under behandlingarna kommer vi med
hjälp av avancerade molekylärbiologiska metoder söka e�er markörer som kan hjälpa oss a� förstå vilka egenskaper
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hos tumören som kan kopplas �ll känslighet eller resistens för behandlingen. Vi studerar också betydelsen av
behandlingssekvens för bästa u�all av dagens �llgängliga terapier. Sammanfa�ningsvis är projektets huvudsy�en a�
utveckla nya behandlingar som både förlänger livet och förbä�rar pa�enternas livskvalité sam�digt som
resursutny�jandet op�meras. Målet är vidare a� förstå mekanismerna bakom resistensutveckling och a� iden�fiera
biomarkörer för terapisvar, så a� individanpassade och op�merade behandlingar kan ges �ll varje enskild pa�ent.

Beviljat belopp år 1: 300 000
 Beviljat belopp år 2: 

Beviljat belopp år 3: 

Transla�onell forskning om an�metabolitresistens för a� förbä�ra canceröverlevnad
vid maligna hematologiska sjukdomar

Sökande: Nikolas Herold

Sammanfa�ning
 Akut myeloisk leukemi (AML) drabbar årligen 300 000 människor. Bara 3 av 10 pa�enter med AML kan botas. Det

beror o�ast på a� cancerceller hos vissa pa�enter är resistenta mot läkemedel. Likaså begränsar resistens
överlevnaden för andra former av blodcancer. Det är o�a oklart vad som skiljer tumörer som kan botas från tumörer
som inte kan botas med cytosta�kabehandling. Vi arbetar därför dels a� förstå mekanismerna bakom resistens och
därigenom utveckla förbä�rade behandlingar. Med SAMHD1 har vi hi�at en resistensfaktor för AML, och med
hydroxyurea har vi hi�at e� läkemedel som motverkar resistens. Vi forskar nu om det även gäller för ALL. Vi vill (1)
förstå vad som ligger bakom cytosta�karesistens för de vik�ga diagnoser akut myeloisk leukemi och akut lymfoblas�sk
leukemi dvs a� få förståelse för varför endast vissa pa�enter svarar bra behandlingen. (2) utveckla strategier för a�
bekämpa cytosta�karesistens. (3) genomföra kliniska studier med �llägg av en resistensblockerare �ll
cytosta�kabehandling Vi har hi�at läkemedelskandidater som blockerar SAMHD1. Vi genomför kliniska studier för a�
testa om �llägg av SAMHD1-hämmare kan förbä�ra effekten av an�metaboliter. Om vi kan påvisa förbä�rade
behandlingseffekter genom �llägg av vår SAMHD1-hämmare kan leukemibehandlingar förbä�ras världen över
e�ersom hydroxyurea är e� billigt läkemedel för vilket patenten har gå� ut.

Beviljat belopp år 1: 500 000
 Beviljat belopp år 2: 500 000
 Beviljat belopp år 3: 500 000
 

Transla�onell forskning på melanom med inriktning på är�lighet, onkologisk
behandling och predik�va markörer

Sökande: Hildur Helgado�r

Sammanfa�ning
 Melanom som opereras från huden i e� �digt skede har en god prognos medan avancerat melanom har dålig prognos

med begränsat svar vid tradi�onella onkologiska behandlingar. På senare år har det dock ske� en viss vändning med
�llkomst av nya ak�va målriktade och immun-modulerande behandlingar. Melanom har dock fortsa� a� s�ga i sin
incidens, över 4000 insjuknar varje år och närmare 500 avlider i sjukdomen. Det har därför stor betydelse a� försöka
iden�fiera vilka grupper som löper högre risk a� drabbas samt a� försöka förstå de faktorer som påverkar
insjuknande, överlevnad och behandlingssvar. Vi kommer studera är�lighet för melanom, gene�ska riskfaktorer och
uppföljning av högriskindivider. Vi kommer också undersöka olika biologiska faktorer som kan påverka svar på
immunterapi vid spri� melanom. Även kommer vi pröva om det går a� öka melanomtumörers känslighet mot
immunterapi genom a� strålbehandla metastaserna. Förhoppningen är a� forskningsresultaten från dessa projekt ska
öka kunskapen om melanomsjukdomen och därmed förbä�ra preven�va insatser och behandlingsmöjligheter vilket
kan vara e� steg i a� vända incidens- och mortalitetstrenden för melanom.

Beviljat belopp år 1: 300 000
 Beviljat belopp år 2: 300 000
 Beviljat belopp år 3: 



256474

Beviljade ansökningar för PDF på startsida 1.3 | Region Stockholm

Transla�onella och kliniska studier vid njurcancer

Sökande: Andreas Lundqvist

Sammanfa�ning
 I Sverige upptäcks ca 1200 nya fall av njurcancer. Om sjukdomen upptäcks �digt så botas den genom a� hela eller

delar av njuren opereras bort. Dock har ca 15 % spridd sjukdom vid diagnos och c:a 20 % får �llbaka sjukdomen.
Därför finns e� växande behov av nya behandlingsmetoder som sy�ar �ll a� förlänga livet för dem som insjuknat i
cancer. Framsteg inom cancerforskning har ge� ny� hopp för dem som drabbas av cancer. I synnerhet har forskning
och behandling med immunterapi genomgå� en anmärkningsvärd utveckling de senaste åren. Immunterapi bygger
på förmågan hos vårt immunförsvar a� bekämpa och förstöra cancerceller. Trots lovande resultat behandlas långt
ifrån alla pa�enter framgångsrikt med immunterapi. Vi har under det senaste decenniet undersökt hur cancerceller
nega�vt påverkar immunförsvaret. Vi �llämpar nu dessa fynd direkt hos pa�enter med njurcancer som får
immunterapibehandling. I dessa studier jämför vi olika beståndsdelar av immunförsvaret hos de pa�enter som
framgångsrikt behandlas med immunterapi med de pa�enter som inte svarar på behandlingen. På så sä� hoppas vi
kunna urskilja de pa�enter som svarar på bä�re immunterapi. Dessa fynd kan i längden leda �ll a� pa�enter kan
erbjudas en mer effek�v skräddarsydd immunterapibehandling utan allvarliga bieffekter.

Beviljat belopp år 1: 300 000
 Beviljat belopp år 2: 

Beviljat belopp år 3: 

Using precision medicine to improve outcome for pa�ents with myelodysplas�c
syndromes

Sökande: Eva Hellström-Lindberg

Sammanfa�ning
 MDS är en allvarlig blodcancer som utgår från benmärgens stamceller. MDS leder �ll blodbrist samt hög risk för akut

leukemi och återfall e�er stamcellstransplanta�on (SCT). MDS orsakas av förvärvade förändringar (muta�oner) i
blodstamcellernas DNA, samt i ca 10% även av är�liga muta�oner. Inom e� interna�onellt samarbete har vi
undersökt muta�onsprofil hos 3300 MDS pa�enter, varav 1200 från Sverige. Vi har utvecklat e� ny� prognos�skt
system, IPSS-Mol, vilket kombinerar kliniska faktorer och muta�onsprofil i sy�e a� för varje pa�ent kunna förutsäga
prognos och bästa behandling. I det svenska materialet adderar vi även komple� informa�on om transfusioner under
behandling, samt genu�ryck vilket vi tror kan ge bä�re informa�on i synnerhet vid �dig MDS. NMDSG14B studien
omfa�ar Nordiska MDS pa�enter som genomgår SCT. I del 1 (267 pat) utvecklade vi en ny och känslig metod för a�
mätning av minimal kvarvarande sjukdom (MRD) e�er SCT. Nega�v MRD visade sig vara den starkaste prediktorn för
överlevnad. Mellan 2022 och 2025 genomför vi del 2 (200 pat), där MRD markören används för a� styra behandling
e�er SCT. I det tredje projektet studerar vi MDS med ringsideroblaster (MDS-RS), som kännetecknas av svår blodbrist.
Vi har visat a� SF3B1 genen är muterad, vilket leder �ll felak�gt genu�ryck och produk�on av RS i stället för röda
blodkroppar. Våra studier av sjukdomsbiologi vid MDS-RS sy�ar �ll a� på sikt utveckla nya behandlingsmöjligheter.

Beviljat belopp år 1: 1 100 000
 Beviljat belopp år 2: 1 100 000
 Beviljat belopp år 3: 1 100 000
 

Utveckling och uppföljning av screeningprogram för förebyggande av cervixcancer

Sökande: Miriam Elfström

Sammanfa�ning
 Livmoderhalscancer kan förebyggas genom vaccina�on humant papillomvirus (HPV) och HPV-baserad screening.

Världshälsoorganisa�onen (WHO) har uppmanat världens länder a� utrota livmoderhalscancer som e�
folkhälsoproblem. Sverige har unika förutsä�ningar för interna�onell excellens inom utrotning av denna cancerform
med tanke på dess erfarenheter inom organiserad screening och strukturer för uppföljning och utvärdering av
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förebyggande insatser. Men, strategiskt genomförande och kon�nuerlig op�mering av förebyggande strategier är
avgörande för a� vi ska kunna uppnå målet av a� utrota HPV och livmoderhalscancer. I denna studie kommer vi a�
utvärdera 1) om typ-specifik informa�on om HPV förekomst i prover kan förbä�ra screeningprogrammet mä� genom
a� följa utbyte av upptäckta lesioner och cancrar samt onödiga behandlingar och utvärderat i en lång�dsuppföljning
av en storskalig randomiserad screeningstudie, 2) om liknande förbä�ringar kan uppnås om typ-specifik HPV resultat
används i screening även bland kvinnor i åldrarna 23-29, och 3) om våra resultat från matema�ska modeller som visar
en snabbare eliminering av HPV och livmoderhalscancer med sam�dig screening och vaccina�on kan omsä�as i
prak�ken. Tillsammans representerar dessa studier en evidensbaserad, storskalig satsning på förbä�rad förståelse
och applika�on av HPV baserad screening samt vaccina�on för a� snabbare utrota livmoderhalscancer.

Beviljat belopp år 1: 400 000
 Beviljat belopp år 2: 400 000
 Beviljat belopp år 3: 400 000
 

Valganciclovir treatment of glioblastoma pa�ents as add on therapy to improve
survival

Sökande: Cecilia Söderberg Naucler

Sammanfa�ning
 Vi har länge studerat betydelsen av cytomegalovirus (CMV) vid hjärntumören glioblastom. Glioblastom är en mycket

aggressiv cancer med dålig prognos. Medelöverlevnaden är 12-14 månader och endast ca 20% lever två år e�er sin
diagnos. Vi och andra forskare har visat a� CMV kan påvisas i nästan 100% av dessa tumörer och a� virusak�viteten
är associerad med pa�entens prognos; mer virus i tumören ger en kortare överlevnads�d. I djurmodeller har vi visat
a� an�-CMV behandling hämmar tumörväxt. I en klinisk pilotstudie fann vi en möjlig posi�v effekt av an�-virus
behandling hos glioblastompa�enter, men studien var inte designad för a� visa effekt. I väntan på a� kunna
genomföra en klinisk randomiserad studie har vissa pa�enter få� fortsa� behandling med an�-CMV medicin i �llägg
�ll sin grundbehandling mot hjärntumör (kirurgi, strålning och cytosta�ka). Vid den senaste utvärderingen såg vi en
signifikant längre överlevnad hos de som få� an�-virusmedicin (CCR 2020). Vid två år levde 49% av
valganciclovirbehandlade pa�enter (n=102) jämfört med 18% av kontrollerna (n=231). Överlevnaden förbä�rades
från 13.5 �ll 24.1 månader. Vi genomför nu en randomiserad dubbelblind studie. Vi har inkluderat 85 pa�enter sedan
den 4 sept 2019, och startar nu rekrytering i Norge, och inom kort även i Italien. Studiens finansiering går ut i
December 2022, varför vi söker stöd för a� kunna slu�öra denna vik�ga studie som även är en proof of concept
studie för andra cancerpa�enter med CMV posi�va tumörer.

Beviljat belopp år 1: 400 000
 Beviljat belopp år 2: 

Beviljat belopp år 3: 
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Beviljade ansökningar, ALF Medicin 2023, projektmedel PG5 (9 st)

Cardiorenal effec�veness, serious liver events, and neurodegenera�ve disease with
use of GLP-1 receptor agonists: collabora�ve Scandinavian study

Sökande: Björn Pasternak

Sammanfa�ning
 Det kliniska omhändertagandet av pa�enter med typ 2 diabetes genomgår en smärre revolu�on. GLP1-

receptoragonister (GLP1-RA) har i kliniska försök, utöver blodsockersänkning, uppvisat kra�iga posi�va effekter på
hjärtkärlhändelser och njuru�all. I ru�nsjukvården är pa�entpopula�onen emeller�d mycket bredare, och det är inte
klarlagt om dessa effekter också uppträder i klinisk praxis. Därutöver visar nya rön på poten�al för a� GLP1-RA kan ha
y�erligare posi�va effekter. Projektets övergripande sy�e är a� bidra �ll kliniskt omhändertagande av pa�enter med
typ 2 diabetes genom a� u�orska e� spektrum av poten�ella posi�va effekter kopplat �ll GLP1-RA-behandling.
Specifika mål är a� undersöka om dessa läkemedel skyddar mot allvarliga hjärtkärl- och njurhändelser; hur de
används i ru�nvården; och om de kan skydda mot allvarliga leveru�all respek�ve neurodegenera�va sjukdomar. Vi
analyserar informa�on från na�onella hälsodataregister från Sverige, Danmark och Norge, och använder en av oss
etablerad infrastruktur för samarbete och dataanalys. Det 3-åriga projektet kommer använda ledande metoder inom
läkemedelsepidemiologi och bygga på vår omfa�ande erfarenhet av storskaliga och rigoröst designade studier av
kliniska observa�onsdata. Resultaten förväntas ha betydelse för förebyggande av sjukdom, och därför vara av direkt
intresse för pa�enter och förskrivare. Vidare kan resultaten inspirera kliniska försök som sy�ar a� undersöka
behandling av pa�enter med etablerad sjukdom.

Beviljat belopp år 1: 300 000
 Beviljat belopp år 2: 

Beviljat belopp år 3: 

E�ologi och Diagnos�k av Endokrina Tumörer - med Precisionsmedicin som mål

Sökande: Catharina Larsson

Sammanfa�ning
 Tumörer i endokrina organ uppvisar e� bre� spektra från godartade �ll bland de mest aggressiva tumörerna hos

människa. Utöver själva tumörväxten kan tumörerna uppvisa avvikande hormonproduk�on med �llhörande ibland
allvarliga symptom. Gene�ska och �llhörande molekylära förändringar antas ha en avgörande betydelse för
sjukdomarnas naturliga förlopp. Dessa molekylära karaktäris�ka kan användas för utveckling av såväl preciserad
diagnos�k och prognos�k som nya behandlingsstrategier. Kunskapen är därmed vik�g för a� undvika såväl över- som
under-behandling och uppföljning samt för a� kunna ge pa�enterna en adekvat informa�on om deras sjukdom.
Gene�sk och molekylär diagnos�k bidrar idag �ll bä�re handläggning av berörda pa�enter och medför även nya
behandlingsmöjligheter. I de�a projekt studeras ffa tumörer i binjure och sköldkörtel avseende: Förändringar som
stabiliserar telomerer vilket är nödvändigt för fortsa� delning av tumörceller; Iden�fiering av nya tumördrivande
gener och deras funk�on för gene�sk risk och tumörprogression; Uppska�ning av radiojodupptag vid behandling;
Påverkan på mikroRNA maskineriet; Genu�ryck som definierar olika cellgrupper i tumörvävnaderna samt hur dessa
relaterar �ll tumörernas kliniska presenta�on och hur det kan appliceras inom diagnos�k, behandling, och
uppföljning.

Beviljat belopp år 1: 550 000
 Beviljat belopp år 2: 600 000
 Beviljat belopp år 3: 

Kardiovaskulära och metabola effekter av dietärt nitra�llsko� vid typ 2 diabetes
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Sökande: Jon Lundberg

Sammanfa�ning
 Vid hjärtkärsjukdom och diabetes föreligger brist på den vik�ga signalsubstansen kvävemonoxid (NO) . Vi har

upptäckt e� mycket enkelt sä� a� s�mulera kroppsegen NO produk�on genom �llförsel av sk oorganiskt nitrat, e�
ämne som naturligt förekommer i mycket höga koncentra�oner i rödbetor och gröna bladgrönsaker. Tidigare studier
har visat på gynnsamma effekter av nitrat hos människa vid hjärtkärsjukdom medan den senaste forskningen också
visar på goda effekter vid diabetes i djurförsök. Vi vill nu studera effekterna av nitrat på pa�enter med typ 2 diabetes
(T2D). Pa�enter med T2D rekryteras �ll studien och diverse mätningar av bl.a blodtryck och sockeromsä�ning görs
först vare�er pa�enterna lo�as �ll 4 veckors behandling med rödbetsjuice (800 mg nitrat/dag) eller placebo
(rödbetsjuice där nitratet bor�agits, smakar och ser ut likadant). Studien avslutas med samma mätningar igen som
ovan. Vad vi ��ar e�er är skillnader i förändring av sockermetabolism mellan nitrat och placebogrupperna. Vår
hypotes är a� nitrat kan förbä�ra både hjärtkärlfunk�on och sockermetabolism hos pa�enter med T2D. Om de�a
stämmer och vi får fram dessa resultat kan de snabbt komma a� användas i förebyggande och behandling av metabol
sjukdom i form av specifik kostrådgivning och nya former av kos�llsko�.

Beviljat belopp år 1: 300 000
 Beviljat belopp år 2: 

Beviljat belopp år 3: 

Kongenital binjurebarkhyperplasi, CAH, förbä�rad behandling och uppföljning, effekt
av adrenalinbrist och epidemiologiska studier.

Sökande: Anna Nordenström

Sammanfa�ning
 CAH leder �ll kor�solbrist, över-exposi�on för androgena hormoner och adrenalinbrist. Sverige har na�onell

screening för CAH sedan 1986. Alla pa�enter CYP21A2 genotypas och vi har e� register för i stort se� alla pa�enter
med CAH i Sverige. De�a ger oss unika möjligheter a� göra prospek�va och epidemiologiska studier. Vi korrelerar
genotyp, symptom, �llväxt och pubertet, med medicinering. Vi utvecklar nu 24-�mmars hormonprofiler tagna i
hemmet för a� op�mera, individualisera behandlingen och utvärdera nya läkemedel. Vi studerar u�all för olika
behandlingsstrategier med 24 �mmar blodtryck, blodfe�er, sömn, livskvalitet och om typ av glukokor�koid påverkar
psykologisk, soma�sk sjukdomsrisk. Vi undersöker barn och familjer med enkäter om hur barnen mår och
föräldrastress. För flickor utvärderar vi effekten av a� avstå från �dig genitalkirurgi, vilket är rela�vt ny praxis idag. Vi
undersöker med arbetsprov och stressenkäter adrenalinbristens betydelse för psykologisk och fysisk stresskänslighet
på kort och lång sikt, vilket ej studerats �digare. I registerstudier är mortalitet och co-morbiditet ökad för pa�enter
men för anlagsbärare såg vi minskad mortalitet och psykiatrisk morbiditet. De�a talar för a� bärare har en
överlevnadsfördel. Hormoner är centrala för utveckling av t.ex. kardiovaskulär sjukdom, osteoporos, autoimmunitet,
depression och au�sm. Våra studier ger informa�on relevant för pa�enter med CAH, andra �llstånd med kor�solsvikt
och en rad folksjukdomar.

Beviljat belopp år 1: 550 000
 Beviljat belopp år 2: 600 000
 Beviljat belopp år 3: 

Mekanismer och behandling vid är�lig hyperlipidemi: gene�ska och metabola studier

Sökande: Bo Angelin

Sammanfa�ning
 Bakgrund Familjär hyperkolesterolemi (FH) är en vanlig (1/250) är�lig blodfe�rubbning med kra�igt ökad risk för �dig

hjär�nfarkt och död. Tidig diagnos och behandling kan förebygga dessa, DNA-analys kan förklara
sjukdomsmekanismen hos ca 3/4 av pa�enterna, men hos övriga saknas for�arande kunskap om varför sjukdomen
uppkommer. De�a innebär a� det kliniska omhändertagandet inte är op�malt. Målsä�ning Vårt mål är a� upptäcka
nya mekanismer för hur förhöjda kolesterolvärden kan uppstå hos släkter med utan FH utan känd förklaring. Baserat
på denna kunskap avser vi ta fram förenklade diagnos�ska metoder samt nya behandlingsprinciper för a� på så sä�
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förebygga �dig kärlsjukdom hos dessa pa�enter. Arbetsplan I samarbete med kliniker över hela landet sållar vi fram
pa�enter där de nuvarande förklaringsmodellerna inte ger tydligt svar. Genom djupgående analys av DNA från
släktmedlemmar med och utan lipidrubbning iden�fierar vi nya sällsynta muta�oner och fastställer sedan deras
orsakssamband i större familjestudier och cell- och djurstudier. Betydelse Molekylär diagnos på DNA-nivå underlä�ar
screening av högriskfamiljer, inte minst hos de yngre medlemmarna. Fastslående av en tydlig sjukdomsorsak har visat
sig öka mo�va�onen både hos pa�ent och vårdgivare. De flesta framgångsrika lipidsänkande läkemedel som används
idag har si� ursprung i mekanis�sk kunskap erhållen vid studier av sällsynta är�liga lipidrubbningar.

Beviljat belopp år 1: 600 000
 Beviljat belopp år 2: 600 000
 Beviljat belopp år 3: 400 000
 

Primär hyperparatyreoidism – epidemiologiska och kliniska studier för a� iden�fiera
riskfaktorer, förebygga ohälsa och erbjuda individanpassad behandling.

Sökande: Inga-Lena Nilsson

Sammanfa�ning
 Primär hyperparatyreoidism (pHPT) är en folksjukdom, som kännetecknas av ökad insöndring av parathormon, o�ast

från en godartad tumör, vilket leder �ll förhöjd kalciumnivå i blodet. Den enda botande behandlingen är hi�lls
kirurgisk, paratyreoidektomi. Trots a� sjukdomen är vanlig, hamnar många pa�enter med pHPT idag i en gråzon utan
klara riktlinjer för behandling. På sikt medför obehandlad pHPT ökad risk för njurinsufficiens och benskörhet.
Pa�enter med pHPT lider o�a av trö�het, sänkt stämningsläge, muskelsvaghet och diabetes. Symptomen är inte
specifika för pHPT. De bakomliggande mekanismerna är ofullständigt kartlagda och kausala samband konstateras
o�ast först e�er a� sjukdomen botats. Underbehandling, särskilt av äldre pa�enter, har rapporterats. Vårt projekt
omfa�ar flera studier u�från e� bre� transla�onellt perspek�v. Vi vill analysera e�ologiska och prognos�ska faktorer i
popula�onsbaserade epidemiologiska studier, analysera effekter av interven�on med individanpassad fysisk träning
på muskelstyrka, balans, kogni�v funk�on och livskvalitet för äldre pa�enter med pHPT i klinisk studie, analysera
effekter på muskelfunk�on och insulinreglering av förändrad kalcium- och parathormonkoncentra�on i blodet och i
tumörbiologiska studier iden�fiera nya biomarkörer och behandlingsmål. Målet är a� genom mul�disciplinärt
samarbete och en unik kombina�on av olika metoder, bidra �ll pa�en�okuserad, evidensbaserad och likriktad
behandling av pHPT.

Beviljat belopp år 1: 300 000
 Beviljat belopp år 2: 

Beviljat belopp år 3: 

Syresensorn HIF-1 som behandlingsmål i diabetes

Sökande: Sergiu Catrina

Sammanfa�ning
 Diabeteskomplika�oner är e� enormt hälsoproblem, och det är mycket vik�gt a� utveckla nya ra�onella terapeu�ska

strategier. Vi och andra har funnit a� diabe�ska vävnader har fösrämrad syresä�ning och en faktor HIF-1 som styr
kroppens försvar vid syrebrist hämmas av höga blodsockerhalter vilket bidrar �ll diabeteskomplika�oner. Vi har också
visat a� behandling som ökar HIF-1 nivåerna kan sakta in förloppet av olika komplika�oner i diabe�ska djurmodeller.
Dessutom har vi funnit en genvariant av HIF (Pro582Ser) som är resistent �ll den hämmande effekten av högt
blodsocker och har en skyddande effekt på utveckling av njursjukdom och skador på ögats näthinna hos individer med
diabetes. Här testar vi om Desferal, som upphäver HIF-hämningen i diabe�ska djurmodeller, kan förbä�ra svaret hos
diabe�ker �ll en kort �ds syrebrist eller kan påskynda sårläkningen hos pa�enter med diabe�ska sår. Vi kommer även
a� i blodprover från en grupp med typ 1 diabetes mäta miR-210, som är e� ämne vars halt i blodet kan reflektera HIF-
1 funk�on, för a� �digt kunna iden�fiera pa�enter med låga HIF-1 nivåer och större risk för diabeteskomplika�oner.
Vi kommer också undersöka om SGLT2-hämmare, e� läkemedel som redan används mot diabetes, kan förbä�ra HIF-
1-funk�onen vid syrebrist i vävnaderna. Vi kommer a� fortsä�a a� kartlägga mekanismerna som orsakar den
bristande reak�onen mot syrebrist i vävnaderna i diabetes genom cell- och djurförsök
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Beviljat belopp år 1: 300 000
Beviljat belopp år 2: 
Beviljat belopp år 3: 

The influence of sex hormones on pain percep�on - the transpain study

Sökande: Mats Holmberg

Sammanfa�ning
 Smärta är e� folkhälsoproblem där majoriteten av de som lider av kronisk smärta utgörs av kvinnor. Orsaken �ll de�a

är okänd men en del studier har talat för a� könshormonerna testosteron och östrogen är involverade i regleringen
av smär�röskeln. Inom gruppen transpersoner finns en �digare publika�on som visat a� de som får maskuliniserande
behandling (testosteron) får mindre smärtproblema�k medan de som får feminiserande behandling (an�testosteron
och östrogen) får ökad smärtproblema�k. Transpersoner utgör en grupp särskilt lämpad a� studera könshormoners
effekt på smärtupplevelsen då behandlingen utgörs av könshormoner i sy�e a� e�erlikna det upplevda könets
mönster. Denna studie har valt a� fokusera på transkvinnor då denna grupp utgör de som, enligt den �digare studien,
riskerar a� få sin hälsa försämrad av behandlingen genom ökad smärtproblema�k. Studien rekryterar 72 stycken
obehandlade transkvinnor som undersöks före insa� behandling och e�er minst 6 månaders behandling med
an�testosteron och östrogen. Inom ramen för klinisk ru�n sker undersökning med blodprov för a� mäta
hormonnivåer, insä�ning och monitorering av hormonell behandling samt ska�ning av nedstämdhet och ångest. Det
som �llkommer i och med denna studie är e� frågeformulär angående förekomst av smärta. Dessutom genomförs en
kvalita�v sensorisk test (QST) som är en icke invasiv metod för a� mäta smär�röskel för beröring, tryck, värme och
kyla.

Beviljat belopp år 1: 300 000
 Beviljat belopp år 2: 

Beviljat belopp år 3: 

Unravelling the mechanisms underlying adipose �ssue insulin resistance to increase
therapeu�c precision

Sökande: Mikael Rydén

Sammanfa�ning
 Fetma och övervikt är starkt kopplade �ll utveckling av insulinresistens och typ 2 diabetes. Insulinresistens i fe�väven

minskar dess förmåga a� härbärgera lipider, vilket leder �ll ektopisk fe�nlagring i �ll exempel lever och kärl och
därmed kardiometabola komplika�oner såsom fe�lever och åderförkalkning. Det är därför av stor klinisk betydelse
a� förstå vad som driver insulinresistens i human fe�väv. Viktnedgång och vissa an�diabe�ska läkemedel utgör idag
effek�va metoder för a� förbä�ra fe�vävens insulinkänslighet. Det föreligger dock stora individuella skillnader i hur
olika pa�enter svarar på dessa behandlingar. Dessutom har det trots intensiv forskning visat sig svårt a� definiera vad
som driver insulinresistensutvecklingen på vävnads- och cellulär nivå. I de�a projekt, baserat bland annat på fynd
genererade under den senaste 3-årsperioden, studerar vi insulinresistensmekanismer i human fe�väv ända ner �ll
enskild cellnivå. Genom a� kombinera data från unika kliniska studier med avancerade tekniker och cellmodeller
kommer vi studera hur vik�örändringar och olika an�diabe�ka påverkar fe�vävens insulinkänslighet. Därmed
kommer resultat från de�a projekt hjälpa oss iden�fiera personer som är särskilt lämpade för specifika behandlingar.
De�a möjliggör utveckling av precisions-baserade strategier för pa�enter med fetma och/eller typ 2 diabetes.

Beviljat belopp år 1: 800 000
 Beviljat belopp år 2: 800 000
 Beviljat belopp år 3: 800 000
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Beviljade ansökningar, ALF Medicin 2023, projektmedel PG6 (20 st)

Administrering av intravenös blodtryckshöjande behandling i perifer ven

Sökande: Eva Joelsson-Alm

Sammanfa�ning
 Sepsis är e� allvarligt �llstånd med hög mortalitetsrisk. Förbä�ringar i pa�entens behandling är därför av stor

betydelse för den enskilda pa�enten, sjukvården och samhället. Tidig iden�fiering av sepsis och omedelbart insa�
behandling är avgörande för prognosen. Förutom an�bio�ka ingår vätsketerapi som en av de första åtgärderna som
ska vidtas men gällande vätskerekommenda�oner är ifrågasa�a och nya studier har visat sämre u�all för de pa�enter
som får stora mängder vätska. För a� minska mängden vätska kan intravenös blodtryckshöjande behandling med
noradrenalin sä�as in, något som nyligen publicerade studier kunnat korrelera �ll förbä�rat pa�entu�all. På grund av
rädsla för biverkningar såsom vävnadsnekros och kra�igt högt blodtryck administreras noradrenalin �ll stor del i
centrala venkatetrar på intensivvårdsavdelningar, något som begränsar möjligheterna �ll �digt insa� behandling
redan på akutmo�agning. Aktuell forskning indikerar a� man kan ha överska�at riskerna med perifer
noradrenalinbehandling, och �digare i projektet har en prospek�v observa�onsstudie genomförts av 1000 pa�enter
där preliminära resultat visar på mycket låg risk för allvarliga komplika�oner. Det nu aktuella projektet sy�ar �ll a�
kartlägga användning av perifert noradrenalin på svenska akutsjukhus och undersöka om �digt administrerat
noradrenalin på akutmo�agning kan minska behovet av vätska hos pa�enter med sep�sk chock.

Beviljat belopp år 1: 300 000
 Beviljat belopp år 2: 

Beviljat belopp år 3: 

Autoimmuna mekanismer vid fibromyalgi

Sökande: Eva Kosek

Sammanfa�ning
 När IgG an�kroppar från FM pa�enter (men inte från friska), överförs �ll möss, binder de vid satellitgliaceller (SGC)

och orsakar e� FM-liknande �llstånd. För a� validera fyndens kliniska relevans undersöks först, i en befintlig kohort,
om mängden IgG som binder �ll SGC (här kallat FM IgG) är högre hos FM pa�enter än friska och associerat �ll FM
symtom. Vidare görs proteo-, lipido- och metabolomic, där resulaten analyseras i rela�on �ll FM IgG. För a�
y�erligare undersöka sambanden mellan FM IgG och sjukdomsmekanismer rekryteras nya FM pa�enter och friska
(n=300). Forskningspersonerna (FP) besvarar e� ba�eri av validerade frågeformulär, kvan�ta�v känselunderökning
görs för a� bestämma smärtkänslighet och hudbiopsier tas för undersökning av perifera nerver. Blodprov används för
bestämning av FM IgG och för a� validera resultat från studie 1. För a� undersöka hur centralnervösa mekanismer
associerar �ll FM IgG undersöks FP (n=100) med magnetresonansspectroskopi (MRS) avseende
glutamatkoncentra�oner i insula och funk�onell MR avseende smärtrelaterad hjärnak�vering. I interna�onellt
samarbete pågår iden�fiering av FM IgG an�gen. Projektet har förutsä�ningar a� helt förändra vår förståelse för FM.
FM IgG skulle kunna användas för utveckling av objek�va, diagnos�ska test för FM, möjliggöra iden�fika�on av FM
pa�enter med indika�on för immunoreglerande behandlingar och ligga �ll grund för utveckling av nya biologiska
läkemedel mot FM.

Beviljat belopp år 1: 500 000
 Beviljat belopp år 2: 450 000
 Beviljat belopp år 3: 

Brain outcome in survivors of cri�cal illness- biochemical, structural and func�onal
studies
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Sökande: Jessica Kåhlin

Sammanfa�ning
 E�er kri�sk sjukdom och intensivvård drabbas många pa�enter av en betydande och långvarig kogni�v svikt. Mycket

talar för a� kri�sk sjukdom dessutom ökar risken för a� senare utveckla demens. Mekanismerna bakom dessa
samband är inte fullt kända. Vi vill därför kartlägga hur hjärnan påverkas strukturellt och funk�onellt av intensivvård i
e� mångface�erat forskningsprogram där vi vidare undersöker hur dessa förändringar hänger ihop med
immunförsvarets ak�vering. I en första basvetenskaplig del vill vi hos IVA-pa�enter undersöka hur olika markörer i
blodet korrelerar med kogni�va testresultat och fynd vid magnetkameraundersökningar. Utöver markörer för
inflamma�on och neurodegenera�on u�orskas extracellulära vesikler (EV), en slags biokemiska budbärare. I en andra
transla�onell del avser vi med positronemissionstomografi (PET) undersöka inflammatorisk ak�vering i hjärnan e�er
trauma och intensivvård kopplat �ll kogni�va undersökningar och fynd i perifert blod. En sista epidemiologisk del
utreder sambandet mellan �digare intensivvård och förekomst av demens, Parkinsons sjukdom och mul�pel skleros
med data från Svenska Intensivvårdsregistret, Svenska Demensregistret och Svenska Pa�entregistret. Med en
åldrande befolkning ökar antalet överlevare e�er intensivvård och vi får fler pa�enter med omfa�ande påverkan på
hjärnan. Vår forskning sy�ar �ll a� på sikt kunna iden�fiera pa�enter med hög risk för kogni�v påverkan så a�
förebyggande insatser kan sä�as in i �d.

Beviljat belopp år 1: 600 000
 Beviljat belopp år 2: 550 000
 Beviljat belopp år 3: 0

 

Conserva�ve treatment in Children and adolescents with idiopathic scoliosis: two
mul�-center, randomized controlled trials

Sökande: Elias Diarbakerli

Sammanfa�ning
 Idiopa�sk skolios är en ryggradsdeformitet som drabbar annars friska barn och ungdomar. I Sverige kontrolleras barn

och ungdomar i skolan för skolios och vid misstanke om �llståndet hänvisas barnet �ll specialistmo�agning för vidare
omhändertagande. Cirka 3% av alla barn får skolios men enbart en �ondel av dessa utvecklar en behandlingskrävande
skolios. Behandling vid svårare former av skolios innebär korse�behandling eller opera�on där stora delar av
ryggraden stelopereras. Korse�behandlingen sy�ar �ll a� försöka stoppa försämringen av skolios men är en mycket
tuff behandling där barnet förväntas bära en obekväm korse� 20 �mmar per dygn under �llväxtåren. Mindre former
av skolios behandlas i dagsläget inte, bland annat i Sverige. Hos unga barn med mild skolios där risk för försämring
föreligger följer man barnet med kliniska och radiologiska kontroller utan ak�v behandling. Interna�onellt används
skoliosspecifik träningsbehandling för a� motverka behovet av korse� �digt och också för a� försöka räta ut ryggen
men denna behandlingsform är inte allmänt accepterad. Studier av lägre metodologisk kvalitet har visat lovande
resultat av behandlingen. I två randomiserade studier önskar vi 1) jämföra skoliosspecifik träning mot enbart
observa�on hos barn med mild skolios och 2) jämföra dagens standard korse� mot nyutvecklad CAD/CAM designad
korse� hos barn med större och behandlingskrävande skolios. Våra resultat kan påtagligt förändra och förbä�ra
behandlingsru�nerna för barn med skolios.

Beviljat belopp år 1: 425 000
 Beviljat belopp år 2: 

Beviljat belopp år 3: 

DAICY - Dubbel- eller singel an�bio�kaimpregnerad bencement vid behandling med
hö�protes hos äldre pa�enter med lårbenshalsfraktur

Sökande: Max Gordon

Sammanfa�ning
 Drygt 18,000 personer drabbas årligen av en hö�fraktur med en ökande förekomst - sedan 1960 har antalet

dubblerats vilket förväntas y�erligare dubbleras �ll 2040 �ll följd av en åldrande befolkning. Flertalet av frakturer sker
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hos äldre pa�enter som o�a har små marginaler och det är av y�ersta vikt a� få behandlingen rä� från början. Mer
än var femte hö�frakturpa�ent förväntas dö inom e� år från sin hö�fraktur. Häl�en av alla hö�frakturer hos äldre
sker på lårbenshalsnivå där majoriteten är felställda och kräver a� man byter ut hö�en �ll en konstgjord hö�, en s.k.
hö�protes. Denna gjuts fast med bencement som är en blandning som liknar plexiglas vilket härdar på ungefär 15
minuter och blir hård och fungerar som fogmassa för protesen. I denna blandning ingår även an�bio�ka för a�
minska risken för den fruktade komplika�onen – djup protesinfek�on. En djup infek�on är för pa�enter med
hö�fraktur svår a� läka ut och resulterar o�a i både e� utdraget lidande och död. Det finns principiellt två olika typer
av bencement, (1) singelimpregnerad cement, den vanligaste med en typ av an�bio�ka och (2) en blandning av 2
olika an�bio�katyper. I Sverige används singelimpregnerad bencement på de flesta ortopediska kliniker. Denna
kluster-randomiserade studie ämnar jämföra de två olika cementen för a� se om det går a� minska förekomsten av
hö�protesinfek�oner. Studien genomförs på na�onell nivå och samtliga ortopedkliniker i Sverige kan delta. Målet är
a� rekrytera 7000 pa�enter.

Beviljat belopp år 1: 600 000
 Beviljat belopp år 2: 600 000
 Beviljat belopp år 3: 600 000
 

Despite new surgical techniques are improvements of survival rate and clinical
outcome unchanged in pa�ents with hip fractures. Na�onwide and interna�onal
register studies on subgroups.

Sökande: Margareta Hedström

Sammanfa�ning
 Hö�frakturer är mycket vanligt och risken a� någon gång drabbas är 20% för kvinnor och 11% för män och Sverige har

en av de högsta incidenserna i världen. Jämfört med den allmänna förbä�ringen i dödlighet i befolkningen så har
sjukligheten och överlevnaden e�er hö�frakturer inte förbä�rats lika mycket och det är vik�gt a� förstå varför så a�
förebyggande insatser kan vidtas. Avsaknaden av förbä�rad funk�on och överlevnad e�er hö�frakturer kan vara
orsakad av av förändrade opera�onsmetoder, kortare vård�der eller lång vänte�d �ll opera�on. Likaså borde
Individuella skillnader i skörhet, kogni�v funk�on, kön och övrig sjuklighet påverka prognosen. Konsekvenserna av en
fraktur är kostsamma för samhället men drabbar inte minst individen med en o�a livslång funk�onsnedsä�ning och i
många fall förlust av e� självständigt boende och liv. Tidigare forskning har anlyserat gruppen med hö�fraktur som en
homogen en�tet men man behöver differen�era gruppen både i forskningen och i sin förlängning vid u�ormandet av
behandlingsriktlinjer. Vi vill få en bä�re förståelse för vilka faktorer som kan förklara avsaknaden i överlevnad och
bibehållen funk�on e�er frakturen. Projektet baseras på e� unikt material bestående av en samkörning av flera
na�onella kvalitetsregister, administra�va register med informa�on om inläggningar i slutenvården, samsjuklighet,
refrakturdata samt läkemedelsförskrivning. Resultaten kan leda �ll nya differen�erade kliniska riktlinjer för gruppen
med hö�fraktur.

Beviljat belopp år 1: 350 000
 Beviljat belopp år 2: 

Beviljat belopp år 3: 

Diagnos�c procedures and an�bio�c dosing in bone and joint infec�ons

Sökande: Sari Ponzer

Sammanfa�ning
 I Sverige u�örs årligen ca 29000 protesopera�oner i hö�er och knän, varav 1%-1,5% infekteras. De�a kräver

reopera�on med lång e�erföljande an�bio�kabehandling. I Sverige ges en standarddos an�bio�ka innan opera�on
men det är inte studerat om den ger �llräcklig mängd i blod och vävnader för a� undvika protesinfek�oner. Vi vill
studera om den nuvarande dosen av förebyggande an�bio�ka vid hö�- och knäprotesopera�oner är �llräcklig, eller
om andra faktorer kan minska risken för infek�oner. Studien u�örs på Södersjukhuset och Lindesbergs sjukhus, med
3000 pa�enter som genomgår hö�- eller knäprotesopera�on. Pa�enterna opereras enligt riktlinjer, med
förebyggande an�bio�ka. Förutom informa�on om njurfunk�on, sjukdoms�llstånd, medicinering och livss�lsfaktorer,
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kommer vi under opera�onen a� samla blodprover för a� mäta njurfunk�on, blodfe�er, blodsocker, och mäta
mängden an�bio�ka i blod under opera�onen. Vi kommer a� jämföra an�bio�kamängd i blod och andra faktorer,
mellan de pa�enter som får infek�oner och de som inte får det under e� års uppföljning. Så kan vi förstå vilka
faktorer som är vik�gast för a� undvika infek�on och därmed förbä�ra förebyggande åtgärder. De�a är vik�gt
e�ersom protesinfek�oner orsakar stort lidande för pa�enter i form av smärta, minskad rörlighet, psykisk påfrestning
och långa rehabiliterings�der. Dessutom orsakar det stora kostnader för hälso- och sjukvården och samhället, och
ökar risken för spridning av an�bio�karesistens.

Beviljat belopp år 1: 500 000
 Beviljat belopp år 2: 475 000
 Beviljat belopp år 3: 

E�er opera�on av diafysära fraktur - påverkar medicinering med NSAID läkning av
frakturen och medicinering med opioider?

Sökande: Viktor Lindgren

Sammanfa�ning
 Non-Steroid-An�-Inflammatoric-Drugs (NSAIDs) är en familj läkemedel mot smärta vilket gör dem lämpliga a�

använda som symptomlindrande behandling vid t.ex frakturer. Djurstudier har dock tydligt visat a� NSAIDs påverkar
benläkning nega�vt genom hämning av enzymet Cox-2 vilket gjort a� det finns det en skepsis inom ortopedin a�
använda NSAID som smärtlindring vid frakturer och istället används o�a opioider. Det är dock oklart vilken klinisk
effekt NSAID har vid frakurläkning hos människa. Med tanke på den vanebildande effekten hos opioider och den
ökande förskrivningen av dessa läkemedel både i Sverige och utomlands är det av y�ersta vikt a� kunna minska
denna trend genom a� kunna använda NSAIDs vid frakturer. Den planerade studien skall därför studera i vilken
omfa�ning opererade diafysära frakturer i underben och lårben drabbas av läkningsstörningar ifall man smärtlindrar
med NSAID istället för endast opioider. Det är en mul�center RCT där inkluderingen sker via Svenska frakturregistret
där pa�enter som registreras för en diafysär fraktur som opereras med märgspik inbjuds �ll studien och lo�as �ll en
av två olika smärtlindringsregimer, där den ena innefa�ar behandling med NSAIDs under 3 veckor postopera�vt. Det
primära må�et är omopera�on för icke-läkt fraktur inom 18 månader. Sekundära må� är �d �ll läkning och en
separat studie görs för a� se i vilken mån behandling med NSAID minskar förskrivningen av opioider under
läkningsförloppet.

Beviljat belopp år 1: 300 000
 Beviljat belopp år 2: 

Beviljat belopp år 3: 

Gene�ska skele�sjukdomar: studier av molekylära orsaker och klinisk karaktärisering.

Sökande: Giedre Grigelioniene

Sammanfa�ning
 Gene�ska skele�sjukdomar beror på förändringar i arvsanlag som styr skele�ets utveckling. Det finns strax över 400

gene�ska skele�sjukdomar och många är sällsynta. Symtom kan variera från svåra �llstånd hos foster �ll varierande
grad av kortvuxenhet, bendeformiteter och inre organkomplika�oner hos barn och vuxna. Våra sy�en är a�: 1)
iden�fiera nya gener som styr skele�ets utveckling och �llväxt; 2) förbä�ra molekylärdiagnos�k och klinisk
uppföljning av pa�enter med gene�ska skele�sjukdomar; 3) korrelera kliniska fynd med gene�ska avvikelser hos olika
diagnosgrupper. Projektet omfa�ar 300 pa�enter med gene�ska skele�sjukdomar, vars prover har analyserats med
helgenomsekvensering. Av dessa har 58% få� en diagnos och ingår i studier som korrelerar gene�ska och kliniska
fynd, medan 42% saknar molekylära diagnoser och erbjuds utvidgade gene�ska undersökningar. När vi hi�ar
muta�oner i nya sjukdomsgener undersöker vi deras konsekvenser i celler från pa�enter och i djurmodeller. Projektet
har hi�lls definierat fyra helt nya medfödda skele�sjukdomar och hi�at gene�ska orsaker �ll y�erligare sju, vilket
förbä�rar diagnos�ken för denna sjukdomsgrupp. Denna forskning leder �ll utveckling av individanpassade
behandlingsmetoder och uppföljningar samt ökar kunskapen om gene�ska orsaker �ll kortvuxenhet. I e� längre
perspek�v kommer den bidra �ll utvecklingen av nya behandlingar för kortvuxenhet, skolios och benskörhet.
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Beviljat belopp år 1: 400 000
Beviljat belopp år 2: 350 000
Beviljat belopp år 3: 

Handläggning av akut cholecys�t och sten i djupa gallvägarna. Randomiserade och
registerbaserade studier.

Sökande: Gabriel Sandblom

Sammanfa�ning
 Gallsten är en folksjukdom som i vissa fall har stor betydelse för livskvaliteten för de drabbade. Tack vare utvecklingen

av ��hålsteknik (laparoskopi) för a� avlägsna gallblåsan �llsammans med gallstenarna och endoskopiska tekniker för
a� avlägsna sten i djupa gallvägarna kan pa�enter med gallsten idag i de flesta fall erbjudas en säker behandling. En
liten andel av de som genomgår behandling för gallsten drabbas dock av komplika�oner som ibland kan få mycket
stor betydelse för livskvaliteten. Även om det är rela�vt få som drabbas av sådana komplika�oner har det stor
betydelse för folkhälsan e�ersom gallstenskirurgi u�örs så o�a. I de aktuella studierna kommer vi utgå från det
svenska registret för gallstenskirurgi (GallRiks) och lokala experimentella studier för a� utvärdera olika strategier för
a� handlägga gallsten. I studierna planerar vi a� utvärdera värdet av smärts�llande blockader vis gallstenskirurgi, hur
väl ultraljud fungerar för a� förutse svårighetsgraden av inflamma�on vid kirurgi för gallsten, vilken betydelse läckage
av gallstenar har för risken a� utveckla buksmärtor, hur behandlingen av gallstensutlöst bukspo�körtelinflamma�on
kan göras så säker som möjligt och strategier för a� förbä�ra säkerheten med olika metoder a� operera gallsten.
Studierna ingår inom ramarna för e� antal projekt där vi parallellt också driver andra arbeten för a� förbä�ra
säkerheten och kartlägga pa�entupplevelsen vid behandling av gallsten.

Beviljat belopp år 1: 800 000
 Beviljat belopp år 2: 700 000
 Beviljat belopp år 3: 700 000
 

Kan nät minska risken för recidiv e�er opera�on av mindre bukväggsdefekter såsom
små navelbråck och e�er loopileostominedläggning?

Sökande: Sven Bringman

Sammanfa�ning
 Bråck innebär en försvagning av bukväggens muskellager och bindvävspla�or med en å�öljande öppning/bråckport

genom vilket innehåll från bukhålan buktar ut. Synte�ska nät har använts vid opera�oner för olika typer av bråck i
bukväggen sedan slutet av 50-talet. Opera�oner med nät vid ärrbråck och ljumskbråck har minskat risken för återfall
drama�skt jämfört med opera�oner med om man enbart syr med tråd. Navelbråck är den näst vanligaste
bråckopera�onen i Sverige och man syr vanligen ihop hålet i bukväggen utan nät och risken för återfall är avsevärd.
Om man använder e� litet nät ovanpå den sydda plas�ken kan de�a ev minska risken för återfall men det
vetenskapliga stödet är ej tydligt. Cancer i grovtarm och ändtarm är en av världens vanligaste cancerformer. I
samband med opera�on för ändtarmscancer u�ör man o�a en skyddande tunntarmsstomi för a� minska
konsekvenserna av e� eventuellt läckage i tarmskarven. Stomin brukar sedan läggas ner i en separat opera�on. Den
defekt som finns kvar e�eråt är emeller�d a� betrakta som e� ärrbråck vilket o�ast sys ihop utan nät vilket ger en
hög risk för ärrbråck. Nät i bukväggen kan ev ge en lägre risk. Det finns ingen publicerad studie som undersöker
de�a.I de�a projekt genomför vi två studier där vi lo�ar mellan opera�on med sutur och med sutur med nät vid små
navelbråck och e�er stomi.

Beviljat belopp år 1: 600 000
 Beviljat belopp år 2: 500 000
 Beviljat belopp år 3: 500 000
 

Kartläggning av smärtmönster vid reumatoid artrit - Förekomst, centralnervösa
mekanismer och rela�on �ll an�reuma�sk behandling
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Sökande: Jon Lampa

Sammanfa�ning
 Långvarig smärta innebär stort lidande för den som drabbas och orsakar enorma kostnader för samhället. De senaste

årens forskning har visat a� inflamma�on kan påverka hur vi bearbetar smärta i hjärnan. Den inflammatoriska
ledsjukdomen reumatoid artrit (RA, ledgångsreuma�sm) kan medföra ledförstörelse och nedsa� funk�on. Trots
effek�va an�reuma�ska behandlingar drabbas många pa�enter av långvariga smärtproblem, som också i många fall
orsakar fortsa� sänkt arbetsförmåga. Även svårbehandlad trö�het är vanligt och mekanismerna ofullständigt
utredda. Genom samverkan i e� smärt-inflamma�onsnätverk kartlägger vi förekomst, mönster och mekanismer av
smärta och trö�het hos pa�enter med RA. Vi har �digare visat a� kvarstående smärta är vanlig även vid goda
behandlingseffekter och har stor betydelse för påverkan på livskvalitet. Vårt program sy�ar �ll �dig iden�fiering av
riskfaktorer för denna utveckling, för a� sedan kunna bromsa smärtutveckling hos riskpa�enter. Vi har även visat med
hjärnavbildningsteknik a� smärtbearbetning är förändrad vid RA, och våra senaste resultat visar nu a� densamma
delvis kan återställas under behandling med immundämpande läkemedel. Våra resultat är basen för
smärtomhändertagande på reumatologiska sek�onen på Karolinska Universitetssjukhuset där vi nu jobbar med
förebyggande program för pa�enter med hög risk a� utveckla senare svårbehandlat smärtsyndrom. Sammantaget
förväntas de�a projekt ge värdefull kunskap om smärtproblemet och smärtmekanismer vid RA.

Beviljat belopp år 1: 900 000
 Beviljat belopp år 2: 750 000
 Beviljat belopp år 3: 750 000
 

Kon�nuerlig, icke-invasiv övervakning med hjälp av Capnodynamik avseende
hjärtminutvolym och blandvenös satura�on (SvO2) hos mekaniskt ven�lerade
pa�enter: Fortsä�ningsansökan FoUI-953971

Sökande: Per-Arne Lönnqvist

Sammanfa�ning
 A� kunna följa den mängd blod hjärtat pumpar ut varje minut (hjärtminutvolym; CO) samt syresä�ningen i

lungartären (blandvenös satura�on; SvO2) hos pa�enter som genomgår omfa�ande kirurgi eller avancerad
intensivvård, ger möjlighet a� bedöma hur väl kroppens olika vävnader syresä�s i e� helkroppsperspek�v. De�a
utgör e� lä�a�ligt instrument för a� op�malt kunna styra hjärt-lungfunk�onen för a� uppnå adekvat syrsä�ning av
kroppens vävnader. A� utveckla en icke-invasiv, kon�nuerlig och enkel metod a� övervaka CO och SvO2 skulle vara e�
mycket vik�gt �llsko� för a� kunna op�mera behandlingen hos pa�enter som genomgår omfa�ande kirurgi eller
avancerad intensivvård. Enkel och ru�nmässig övervakning av CO och SvO2 har stor poten�al a� förbä�ra
pa�entomhändertagandet och outcome för de aktuella målgrupperna. De�a gäller framförallt barnpa�enter där
möjligheten a� övervaka CO och SvO2 �digare inte varit möjligt ur e� ru�nperspek�v. Metoden ger också möjlighet
a� i större prospek�va mul�centerstudier studera om målstyrd CO och SvO2 behandling ger minskad sjuklighet och
dödlighet jämfört med etablerad klinisk praxis.

Beviljat belopp år 1: 450 000
 Beviljat belopp år 2: 400 000
 Beviljat belopp år 3: 

Lång�dsuppföljning av personer med skolios, en mul�centerstudie

Sökande: Paul Gerdhem

Sammanfa�ning
 Idiopa�sk skolios är den vanligaste typen av ryggdeformitet. Den upptäcks o�a i barn- eller ungdomsåren. De flesta

får en mild ryggdeformitet, men några får en kra�igt ökande ryggdeformitet som behandlas med korse� eller
opera�on för a� undvika lungpåverkan. Vi är 8 olika interna�onella forskargrupper som samlats för a� skaffa mer
kunskap om hur livskvalitet och lungfunk�on lång �d e�er behandlingen är. Vi kommer a� studera hur personer som
behandlats i barn- eller ungdomsåren mår i medelåldern. Vi kommer speciellt a� studera livskvalitet och
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lungfunk�on. Vi kommer dels a� analysera om redan insamlade data. Då vi är en stor grupp av forskare med �digare
studier i ämnet som nu samarbetar kommer vi a� kunna gå igenom våra redan insamlade data på ny� och jämföra
med varandra och då kunna besvara en del av våra frågeställningar. Vi kommer också a� söka ny informa�on genom
a� kontakta personer som behandlats för många år sedan. En del av dessa kommer a� få möjlighet a� genomgå nya
undersökningar av rygg och lungfunk�on. Målet är dels a� kunna svara på hur framgångsrik behandling för idiopa�sk
skolios är och a� skapa e� referensmaterial som nya behandlingar kan jämföras med i fram�den.

Beviljat belopp år 1: 450 000
 Beviljat belopp år 2: 

Beviljat belopp år 3: 

Nya innova�ova tekniker för a� förhindra akut syrebrist i samband med anestesi –
Syresä�ning innan och under anestesi med nasal högflödesgrimma

Sökande: Malin Jonsson Fagerlund

Sammanfa�ning
 Det övergripande målet med de�a projekt är a� förebygga, upptäcka och behandla akut syrebrist i samband med

anestesi genom en ny innova�v metod som just nu drama�skt kan förändra nuvarande praxis inom anestesi. Ungefär
10% av befolkningen genomgår anestesi och kirurgi varje år och andningsrelaterade komplika�oner är både vanliga
och kan vara väldigt allvarliga. De flesta allvarliga episoderna med akut syrebrist inträffar i samband med a� pa�enten
sövs och kan orsaka svåra men och hjärnskador i värsta fall. Vi har i flera nyligen genomförda studier kunnat visa a�
pa�enter kan syresä�as med nasal högflödesgrimma med ren syrgas i upp �ll en halv�mma utan a� andas, och a�
stegringen av koldioxid under denna �d är betydligt mindre än vid äldre studier av de�a slag. Vi har även visat a�
denna syresä�ningsteknik tycks fungera väl för syresä�ning inför sövning vid akut kirurgi. Vi kommer i de�a projekt
a� fortsä�a a� undersöka mekanismerna bakom de�a samt fortsä�a ��a på eventuella komplika�oner av denna
metod. Vidare kommer vi i a� studera om nasal högflödesgrimma med ren syrgas kan vara e� alterna�v vid högrisk
sövningar så som vid sövning inför kejsarsni� under generell anestesi samt vid sövning av traumapa�enter. Resultaten
kommer a� ligga �ll grund för helt nya behandlingsstrategier för a� upptäcka, förebygga och behandla akut syrebrist
periopera�vt och dessa metoder kan implementeras inom några år.

Beviljat belopp år 1: 700 000
 Beviljat belopp år 2: 600 000
 Beviljat belopp år 3: 550 000
 

Periopera�va hjärtskador, epidemiologi, e�ologi och diagnos�k Periopera�ve
myocardial injury, epidemiology, e�ology and diagnos�c

Sökande: Max Bell

Sammanfa�ning
 A� drabbas av hjärtskada e�er kirurgi är vanligt och farligt. Tillståndet är svårdiagnos�cerat; symptom påverkas av

narkosmedel och smärts�llande medel kvar i kroppen och EKG-förändringar är ovanliga. Diagnos�k baseras därför på
biomarkörer som Troponin T, e� ämne som frigörs från skadad hjärtmuskel. Vårt mål är a� minska risken för
hjärtskador e�er kirurgi. Pa�enter med postopera�vt förhöjda värden av Troponin T har ökad dödlighet, men vi vet
inte varför hjärtat kan skadas under opera�on och narkos. Det kan bero på trånga kranskärl, småkärlssjuka i hjärtat
eller på syrebrist i hjärtmuskeln pga blodtrycksfall under narkos. I �digare studier har vi visat hur dessa blodtrycksfall
ökar frisä�ningen av Troponin T samt ökar dödligheten. Vi kommer a� a) göra en prospek�v studie på kärlkirurgiska
pa�enter där vi gör ultraljud av hjärtat, samt mäter Troponin T före och e�er kirurgi. Vilka händelser under
opera�onen påverkar risk för hjärtskada? Dessutom kommer vi b) a� i samarbete med kardiologer och specialister på
magnetröntgen (MRI) av hjärtat välja ut pa�enter med och utan troponinsläpp göra just MRI av hjärtat. Ultraljud och
MRI kan ge oss förståelse varför hjärtskada kan uppkomma. Om vi förstår orsaken, det som med medicinska termer
kallas patofysiologin och e�ologin, bakom hjärtskador e�er kirurgi kan vi hi�a strategier för a� undvika a� de uppstår.
Säkrare sövningar hos de individerna med högst risk kan rädda liv, minska lidande och samhällskostnader.
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Beviljat belopp år 1: 400 000
Beviljat belopp år 2: 350 000
Beviljat belopp år 3: 

Preven�ng func�onal decline in acutely hospitalized older pa�ents – effect of a simple
exercise program versus individualized mul�component training (PREV FUNC study)

Sökande: Anna-Karin Welmer

Sammanfa�ning
 Äldre personer som vårdas på sjukhus på grund av akut sjukdom är o�a sköra och löper ökad risk för försämrad fysisk

funk�on. Studier indikerar a� fysisk träning under sjukhusvistelsen kan motverka risken för funk�onsnedsä�ning hos
personer 75 år och äldre, men mer forskning behövs för a� jämföra effek�viteten av olika träningsinterven�oner.
Sy�et med denna randomiserade studie är a� undersöka om 1) strukturerad mul�komponen�räning (innehållande
både gång- och styrkeövningar) har en effekt på fysisk funk�on jämfört med sedvanlig vård hos personer 75 år och
äldre, och 2) om e� individanpassat program med styrke-, balans- och gångträning är mer effek�vt än e� enkelt
träningsprogram bestående av endast uppresningar från stol och gångträning. Personer i åldern 75 år som inkommit
akut �ll geriatrisk avdelning kommer a� rekryteras från tre sjukhus/geriatriska kliniker i Stockholm. Bedömningar görs
vid sjukhusinskrivning, utskrivning samt e�er tre månader avseende fysisk funk�on (primärt u�all), ak�viteter i
dagliga livet, hälsorelaterad livskvalitet, sarkopeni och fall. Antal återinskrivningar inom tre månader kommer också
a� registreras. Projektet börjar med en pilotstudie för a� undersöka genomförbarheten och op�mera metoderna.
Det ökade antalet äldre i befolkningen – och äldre som vårdas på sjukhus – leder �ll e� ökat behov av a� iden�fiera
de mest effek�va interven�onerna för a� minska konsekvenserna av sjukhusvistelse hos äldre personer.

Beviljat belopp år 1: 450 000
 Beviljat belopp år 2: 

Beviljat belopp år 3: 

Reduce rheumatoid arthri�s (RA) by modifying immunity and predict disease

Sökande: Aase Hensvold

Sammanfa�ning
 Minska sjukdomsbördan vid reumatoid artrit (RA) genom modifiering av immunitet och predik�on av sjukdom. Vad?

Iden�fiera molekylära sjukdomsmekanismer som bidrar �ll insjuknandet i RA. Utveckla kunskapen kring
riskbedömning Iden�fiera förebyggande behandlingar Förbä�ra specialistvården för pa�enter med risk för RA.
Varför? Pa�enter med muskuloskeletala symptom söker primärvården. E�er bedömning remi�eras pa�enter med
misstänkt reuma�sk sjukdom �ll reumatologklinik. En grupp pa�enter saknar tecken på reuma�sk sjukdom men
blodprover visar immunak�vering och utsöndrar specifika an�kroppar. Tyvärr kommer ungefär en tredje del av dessa
friska pa�enter a� inom några år insjukna i RA. En hypotes är a� inflamma�on i kroppens y�re (t.ex. lungor) kan
ak�vera immunförsvaret som hos vissa, men inte alla, leder �ll kronisk inflamma�on inu� leder. Hur? Vi har inom
ramen för e� etablerat kon�nuerligt rekryterande prospek�vt forskningsprogram med pa�enter med
muskuloskeletala symptom och immunak�veringen, �llgång �ll data om livss�l och biologiska prover som vi vill
analysera i detalj. Ny�a? Vi bedömer ny�an av a� nå kunskaper och iden�fiera möjligheter a� fördröja, i bästa fall
förebygga, RA som mycket stor.

Beviljat belopp år 1: 500 000
 Beviljat belopp år 2: 475 000
 Beviljat belopp år 3: 

So� �ssue sarcomas of the lower limb, complica�ons and immediate vascularised
reconstruc�on - past, present and future

Sökande: Jenny Löfgren
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Sammanfa�ning
Sarkom är en grupp av maligna tumörer som kan utgå från ben eller mjukdelar såsom muskler, blodkärl och bindväv.
Behandlingen av sarkom innefa�ar aggressiv kirurgi, strålning och ibland kemoterapi. Komplika�oner med
sårläkningen förkommer o�a e�er resek�on av mjukdelssarkom, i synnerhet i de nedre extremiteterna. Dessa
komplika�oner har omfa�ande konsekvener för pa�enterna i form av lidande och hela vårdkedjan då de kräver
mycket resurser. I de�a projekt kommer vi undersöka u�allet för pa�enter som vårdats för mjukdelssarkom på
stockholms sarkomcentrum avseende sårläkningskomplika�oner, död och livskvalitet över en 10-årsperiod. Däre�er
kommer vi genomföra en randomiserad klinisk prövning där vi kommer utvärdera om direkt rekonstruk�on med frisk,
kärlförsörjd vävnad e�er resek�on av sarkom kan minska komplika�onsfrekvensen rela�vt standardmässig förslutning
av såret. Slutligen kommer kostnader, livskvalitet och kostnadseffek�vitet beräknas. De�a är sannolikt den första
randomiserade kliniska prövningen med denna frågeställning. Behövet för en sådan studie har u�ryckts i e� flertal
vetenskaplika publika�oner men i dagsläget finns ingen motsvarande studie registrerad. Det kommer därför bli en
banbrytande studie med poten�al a� förbä�ra vården för sarkompa�enter i såväl Sverige som na�onellt.

Beviljat belopp år 1: 400 000
 Beviljat belopp år 2: 300 000
 Beviljat belopp år 3: 

Tumbasartros - en smärtsam tumme mi� i handen

Sökande: Maria Wilcke

Sammanfa�ning
 Tummen och tumgreppet är unikt för människans hand. Artros i tumbasen är en smärtsam sjukdom som försämrar

handens funk�on avsevärt. Var tredje kvinna e�er medelåldern och 90% av alla över 80 år har tumbasartros.
Tumbasartros ger besvär med de flesta dagliga ak�vteter. Många drabbas redan i medelåldern och är
yrkesverksamma, vilket leder �ll sjukfrånvaro. Behandling av tumbasartros börjar med ak�vitetsanpassning,
värktable�er och avlastande skenor. Vid svårare besvär ges kor�sonsinjek�on i leden och slutligen erbjuds opera�on.
Det saknas vetenskaplig grund för många aspekter av behandlingen av tumbasartros. Kunskapsstödet för
kor�sonspruta är svagt och studier visar a� kor�son kan skada ledbrosket. De opera�onsmetoder som finns ger inte
all�d symtomfrihet och förbä�rar inte styrkan i handen. Man vet inte om någon opera�onsmetod ger bä�re resultat
och lokala tradi�oner styr o�a behandlingsvalet. I fyra kliniska pa�entnära studier med metodologiskt hög kvalitet
utvärderar vi effekten av en ny typ av ledinjek�on (plasma) jämfört med placebo. Vi jämför resultatet e�er
stadardopera�on för tumbasartros med en ny lovande opera�onsmetod. Fokus ligger på det pa�entska�ade
resultatet. Vi undersöker också om ångest och nedstämdhet påverkar resultatet e�er ledinjek�on och opera�on för
hi�a e� sä� a� inden�fiera pa�enter som behöver extra stöd. Med data från Sveries handkirurgiska kvalitetsregistret
jämför vi resultatet e�er flera olika opera�onsmetoder för tumbasartros.

Beviljat belopp år 1: 375 000
 Beviljat belopp år 2: 

Beviljat belopp år 3: 
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Beviljade ansökningar, ALF Medicin 2023, projektmedel PG7 (21 st)

A phase II trial of 177Lute�um-DOTATATE in children with primary refractory or
relapsed high-risk neuroblastoma The LuDO-N Trial, EudraCT No: 2020-004445-36

Sökande: Jakob Stenman

Sammanfa�ning
 Neuroblastom är den vanligaste och mest ogynnsamma tumören under barnaåren. Trots högintensiv mul�modal

behandling, är lång�dsöverlevnaden i hög-risk neuroblastom ca 50% och chanserna �ll överlevnad e�er återfall är
små. Neuroblastom u�rycker somatosta�nreceptorer SSTR 1-5. SSTR 2, som även u�rycks vid recidiv och i metastaser,
utgör e� molekylärt mål för riktad behandling. Målriktad strålbehandling med 177Lute�um-DOTATATE (LuDO), som
binder �ll SSTR 2, har etablerats vid behandling av neuroendokrina tumörer i bukorganen hos vuxna. En fas I-IIa
studie på LuDO-behandling av neuroblastom hos barn har nyligen genomförts på University College London Hospitals.
Man visade a� behandlingen var trygg, men uppnådde inte den önskade effekten. Vi genomför en fas II, mul�center,
läkemedelsstudie på LuDO-behandling av barn med recidiverat eller refraktärt högrisk neuroblastom, där alla
Skandinaviska länder, Litauen och Nederländerna deltar. Studien utny�jar e� intensifierat dosprotokoll där hela
behandlingen ges inom endast 2, jämfört med 24 veckor, för a� uppnå en maximal effekt på den snabbt
framskridande sjukdomen. Denna strategi kräver beredskap för stamcellstransplanta�on, men förväntas inte öka
risken för lång�dsbiverkningar, då den totala stråldosen är oförändrad. Målet är a� förbä�ra överlevnaden vid högrisk
neuroblastom genom en ny typ av målriktad behandling som, om den visar sig effek�v, kunde inkluderas i fram�da
interna�onella behandlingsprotokoll.

Beviljat belopp år 1: 500 000
 Beviljat belopp år 2: 500 000
 Beviljat belopp år 3: 

Behandling och lång�dsuppföljning av småbarn som sökt akut sjukvård för
astmaliknande andningsbesvär

Sökande: Jon Konradsen

Sammanfa�ning
 Infek�on med rhinovirus (RV) i småbarnsåldern är en vanlig orsak �ll akuta astmaliknande andningsbesvär, så kallad

akut wheeze, och har dessutom visat sig vara en riskfaktor för återkommande wheeze och astma. Det är oklart hur
medfödda faktorer, infek�on med olika typer av RV och barnets immunologiska svar i samverkan påverkar risken för
senare astma. I de�a projekt kommer vi använda två olika pa�entkohorter för a� studera nya möjligheter för
preven�on och predik�on av astma hos barn som drabbats av akut wheeze i småbarnsåldern. I den
placebokontrollerade läkemedelsstudien INSTAR kommer vi studerar huruvida behandling med steroider riktad �ll
barn som har RV-utlöst wheeze kan förebygga astma. I den prospek�va fall-kontroll studien GEWAC gör vi en
lång�dsuppföljning upp �ll 13 års ålder av barn som drabbats av akut wheeze i småbarnsåldern i sy�e a� iden�fiera
metoder för a� prediktera bestående och svår astma. Effekten av behandlingsstudien kan bli a� barn som i fram�den
söker sjukvård på grund av wheeze kommer a� undersökas avseende förekomst av RV i lu�vägarna, och
steroidbehandling ges �ll barn där RV påvisas. På längre sikt kan förekomsten av astma i samhället komma a� minska.
Om vi lång�dsuppföljningen kan iden�fiera faktorer som är avgörande för a� barn utvecklar kronisk astma kommer
vårdinsatser kunna riktas �ll barnen som har störst risk för kronisk sjukdom, och vi kommer kunna undvika ineffek�v
eller obehövlig behandling framöver av barn som inte löper risk a� utveckla astma.

Beviljat belopp år 1: 500 000
 Beviljat belopp år 2: 500 000
 Beviljat belopp år 3: 
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Boost Bri�le Bones Before Birth – a clinical trial to treat severe bri�le bone disease
before and a�er birth.

Sökande: Cecilia Götherström

Sammanfa�ning
 BOOSTB4: en klinisk studie för behandling av medfödd benskörhet före och e�er födseln Vi vill undersöka om

stamceller kan förbä�ra svår form av medfödd benskörhet (Osteogenesis Imperfecta, OI). En person med svår form av
OI påverkas av sjukdomen hela livet med 100-tals benbro�, smärta, kortväxthet och handikapp. Idag finns ingen bra
behandling av OI, men transplanta�on av stamceller kan hjälpa. Stamcellerna bildar ben, brosk och muskel och stöts
inte bort av immunförsvaret. Vi tror a� om benen stärks med friska celler �digt i livet så får barnet färre benbro� och
besvär även senare i livet. Våra �digare studier på 4 barn med svår OI visar a� det är säkert, a� stamcellerna
överlevde i benen och resulterade i färre benbro� och förbä�rad längd�llväxt. Vi söker medel för a� fullfölja en
pågående klinisk studie. Vårt mål är a� undersöka om transplanta�on av 4 doser av stamceller är säkert och effek�vt.
Alla 15 barn som ska få stamceller e�er födseln har rekryterats �ll studien, och har få� 1–4 doser var. Tre av 15 barn
har hi�lls få� 1 dos var innan födelsen. Alla barn bedöms vid varje dos, 6 och 12 månader e�er sista dosen och
däre�er varje år i 8 år vid ru�nbesöken. Vi kommer undersöka hur säkra transplanta�onerna är, antalet benbro�,
benens kvalité, �llväxt och hur sjukdomen utvecklar sig. Ny�an av stamcells-transplanta�on är stor för dessa barn
som har få behandlingar a� �llgå, och skulle även kunna behandla flera andra svåra medfödda sjukdomar.

Beviljat belopp år 1: 1 000 000
 Beviljat belopp år 2: 1 000 000
 Beviljat belopp år 3: 800 000

 

Bröst- och ovarialcancerpreven�on och förbä�rad livskvalitet hos unga
canceröverlevare.

Sökande: Angelique Flöter Rådestad

Sammanfa�ning
 Bröstcancer är den vanligaste och äggstockscancer den mest dödliga av tumörer hos kvinnor. Kvinnor med är�liga

muta�oner i BRCA 1 eller  2 generna har upp �ll 85 procent risk a� drabbas av dessa tumörer. De genomgår
förebyggande opera�on redan under sin fer�la period där äggstockar och bröstvävnad opereras bort. Biomarkörer
och epigene�ska faktorer involverade i �dig cancerutveckling vid bröst- respek�ve äggstockscancer är inte helt
klarlagda. Det studerar vi nu i vävnad från kvinnor med BRCA-muta�on. Preven�on och utveckling av förbä�rade
screeningmetoder för �dig upptäckt av dessa cancersjukdomar är prioriterat. I de�a projekt prövas e� läkemedel
med poten�al a� skydda mot bröst- respek�ve äggstockscancer. I takt med en förbä�rad canceröverlevnad har
livskvalitet få� större fokus. Adekvat östrogenersä�ning vid �dig menopaus är nödvändig för en bra livkvalitet hos
unga canceröverlevare som utan behandling riskerar a� få leva med u�alade klimakteriella besvär och fram�da ökad
risk för skele�raktur och hjärt-kärl sjukdom. Situa�onen kan vara densamma för kvinnor med BRCA muta�on som
förebyggande genomgår avlägsnande av äggstockar i fer�l ålder. Det saknas idag na�onella data som visar
förskrivning av östrogen vid prematur menopaus e�er riskreducerande opera�on pga BRCA muta�on eller behandling
för äggstockscancer. I de�a projekt kartlägger vi sexuell funk�on, psykologiskt välbefinnande och hormonersä�ning
hos dessa grupper av kvinnor med sy�e a� förbä�ra deras livskvalitet.

Beviljat belopp år 1: 400 000
 Beviljat belopp år 2: 350 000
 Beviljat belopp år 3: 

DeepNEWS - Deep Learning based Novel Early Warning System; Screen, detect and
protect against inflamma�on induced life-threatening events,

Sökande: Eric Herlenius
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Sammanfa�ning
Små ändringar i puls och andningsmönster är o�a de första tecknen på �lltagande sjukdom samt livshotande
organsvikt. På sjukhusens vårdavdelningar övervakas pa�enter med toppmodern utrustning som registrerar sådana
ändringar i vitalparametrarna, men systemet hanterar över 75 miljoner datapunkter/parameter/vecka (Miljarder
data/pa�ent) vilket är mer än någon människa kan utvärdera. Med djup maskininlärning och analys av
vitalparametrar kan vi karakterisera sjukdomsförlopp över �d (millisekunder-veckor). De�a möjliggör �dig upptäckt av
de pa�enter som är på väg a� svikta och härmed kunna påbörja understödjande behandling �digare. I de�a
samarbetsprojekt mellan KI, Region Stockholm och KTH sammanför vi klinisk exper�s med avancerad databehandling.
Vi har etablerat en unik IT-infrastruktur för a� lagra och analysera BIG data från alla pa�enter på NKS. Modellen utgår
från befintlig medicinsk utrustning och kan enkelt anpassas �ll andra sjukhus och avdelningar. I de första projekten
utgående från nyfödda barn på neonatala intensivvårdsavdelningar har vi kunnat förbä�ra �dig upptäckt av svåra
infek�oner. Nu har vi även utvecklat e� system för prognos och risk för komplika�on hos äldre sjukhusvårdade barn
samt vuxna vårdade för Covid-19. Utvärdering av individanpassade inlärningsalgoritmer för varning & åtgärd pågår
och kan �llämpas kliniskt inom snar fram�d. De�a bör kunna leda �ll en individanpassad vård, �dig diagnos�k och
förbä�rad behandling av svårt sjuka pa�enter samt rädda liv!

Beviljat belopp år 1: 400 000
 Beviljat belopp år 2: 

Beviljat belopp år 3: 

Digifysisk familjebehandling för familjer där både barn och vuxna har fetma: en
feasibility studie följt av en RCT för a� utvärdera viktnedgång och kostnadseffek�vitet

Sökande: Pernilla Danielsson Liljeqvist

Sammanfa�ning
 Vården för både barn och vuxna med fetma behöver förbä�ras. Barnfetma behandlas idag framförallt inom den

barnmedicinska vården. Vi har testat e� digitalt supportsystem för barnfetma med dagliga vägningar i hemmet, en
individuell målviktskurva och en cha� för tät kontakt mellan kliniken och familjerna via en mobilapp. Resultaten visar
a� det går dubbelt så bra för barnen som använt systemet jämfört med en kontrollgrupp från kvalitetsregistret BORIS.
Primärvården ska erbjuda livss�lsstöd för vuxna med fetma. Det är vanligt a� barn med fetma också har minst en
förälder med samma problem. Vår hypotes är a� för en sådan familj kan en strukturerad behandling med digitala stöd
ges i primärvården och förbä�ra stödet �ll vuxna med viktproblem och sam�digt erbjuda bra viktreduk�on för
barnen. De�a blir mer ra�onellt för både familjen och sjukvården e�ersom stödet ges av en vårdgivare �ll flera
pa�enter i en familj sam�digt. Vår hypotes är även a� resultaten av familjebehandling kan bli mer varak�gt. I första
hand avser studien familjer med barn i åldern 4-12 år med må�lig fetma. Studien är uppdelad i en första feasibility
del där metoden finaliseras och en därpå följande e�årig randomiserad studie där alla aspekter på rekrytering, vilja
a� deltaga i denna typ av behandling och viktu�all utvärderas. Sammantaget ska de�a program leda �ll en effek�vare
och mer kostnadseffek�v fetmavård vilket kan resultera i förbä�rad kroppslig och psykosocial hälsa.

Beviljat belopp år 1: 300 000
 Beviljat belopp år 2: 

Beviljat belopp år 3: 

Dissec�ng inheritance and molecular mechanisms of polycys�c ovary syndrome and
evalua�on of new treatment strategies

Sökande: Elisabet Stener-Victorin

Sammanfa�ning
 Dissekera gene�ska och epigene�ska mekanismer bakom polycys�skt ovariesyndrom Polycys�skt ovariesyndrom

(PCOS) drabbar ~15% av alla kvinnor och karakteriseras av förhöjda nivåer av manligt könshormon och infer�litet.
Kvinnor med syndromet har en 4-faldig ökad risk a� utveckla typ 2 diabetes och endometriecancer. Trots a� PCOS
leder �ll höga sjukvårdskostnader och stort lidande så är orsaken �ll syndromet inte klarlagd. Sannolikt kan en
ogynnsam fostermiljö trigga gene�ska och epigene�ska processer som leder �ll utveckling av PCOS. Genom a�
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kombinera kliniska studier med mus-studier är det övergripande målet a� definiera molekylära, mekanis�ska och
kausala samband som bidrar �ll är�ligheten av PCOS/PCOS-liknande symptom och överföring av syndromet över
genera�oner. I musstudierna är målet a� bestämma vilket hormon som påverkar det växande fostret och dess
könsceller mest och driver överföringen av PCOS-liknande symptom �ll kommande genera�oner. Analys av
genexpression och DNA methylering i enskilda celler i vävnadsbiopsier (livmoderslemhinna/fe�vävnad) från kvinnor
med och utan PCOS kommer a� leda �ll vik�g ny informa�on om patofysiologi och poten�ellt nya behandlingsmål. Vi
avser även a� studera hur behandling som sy�ar �ll a� sänka höga nivåer av manligt könshormon och förbä�ra
insulinkänsligheten påverkar cell-typ specifika störningar i dessa vävnader. Resultaten kommer a� förbä�ra vår
förmåga a� diagnos�sera, behandla och förebygga syndromet hos såväl kvinnor som män.

Beviljat belopp år 1: 500 000
 Beviljat belopp år 2: 500 000
 Beviljat belopp år 3: 

Evidensbaserad njurmedicinsk sjukvård - mot individanspassad uppföljning och
behandling

Sökande: Marie Evans

Sammanfa�ning
 Kronisk njursjukdom (CKD) är en allvarlig folksjukdom som är förenad med en hög risk för fram�da komplika�oner i

form av hjärtkärlsjukdom, behov av dialys, eller död. Många som diagnos�ceras med CKD är äldre. Det är idag
o�llräckligt studerat hur symptom på njursvikt utvecklas innan och e�er dialysstart, och vi vet också endast lite om
hur livskvaliten påverkas hos personer med u�alad njursvikt och i samband med dialysstart. På grund av den höga
samsjukligheten kan det vara svårt a� remi�era �ll njurmedicinsk specialist eller dialysförberedande vård i rä� �d. I
de�a projekt undersöker vi hur symptom och livskvalite utvecklas över �d hos äldre personer med u�alad njursvikt
och hur dialysstart och andra behandlingar påverkar dessa. Vi avser utveckla e� elektroniskt beslutsstöd som ska
underlä�a remi�ering i rä� �d och även underlä�a för njurspecialister i uppföljningen av njursjuka. Vi undersöker
även kopplingen mellan toxiska ämnen som ansamlas av njursvikt och upplevda symptom. Finns det dietära faktorer
som påverkar toxinerna? Utöver kopplingen mellan njursvikt, symptom och livskvalitet studerar vi även om
behandlingar som ges �ll njurfriska personer har samma effekt och säkerhet hos personer med njursvikt. Forskningen
bedrivs genom studier av en stor europeisk grupp som följts över fyra år med upprepade mätningar och blodprover.
Vi använder även två stora databaser med uppgi�er på svenska personer med njursvikt som insamlats genom
aviden�fierade registeruppgi�er.

Beviljat belopp år 1: 400 000
 Beviljat belopp år 2: 350 000
 Beviljat belopp år 3: 

Fer�lity and fer�lity regula�on - development of new methods for infer�lity
treatment, contracep�on, and induced abor�on

Sökande: Kris�na Gemzell Danielsson

Sammanfa�ning
 Effek�va preven�vmedel och abortmetoder är en förutsä�ning för reproduk�v hälsa vilket även innefa�ar frihet från

infer�litet (ofrivillig barnlöshet). Projektets målsä�ning är a� öka kunskapen om livmoderslemhinnan (endometriet)
för a� utveckla och implementera innova�va behandlingsmöjligheter; (1) noninvasiv fer�litetsdiagnos�k med
bedömning av endometriet och embryokvalitet (2) cellterapi för infer�litet orsakad av skadat endometrium (3)
preven�vmedel med effekt på endometriet och (4) medicinsk abort med fokus på effek�vitet och �llgänglighet. Våra
preliminära data visar a� analys av embryoodlingsmedium kan förutsäga graviditet. Idag finns ingen behandling av
skadat endometrium. Isolering av specifika endometrieceller ger kunskap som kan användas vid cellterapi. Vi har
utvecklat "dagen-e�er-piller" som verkar genom a� blockera gulkroppshormonet. Samma läkemedel studeras nu som
preven�vmedel med effekt även e�er befruktningen. Våra studier har le� �ll utveckling av medicinsk abort och �ll a�
abortbehandling kan handläggas av kvinnor själva via telemedicin. De�a har få� avgörande betydelse i Sverige och
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globalt och ligger �ll grund för de planerade studierna med målsä�ningen a� y�erligare öka effek�vitet, säkerhet,
och �llgänglighet och därmed minska mödradödsfall och komplika�oner �ll följd av osäkra aborter. Projektet får
direkta effekter på diagnos�k och behandling och kan utöver a� bidra �ll individuella hälsoeffekter leda �ll betydande
samhällsekonomiska vinster.

Beviljat belopp år 1: 1 100 000
 Beviljat belopp år 2: 1 100 000
 Beviljat belopp år 3: 1 100 000
 

Implementering av nya diagnos�ska metoder för a� särskilja mellan virus- och
bakterieinfek�oner hos barn med feber

Sökande: Anna Nilsson

Sammanfa�ning
 En vanlig orsak �ll a� föräldrar söker primärvården för sina barn är akuta infek�oner där barnet uppvisar feber men

även andra symptom som hosta, snuva eller ont i magen. I dagsläget finns inga blodprov eller andra laboratorietester
som med säkerhet kan skilja mellan virusinfek�oner eller bakteriella infek�oner. För a� inte allvarliga bakteriella
infek�oner ska missas får många barn an�bio�ka utskrivet. Vi vill undersöka om e� ny� diagnos�skt test från blod
och saliv är bä�re på a� särskilja virusinfek�oner från bakteriella infek�oner i små barn. Vi vill studera 140 barn med
akuta infek�oner som söker primärvård och också undersöka 70 prover från åldersmatchade barn utan infek�oner. I
samband med ordinarie klinisk provtagning kommer vi a� ta extra blodprov, salivprov samt näsprov. Vi kommer
undersöka två RNA molekyler, FAM89A och IFI44L, som utsöndras från immunsystemets celler vid virus- respek�ve
bakterieinfek�oner i både blod och saliv. Vi kommer också undersöka om konven�onella biomarkörer i blodprover
som används idag kan bytas ut mot salivprover. I e� sista delprojekt vill vi undersöka kopplingen mellan dessa
biomarkörer och immunsystemets celler hos barnen. Vårt övergripande mål är a� förbä�ra diagnos�k av infek�oner
hos barn och därigenom minska onödig an�bio�kaförskrivning �ll små barn. Parallellt med de�a vill vi förstå om man
kan använda salivprover istället för blodprover vid diagnos�k av infek�oner.

Beviljat belopp år 1: 400 000
 Beviljat belopp år 2: 

Beviljat belopp år 3: 

Molekylära och kliniska studier av medfödda missbildningar

Sökande: Agneta Nordenskjöld

Sammanfa�ning
 Forskningen rör barn som fö�s med missbildningar i urin och könsorgan, främst blåsexstrofi (barn med öppen

urinblåsa på buken) och störd könsutveckling hos pojkar med kort urinrör (hypospadi). Alla missbildningar, särskilt i
könsorganen, väcker mycket frågor hos familjen om orsak, behandling och hur det går framöver. De flesta
missbildningar har en gene�sk bakgrund och därmed en återupprepningsrisk för nästa barn i varierande grad samt
risk för senare associerade sjukdomar. Kunskap om orsaken �ll en missbildning gör a� fortsa� behandling kan
individualiseras och op�meras. Missbildningar är också den vanligaste orsaken �ll opera�oner inom barnkirurgin.
Tidigare överlevde inte barn med svåra missbildningar i lika hög grad som nu och o�a saknas kunskap hur det går för
barnen upp i vuxen ålder. Vi gör därför både kliniska uppföljningar och na�onella registerstudier. Blåsexstrofi studeras
både med molekylära analyser och genom na�onella register för a� öka kunskapen om hur det går senare i livet, och
nu startar vi även med djupintervjuer för a� få höra om pa�entens egen upplevelse av missbildningen på e� sä� som
man kanske inte inser annars. I hypospadi-projektet har vi hunnit längre och gör förutom djupintervjuer fortsa�a
registerstudier avseende risk för sjukdomar som vuxen. Dessa olika arbetsmetoder som används i forskargruppen
resulterar i bä�re vårdprogram, bä�re informa�on �ll familjen och individualiserad vård.

Beviljat belopp år 1: 400 000
 Beviljat belopp år 2: 

Beviljat belopp år 3: 
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Nya metoder a� behandla barn och ungdomar med sjukligt avvikande längd�llväxt

Sökande: Lars Sävendahl

Sammanfa�ning
 Avstannad längd�llväxt utgör e� stort problem för många barn med kroniska sjukdomar såsom astma, reuma�sm,

njursvikt, inflammatorisk tarmsjukdom och även e�er genomgången cancerbehandling. Behandling med
�llväxthormon är o�ast inte vidare framgångsrik e�ersom dessa pa�enter i allmänhet inte har någon brist på
�llväxthormon. Extrem långvuxenhet är mindre vanligt men e� ibland stort prak�skt och psykologiskt problem för
individen. Höga doser kvinnligt könshormon är effek�vt för a� minska �llväxten men har visats kunna försämra
fer�liteten och möjligen öka risken för cancer senare i livet. Det är därför angeläget a� ta fram ny säker och effek�v
behandling. Genom a� kartlägga hur �llväxtbrosket regleras hoppas vi kunna ta fram precisionsinriktad behandling
som förväntas vara minst lika effek�v men ha färre biverkningar. Målet är a� lokalt kunna öka eller minska �llväxten i
enskilda ben för a� därigenom kunna behandla kortvuxenhet, långvuxenhet och även benlängdsskillnad utan a�
behöva u�öra en opera�on. Vi har redan iden�fierat flera olika möjligheter a� målinriktat kunna påverka
längd�llväxten vilka skulle kunna bli värdefulla verktyg vid behandling av olika typer av �llväxtrubbningar. För a�
dessa ska kunna komma pa�enterna �ll del krävs a� grundläggande verkningsmekanismer klargörs i mänskliga
vävnader. Få andra forskargrupper har �llgång �ll mänsklig broskvävnad vilket gör a� vi, tack vare våra pa�enter, har
en unik ställning a� bedriva denna forskning.

Beviljat belopp år 1: 1 000 000
 Beviljat belopp år 2: 1 000 000
 Beviljat belopp år 3: 700 000

 

OPTION - OutPa�enT Induc�ON: Labour Induc�on in an outpa�ent se�ng - a na�onal
mul�centre randomized controlled trial in Sweden

Sökande: Sissel Saltvedt

Sammanfa�ning
 OPTION: Igångsä�ning av förlossningen i hemmet jämfört med igångsä�ning på sjukhuset – en randomiserad

kontrollerad studie Bakgrund: Igångsä�ning av förlossning görs i Sverige idag på sjukhus och kan ta flera dygn, vilket
o�a upplevs u�rö�ande och frustrerande för kvinnan. Andelen igångsä�ningar ökar och medför en stor belastning på
förlossningsvården. Studier tyder på a� igångsä�ning hemma kan ge en posi�v upplevelse och vara hälsoekonomiskt
fördelak�gt, men trots a� det är ru�n i flera länder saknas studier av säkerheten för barnet. Genomförande: Kvinnor
med låg-riskgraviditet vars förlossning ska sä�as igång får informa�on om studien. De som vill delta lo�as �ll a� vara
hemma eller på sjukhus e�er a� igångsä�ningen påbörjats på sjukhus. Samma igångsä�ningsmetoder används i båda
grupperna. Kvinnor som är hemma kommer in �ll sjukhuset vid värkar, va�enavgång eller e�er e� dygn hemma. För
a� kunna visa a� igångsä�ning hemma inte är mindre säkert än på sjukhus behövs 4445 kvinnor i vardera gruppen.
Resultat: Uppgi�er om u�all för mor och barn hämtas från na�onella kvalitetsregister. Kvinnornas, deras partners och
personalens upplevelser undersöks med frågeformulär och intervjuer. Kostnadseffek�viteten kommer a� analyseras.
Relevans: Om studien visar a� igångsä�ning i hemmet vid lågriskgraviditet är säkert, a�rak�vt och kostnadseffek�vt
blir det e� vik�gt alterna�v som även kan avlasta förlossningsvården.

Beviljat belopp år 1: 400 000
 Beviljat belopp år 2: 

Beviljat belopp år 3: 

Oral immunterapi �ll små barn med jordnötsallergi - Small Children OIT (SmaChO)

Sökande: Caroline Nilsson

Sammanfa�ning
 Barn växer sällan ifrån jordnötsallergi. Behandling är a� undvika jordnö�er och all�d ha akutläkemedel �llhands. Oral

immunterapi (OIT), där ini�alt en liten och sedan ökande mängd av jordnöt ges för behandling av jordnötsallergi, har
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visat effekt för 50-90% beroende på studie, hos barn 4-17 år. Allergiska biverkningar är e� problem under OIT. En
�digare studie talar för a� OIT kan fungera bä�re hos yngre barn där 80% blev toleranta, de kunde tåla jordnö�er
e�er flera veckors uppehåll med OIT, och med färre biverkningar jämfört med äldre barn. Vi genomför nu en OIT
studie för första gången i Sverige för jordnötsallergiska småbarn. I studien lo�as 75 barn, 1-<4 år, med jordnötsallergi
�ll ak�v behandling med OIT jordnöt eller �ll kontrollgrupp (undviker jordnö�er), 2:1. En långsam uppdosering, var 4-
6e vecka, leder �ll en underhållsdos på 285 mg jordnötsprotein/dag (ca 1,5 jordnöt). Dosen 285 mg, som �digare i
studier har visat ge god tolerans, äts sedan dagligen i 3 år i form av barnjordnötssnacks med känt innehåll av
jordnötsprotein. I dagsläget har 73 barn inkluderats i studien. 13 barn har genomgå� provoka�on e�er 1 år och de
som få� OIT behandling tålde mellan 750-5000 mg jordnötsprotein motsvarande 4-25 jordnö�er. Om vår studie som
undersöker effekt och säkerhet faller ut väl kan de�a bli en ny behandlingsform för småbarn som nyinsjuknat i
jordnötsallergi. De slipper då gå genom livet med en handikappande och riskfull sjukdom. En stor vinst för barnen och
vården.

Beviljat belopp år 1: 400 000
 Beviljat belopp år 2: 

Beviljat belopp år 3: 

Orally administered misoprostol solu�on (Cytotec®) vs misoprostol as a tablet
(Angusta®) for induc�on of labor in women with mixed parity and an unfavorable
cervix, a randomized controlled trial

Sökande: Tove Wallström

Sammanfa�ning
 Vad vill vi göra? Vi vill jämföra effek�viteten hos Cytotec® löst i va�en och Angusta® i table�orm vid igångsä�ning av

förlossning. Varför vill vi göra studien? I Sverige sä�s 27% av alla förlossningar igång. Oralt misoprostol anses vara en
av de säkraste metoderna för igångsä�ning av förlossning. Metoden är effek�v och har en mycket låg risk a� orsaka
e� för kra�igt värkarbete. Table� Cytotec® upplöst och spädd i va�en har länge använts e�ersom det inte har funnits
någon godkänd beredning av oralt misoprostol. År 2017 kom Anguusta®, som inte behöver lösas i va�en. Augusta® är
43 gånger dyrare än Cytotec®. En ny svensk studie från 2020 visar a� Angusta® gav ca 33% lägre misoprostol-
koncentra�on i blodet jämfört med Cytotec® vilket kan leda �ll sämre effek�vitet. Ingen jämförande studie av den
kliniska effekten finns. Hur ska studien göras? Vi vill u�öra en randomiserad, mul�centerstudie där 884 kvinnor lo�as
�ll oral lösning av Cytotec® 25 ug eller table� Angusta® 25 ug. Kvinnor med e� foster i huvudbjudning, ≥ 37
graviditetsveckor och omogen livmodertapp kan deltaga. Det primära u�allet är andelen kvinnor som fö� vaginalt
inom 24h e�er behandlingsstart i respek�ve grupp. Vad ska studien leda �ll? Vi ska fastställa a� Cytotec® inte är
sämre än Angusta®, vilket kan få stor betydelse för förlossningsvården i Sverige och globalt. Det är av stort intresse a�
läkemedlen är lika effek�va innan e� mycket dyrare läkemedel införs i klinisk praxis.

Beviljat belopp år 1: 400 000
 Beviljat belopp år 2: 

Beviljat belopp år 3: 

Precamp- predic�on of preeclampsia

Sökande: Karin Pe�ersson

Sammanfa�ning
 Havandeskapsförgi�ning- kan den förutspås innan sjukdomen bryter ut? Havandeskapsförgitning är en allvarlig och

fruktad komplika�on �ll graviditet och drabbar ca 3-7% av alla gravida kvinnor i Sverige. Kända riskfaktorer är; �digare
havandeskapsförgi�ning, högt blodtryck, flerbörd, diabetes, övervikt, hög maternell ålder mm. Det har visats i studier
a� i en högriskpopula�on kan profylax med acetylsalicylsyra (ASA) minska risken för utveckling av
havandeskapsförgi�ning och �llväxthämning av fostret. Mekanismen för de�a är inte helt klarlagt och idag är ASA
den enda förebyggande behandlingen vi har. Flera studier har försökt kartlägga olika metoder (blodprover, ultraljud
mm) för a� kunna �digt förutspå �llståndet, men inga av dem uppfyller WHOs kriterier för screeningmetod. Sy�et
med vårt arbete är a� via blodprover på mamman förutspå och diagnos�sera havandeskapsförgi�ning �digare än
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någon annan nuvarande �llgänglig metod. Vi ämnar a� även kunna skilja mellan milda och svåra fall innan utveckling
av kliniska symtom. Arbetet är baserad på �digare li�eratur där vi har övertygande bevis a� en vik�g orsaksmekanism
är fostrets gene�ska oförmåga a� skydda sig mot mammans immunangrepp mot moderkakan. Vi kommer a� leta
e�er tecken på skadade celler från moderkakan och den inflammatoriska reak�onen hos mamman och jämföra dessa
med kvinnor som inte utvecklar havandeskapsförgitning. Om skillnaden är påtaglig och metoden säker kan det leda
�ll utveckling av en adekvat screeningsmetod.

Beviljat belopp år 1: 300 000
 Beviljat belopp år 2: 

Beviljat belopp år 3: 

RECURRENT IMPLANTATION FAILURE – NOVEL TOOLS FOR IMPROVED PREGNANCY
OUTCOME

Sökande: Sebas�an Gidlöf

Sammanfa�ning
 Infer�litet drabbar miljoner mäniskor globalt och ungefär 10% av alla pat drabbas av ofrivillig barnlöshet. Tros

moderna tekniker är den genomsni�liga chansen �ll graviditet omkring 30% vid en IVF behandling. En stor andel
kvinnor uppnår inte graviditet trots upprepade IVF-försök.. I den här randomiserade kontrollerade studien jämför vi
effekten av e� specifikt test (beREADY) för a� mäta livmoderns mo�aglighet vid insä�ning av embryo i samband med
IVF-behandling. Vår hypotes är a� man u�från testresulltatet kan återföra embryot på den dag där chansen �ll
graviditet är som allra störst och därmed öka chanserna �ll en graviditet jämfört med sedvanlig behandling som
innebär en standardiserad återföring som inte tar hänsyn �ll livmoderns mo�aglighet. Testet är framtaget av forskare
vid Karolinska Ins�tutet och finns �llgängligt men dess effekt är inte studerat. Om testet visar sig öka chansen �ll
graviditet kommer resultaten direkt a� kunna omsä�as i klinisk praxis.

Beviljat belopp år 1: 400 000
 Beviljat belopp år 2: 400 000
 Beviljat belopp år 3: 

Reproduc�ve and metabolic dysfunc�on in women – mechanisms and novel principles
of preven�on and treatment

Sökande: Angelica Lindén Hirschberg

Sammanfa�ning
 Menstrua�onsrubbningar och nedsa� fer�litet är vanligt hos kvinnor med energibrist och hård fysisk träning, liksom

hos dem med ökad produk�on av manliga könshormoner samt fetma. Vidare kan autoimmuna och gene�ska
förändringar orsaka �dig förlust av äggstockarnas funk�on, vilket resulterar i infer�litet och metabola hälsorisker som
förlust av benmassa på lång sikt. Immunomodulerande behandling kan förhoppningsvis återställa äggstockarnas
funk�on hos de med �digt klimakterium. Det övergripande sy�et med projektet är a� påvisa grundläggande orsaker
�ll menstrua�onsrubbningar och nedsa� fer�litet hos kvinnor och målet är a� utveckla nya principer för preven�on
och behandling. Hormonella, autoimmuna och gene�ska orsaker �ll nedsa� fer�litet kommer a� studeras med
högteknologisk metodik. Övervik�ga kvinnor med polycys�skt ovariesyndrom genomgår behandling med
livss�lsförändring alterna�vt me�ormin och undersöks med avseende på menstrua�onsfunk�on,
kroppssammansä�ning och insulinkänslighet i vävnadsprover från livmoderslemhinna, muskulatur och fe�väv. I en
pilotstudie undersöks effekten av immunmodulerande behandling på äggstockarna funk�on samt allmänna hälsa hos
kvinnor med �digt klimakterium. Projektet förväntas ge ökad kunskap om bakomliggande orsaker �ll nedsa� fer�litet
samt ge nya möjligheter a� förebygga och behandla nedsa� reproduk�onsförmåga och metabola konsekvenser hos
kvinnor.

Beviljat belopp år 1: 900 000
 Beviljat belopp år 2: 900 000
 Beviljat belopp år 3: 700 000
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SAVE studien (Sen Avnavling vid behov av VEn�la�on/Suspended cord clamping
Awai�ng VEn�la�on)

Sökande: Eva Wiberg-Itzel

Sammanfa�ning
 Vart 10:e nyfö� barn behöver hjälp för a� få en normal andning e�er födelsen. Barnet kan ibland ha� en kortare eller

längre �ds påverkan på blodcirkula�onen i moderkakan/navelsträngen. Om barnet föds med o�llräcklig andning
klipper man idag av navelsträngen och fly�ar barnet �ll en plats där man kan ge hjärt och lungräddning (HLR) för a�
hjälpa barnet a� återhämta sig. Studier visar a� genom a� bevara navelsträngen intakt 3-5 minuter så kan den del av
blodvolymen som är kvar i moderkakan överföras �ll det nyfödda barnet med posi�va effekter för barnet. Sannolikt
så är blodet som finns kvar i moderkakan både syre- och näringsrikt. Teorin för SAVE studien är a� barn som föds med
misstänkt syrebrist kan �llgodogöra sig de�a extra syre och näring om man lämnar navelsträngen intakt trots
påbörjad HLR, de�a jämfört med a� klippa av navelsträngen innan neonatal HLR påbörjas. 8000 graviditeter kommer
a� randomiseras i denna stora svenska mul�center. Denna nya kunskap kommer med sannolikt a� få en stor
genomslagskra� inom svensk förlossningsvård. A� vi idag avnavlar friska spädbarn sent (e�er 3 minuter) är helt
naturligt sedan ca 15 år �llbaka. Det troliga är a� de barn som föds påverkade av eventuell syrebrist har e� ännu
större behov av en intakt navelsträng även vid neonatal HLR. De�a är vad SAVE studien vill påvisa.

Beviljat belopp år 1: 300 000
 Beviljat belopp år 2: 

Beviljat belopp år 3: 

Strukturella, gene�ska och biologiska markörer av betydelse för diagnos�k och
behandling av njursjukdomar

Sökande: Annika Östman Wernerson

Sammanfa�ning
 Kronisk njursjukdom är en folksjukdom med stora kostnader för samhället och stort lidande för de drabbade

pa�enterna. Glomerulära sjukdomar står för häl�en av sjukdomsfallen, varav glomerulonefrit (framför allt IgA-nefrit,
IgAN) och diabetesnefropa� (DN) är de två vanligaste orsakerna �ll behov av njurersä�ande behandling i Sverige. I
takt med a� fler drabbas av livss�lsrelaterade sjukdomar samt ökat livsspann förväntas förekomsten av dessa
sjukdomar a� s�ga drama�skt. På grund av den eskalerande globala uppvärmningen riskerar även fler insjukna i
Mesoamerikansk nefropa� (MeN)/chronic kidney disease of unknown cause (CKDu), en diagnos som drabbar
företrädelsevis unga lantbruksarbetare i varma länder. Stora individuella skillnader i symtom och förlopp samt
avsaknad av individanpassade behandlingsstrategier hos pa�enter med kronisk njursjukdom utgör en stor utmaning
för vården. För a� bä�re förstå hur IgAN, DN och MeN/CKDu, men även andra vik�ga njursjukdomar, kan behandlas
och förebyggas bedriver vi sedan 2010 sjukvårdsintegrerade studier på njurvävnad, blod och urin med sy�e a� i detalj
kartlägga både biomolekylära och kliniska data i rela�on �ll sjukdomsbild och utveckling över �d. Studien lägger
grund för fram�dens precisionsmedicin med träffsäkrare diagnos�k och riskbedömning samt skräddarsydda
behandlingar med färre bieffekter. Slutmålet är a� ge den enskilda pa�enten bä�re prognos, bidra �ll bä�re
resursutny�jande i sjukvården samt �ll minskade kostnader för samhället.

Beviljat belopp år 1: 400 000
 Beviljat belopp år 2: 400 000
 Beviljat belopp år 3: 

The impact of different treatment strategies on long-term cogni�ve and metabolic
health in primary adrenal insufficiency

Sökande: Svetlana Lajic Näreskog

Sammanfa�ning
 Kogni�v funk�on och metabol hälsa hos pa�enter med binjurebarkssvikt: Dagens behandlingsstrategier vid primär
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binjurebarkssvikt (CAH och Addisons sjukdom, AD) är inte op�mala. Behandling med kor�son kan påverka metabol
och psykisk hälsa, minnesfunk�oner och välbefinnande. Vid svår/klassisk CAH ges en form av kor�son (dexametason,
DEX) under fosterlivet, via mamman, för a� förhindra virilisering av sjuka flickor. DEX passerar moderkakan och fostret
behandlas därmed med kor�son från �digt fosterliv. Vi studerar hur kronisk kor�sonbeh. hos unga pa�enter med
CAH/AD påverkar metabolism, kogni�on, beteende och hjärnans struktur/funk�onella nätverk. Vi studerar
lång�dseffekterna av prenatal behandling med DEX hos det växande barnet �ll vuxen ålder avseende metabolism,
kogni�v utveckling och effekter på hjärnans struktur/ funk�onella nätverk. Risk gentemot ny�a utvärderas. I en
randomiserad Europeisk mul�centerstudie undersöker vi vilken dos av prenatal DEX som är op�mal avseende risk och
ny�a. Vi undersöker om moderna kor�sonpreparat kan förbä�ra metabolism, minne, hjärnans funk�onella nätverk
och öka livskvalitén hos pa�enter med AD jämfört med konven�onell hydrokor�sonbeh. Vidare studeras sömnens
betydelse för kogni�onen/hjärnans funk�onella nätverk och ifall behandling med DHEA hos unga kvinnor med AD
förbä�rar deras minne och välmående/psykiska hälsa. Vi använder oss av biokemiska analyser, kogni�va test,
självska�ningsskalor och funk�onell MRI av hjärnan.

Beviljat belopp år 1: 400 000
 Beviljat belopp år 2: 

Beviljat belopp år 3: 
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Beviljade ansökningar, ALF Medicin 2023, projektmedel PG8 (9 st)

Assessing collateral damage of an�microbial therapy - monitoring of microbiome
effects in pa�ents receiving intravenous an�microbials (ASSESS-BIOM)

Sökande: Chris�an Giske

Sammanfa�ning
 All an�bio�kabehandling är associerad med påverkan på bakteriefloran i tarmen (mikrobiomet). Skada på

mikrobiomet kan i sin tur orsaka övervikt, inflammatoriska �llstånd och cancer. En annan allvarlig konsekvens är a�
risken för a� förvärva an�bio�karesistenta bakteriestammar ökar, vilket kan leda �ll mycket svårbehandlade
infek�oner i senare skede. Det finns en del studier på friska frivilliga individer som analyserat an�bio�kas påverkan på
tarmens mikrobiom, men det finns få studier på pa�enter. Hos friska frivilliga har vi kunnat visa a� en kombina�on av
så kallad metagenomisk sekvensering och odlingsbaserade metoder kan ge vik�g komple�erande informa�on om
mikrobiomskada. Den första analystypen är beroende på a� fastställa arvsmassa för bakterier i mikrobiomet och
således avgöra sammansä�ningen av mikrobiomet. Den andra analystypen kan visa hur andelen an�bio�karesistenta
bakterier utvecklar sig. Genom dessa två komplementära analyser får vi en god förståelse av hur mikrobiomet skadas.
I det aktuella precisionsmedicinska projektet planerar vi studera 150 pa�enter som följs över 3 månader, för a�
bedöma mikrobiomets återhämtning. Pa�enterna kommer a� fördela sig mellan 3 grupper: bredspektruman�bio�ka
(an�bio�ka med effekt mot många bakteriearter), smalspektruman�bio�ka (an�bio�ka med effekt mot e� fåtal
bakteriearter), eller ingen an�bio�ka. Vi använder avancerade sta�s�ska metoder för a� jämföra mikrobiomskada
både mellan grupperna och inom grupperna över �d.

Beviljat belopp år 1: 800 000
 Beviljat belopp år 2: 800 000
 Beviljat belopp år 3: 600 000
 

Fast brain MRI in nonsedated children - a prospec�ve cohort study on diagnos�c
performance

Sökande: Anna Falk Delgado

Sammanfa�ning
 Det har utvecklats nya mul�kontrast MR-sekvenser på Karolinska Sjukhuset där hjärnan kan undersökas på 1-3

minuter, som förväntas ge samma informa�on som en undersökning på 30 minuter. Inkluderade sekvenser kan
påvisa, blödning, ödem, kontrastladdning, strukturella fel, ischemi mm. De�a görs i en vanlig MR-maskin. För a�
kliniskt validera dessa krävs en jämförelse med sedvanliga MR-kontraster hos samma pa�ent. MR av hjärnan hos barn
är särskilt vik�gt a� u�öra istället för den joniserande metoden datortomografi vid misstanke om patologi. Barn har
dock svårigheter a� både förstå och a� stå ut med a� genomgå en MR-undersökning pga obehag och osäkerhet. Pga
de�a undersöks barn i sedering eller under generell anestesi. Undersökningarna är pga barnets nedsövda �llstånd
även långa �dsmässigt då man inte vill missa något när pa�enten väl ligger där sövd och man inte har en enkel chans
a� komple�era undersökningen i e�erhand. Tillgång �ll barnanestesi är dessutom mycket begränsad vilket bidrar �ll
a� vårdkön för barn �ll MR av hjärnan upp �ll 6 månader. Sex månader är medicinskt svårförsvarlig vänte�d och som
medför stor ovisshet för barnet familj. Därför finns e� starkt intresse från sjukvården a� utveckla en MR-metod som
tar kort �d och som inte innebär sedering eller generell anestesi av pa�enten. Denna studie ska prospek�vt utvärdera
huruvida barn likväl kan genomgå en undersökning med kort MR utan narkos med likvärdig diagnos�sk säkerhet som
en sedvanlig MR-undersökning i narkos.

Beviljat belopp år 1: 550 000
 Beviljat belopp år 2: 300 000
 Beviljat belopp år 3: 
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Individanpassad datortomografi - hur röntgenstrålar och kontrastmedel kan användas
bä�re i klinisk vardag

Sökande: Torkel Brismar

Sammanfa�ning
 Totalt u�ördes ca 1,5 miljoner datortomografi (DT) undersökningar i Sverige år 2018. Enligt

Strålsäkerhetsmyndigheten ökar antalet DT undersökningar snabbt - med 130% sedan år 2005. Redan små
förändringar av stråldoser och undersökningsprotokoll får därför stor betydelse. För a� få så bra bilder som möjligt,
och därmed största möjliga förmåga a� påvisa och gradera sjukdom, är det mycket vik�gt a� undersökningen
anpassas e�er individen och e�er aktuell frågeställning. I de�a projekt samverkar sjukhusfysiker, radiologer och
röntgensjuksköterskor för a� förbä�ra HUR datortomografiundersökningar u�örs. I projektet utvecklar och utvärderar
vi 1) hur planeringsbilden kan vidareutvecklas 2) hur vi med fotonräknande datortomografi kan sänka
kontrastmedelsdos och stråldos utan a� bildkvaliteten försämras 3) hur vi på e� bä�re sä� kan avbilda högvaskulära
tumörer 4) hur hjärtats pumpförmåga påverkar och påverkas vid kontrastmedelsinjek�on

Beviljat belopp år 1: 600 000
 Beviljat belopp år 2: 400 000
 Beviljat belopp år 3: 

Innova�v monitorering av an�bio�kabehandling vid livshotande infek�oner; från
provtagningsaspekter �ll modellbaserade dosråd och pa�entsäkerhetsuppföljning.

Sökande: Erik Eliasson

Sammanfa�ning
 Pandemin har tydligt illustrerat a� svåra infek�oner o�a har e� drama�skt förlopp med överraskande hög dödlighet

trots medicinska insatser med mycket väl utvecklad intensivvård. Många covidpa�enter fick bakteriella infek�oner i
lu�vägarna sekundärt �ll den primära virus-infek�onen och behandlades därför med an�bio�ka med redan bevisad
an�mikrobiell effekt men där det i klinisk praxis ändå råder stor osäkerhet om vad som utgör rä� dos i det enskilda
fallet. Många dödsfall inom intensivvården har mul�faktoriell bakgrund och denna ansökan tar sikte på a� op�mera
själva an�bio�kabehandlingen genom individanpassad dosering och behandlingsövervakning. För det krävs
utvecklingsinsatser på många olika plan varför våra ambi�oner sträcker sig från (1) individanpassade råd om
startdoser inom intensivvården där matema�ska modeller bla tar hänsyn �ll grundläggande skillnader mellan
pa�enter (som tex ålder, vikt, njurfunk�on) (2) säkerställande av a� man når effek�va, bakteriedödande läkemedels-
nivåer genom förfinade analystekniker av blod och vävnadsnivåer av an�bio�ka liksom dess bakteriedödande effekt
(3) a� avancerade förutsägelser om fortsa� dosbehov kan göras beroende på effek�v digital kommunikta�on mellan
sjukvårdsdata och labdata �ll modellering och det elektroniska beslutsstödet för ansvarig kliniker (4) a� labdatabaser,
i synnerhet avseende an�bio�kanivåer och biverkningar fortlöpande används för utvärdering av terapeu�skt
målområde för doseringen.

Beviljat belopp år 1: 800 000
 Beviljat belopp år 2: 700 000
 Beviljat belopp år 3: 500 000
 

Kan ar�ficiell intelligens �llämpad på ultraljudsbilder, samt cirkulerande tumör DNA i
blod förbä�ra diagnos�k och behandling vid äggstockstumörer?

Sökande: Elisabeth Epstein

Sammanfa�ning
 Det finns en stor brist på läkare med �llräcklig kompetens a� bedöma äggstockstumörer. Felak�g bedömning av

cancerrisken leder �ll a� många äggstocksopera�oner u�örs i onödan sam�digt som kvinnor med cancer ibland får
sin diagnos för sent och opereras subop�malt, vilket kan minska chansen �ll överlevnad. Vårt övergripande mål är a�
förbä�ra diagnos�ken vid äggstockstumörer, genom a� utveckla e� AI baserat diagnos�skt stöd �llämpat på
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ultraljudsbilder och cirkulerande tumör DNA i blod. I vår nyligen publicerade studie visade vi a� AI modeller baserade
djupa neurala nätverk (DNN) kunde skilja godartade från elakartade äggstockstumörer åt med en diagnos�sk säkerhet
i nivå med en ultraljudsexpert. I en stor interna�onell (20 centra) mul�centerstudie ”Ovarian Tumour Machine
Learning Collabora�on” ämnar vi nu externt validera våra AI-modeller för a� visa a� resultaten är generaliserbara. Vi
kommer även a� vidareutveckla våra AI-modeller baserat på video-sekvenser, och träna modellerna a� känna igen
bilder av dålig kvalité, ej lämplig för AI-analys. Vi håller också på a� skapa en transla�onell BIO-IMAGE databas med
medicinsk informa�on, biologiskt material (tumör-DNA i blod, ascites, vävnad) samt högupplösta ultraljudsbilder från
kvinnor med äggstockstumörer. Målet är a� genom avancerad bioinforma�k, förbä�ra diagnos�k, prognosbedömning
samt iden�fiera möjligheter �ll riktad cancerbehandling.

Beviljat belopp år 1: 800 000
 Beviljat belopp år 2: 800 000
 Beviljat belopp år 3: 700 000
 

PET med specifikt radioak�vt märkt spårämne 68Ga-FAPI-46 (Fibroblast- Ak�verande-
Protein- Hämmare) för primärdiagnos�k, stadieindelning och prognosbedömning hos
pa�enter med solida tumörer

Sökande: Rimma Axelsson

Sammanfa�ning
 Tumörer i bukspo�körtel, magsäck, gallgångar, äggstockar och huvud-halsregionen betraktas som svårbehandlade

cancerformer e�ersom majoriteten av pa�enterna diagnos�seras i e� sent skede, vilket leder �ll en dålig prognos.
Där�ll förekommer även godartade tumörer och inflammatoriska sjukdomar i dessa organ. Moderna bilddiagnos�ska
metoder som skiktröntgen och magnetkamera kan ibland inte skilja cancer från godartade �llstånd, vilket leder �ll
onödiga opera�oner och nedsa� livskvalitet. Inte heller kan dessa metoder all�d helt �llförlitligt påvisa
cancerspridning i kroppen. Tumörer som �llväxer över 1–2 mm i storlek behöver e� stöd i form av bindvävsceller. En
del tumörer, exempelvis inom bukspo�skörteln, består �ll 90% av sådana celler. En särskild typ av bindvävsceller,
fibroblaster, blir ak�verade när cancersvulster växer och sprider sig. E� radioak�vt märkt spårämne, FAPI, har nyligen
framställts och testats på olika cancertyper. Spårämnet visade mycket lovande resultat vid avbildning med
positronemissionstomografi (PET) med e� högt upptag av FAPI i tumörer med högt antal fibroblaster och e� lågt
upptag i kringliggande organ. Sy�et med de�a projekt är a� utvärdera bilddiagnos�k av cancer i bukspo�körtel,
magsäck, gallgångar, äggstockar och huvud-halsregionen med hjälp av FAPI-PET för a� fastställa metodens
diagnos�ska �llförlitlighet vid bedömning av cancer, dess spridning samt prognos�skt värde för dessa cancertyper.

Beviljat belopp år 1: 700 000
 Beviljat belopp år 2: 500 000
 Beviljat belopp år 3: 

Precision Medicine and Molecular Imaging: Targe�ng Gastrin Realising Pep�de
Receptors in different kinds of cancer by means of 68Ga-NOTA-PEG2-RM26 Positron
Emission Tomography/Computed Tomography.

Sökande: Antonios Tzortzakakis

Sammanfa�ning
 Gastrin-frisä�ande pep�dreceptorer (GRPR) överu�rycks i många tumörer inklusive prostatacancer, bröstcancer,

gastro-intes�nala karcinoider, tumörer i ventrikel, kolontumörer samt i lungcancer. Avbildning av förekomst av GPRP
u�ryck med positronemissionstomografi i kombina�on med datortomografi (PET/DT) skulle kunna möjliggöra en
värdefull fram�da utveckling för påvisande av cancer och bedömning av sjukdomsbörda. Det finns för närvarande
inget sä� a� diagnos�sera en GRPR-posi�v tumör eller en metastas som u�rycker GRPR utan a� ta
vävnadsprover/biopsier, och tyvärr kan inte alla tumörer biopseras. PET/DT har fördelen a� man kan avbilda hela
pa�enten med en undersökning. I kombina�on med e� radioak�vt GRPR-specifikt spårämne, skulle således såväl
primär tumör, lokala återfall samt metastaser av tumörer med GRPR u�ryck kunna bedömas med denna metod. E�
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sådant spårämne, benämnt 68 Ga-NOTA-PEG2-RM26 har utvecklats och testats på djur med framgång och studeras
nu på människa för a� utvärdera dess kliniska användbarhet som diagnos�skt verktyg. De�a är en prospek�v
explora�v first-in-human studie av 68 Ga-NOTA-RM26 för a� först studera säkerhet, biodistribu�on och stråldoser vid
användning av de�a spårämne. Spårämnet skulle kunna möjliggöra känsligare och mer detaljerade data för icke-
invasiv karakterisering av primära eller återkommande men även metastaserande stadier av cancersjukdom hos
pa�enter med de ovannämnda cancertyperna.

Beviljat belopp år 1: 500 000
 Beviljat belopp år 2: 

Beviljat belopp år 3: 

Utveckling och utvärdering av nya blodprodukter vid behandling av blödningar -
experimentella och kliniska studier

Sökande: Agneta Wikman

Sammanfa�ning
 Riktlinjer för behandling vid stora blödningar har förändrats under de senaste 10 åren och medfört förbä�rad

överlevnad. Blödningsprotokollen kommer ini�alt från krigssjukvård och har successivt överförts �ll civil sjukvård.
Kor�a�at innebär det a� blodprodukter ska ges så �digt som möjligt vid stora blödningar. Röda blodkroppar, plasma
och blodplä�ar i propor�oner som liknar helblod, är infört på de flesta sjukhus - men med varia�on beroende på
�llgång och lokala förutsä�ningar. Blodprodukter finns på några ambulanshelikoptrar i Sverige, men saknas i
ambulanser. Logis�k av blodprodukter med kort hållbarhet och krav på kylkedjor är en utmaning och nya
blodprodukter med längre hållbarhet; frystorkad plasma och frysta blodplä�ar , är vik�ga a� utvärdera och
introducera på e� välkontrollerat sä�. Med ökad �llgänglighet krävs också ökad säkerhet, t.ex. patogeninak�vering av
plasma och blodplä�ar I labora�va studier analyseras innehåll, funk�on och interak�on mellan blodplä�ar och
koagula�onsproteiner i blodprodukterna, framställda med nya metoder, jämfört med standardprodukter. I kliniska
studier ingår retrospek�va registerstudier av behandling vid stora blödningar på Karolinska och na�onella prospek�va
studier-observa�ons och behandlings- vid prehospitala blödningar i samarbete med Ambulanshelikoptern Västra
Götalands Regionen. I e� nordiskt samarbete planeras produk�on av frystorkad plasma (finansieras av andra anslag).

Beviljat belopp år 1: 500 000
 Beviljat belopp år 2: 

Beviljat belopp år 3: 

Utvärdering av en ny endoskopisk metod för diagnos�k och behandling av premaligna
förändringar i analkanalen, samt riktad screening av riskgrupper.

Sökande: Jonas Nygren

Sammanfa�ning
 Analcancer är en rela�vt ovanlig cancerform som drabbar mellan 150-200 personer varje år i Sverige. Risken för a� få

sjukdomen är kra�igt förhöjd bland homosexuella män, personer som är HIV-posi�va samt kvinnor med
cellförändringar eller cancer i livmoderhalsen. Analcancer utvecklas långsamt och genomgår förstadium �ll cancer
som kan upptäckas med e� cellprov, på samma sä� som livmoderhalscancer. Det är svårt a� undersöka analkanalen
och de flesta personer som har en förhöjd risk för analcancer undersöks inte regelbundet. Vi har på Ersta sjukhus
utvecklat en ny skonsam metod a� undersöka och i lokalbedövning ta bort cellförändringar i analkanalen.
Behandlingen sker med e� flexibelt endoskop, som är en mjuk, böjlig slang med en kamera, som förs upp i
analkanalen. Målen med dessa forskningsstudier är a� vetenskapligt utvärdera metoden. Vi kommer undersöka om
metoden är bra för a� upptäcka, avgränsa och behandla cellförändringar i analkanalen. Vi kommer dessutom
undersöka hur pa�enterna upplever undersökningarna och omhändertagandet och vi kommer undersöka om
cellprovtagning från analkanalen och flexibel endoskopi av analkanalen kan fungera som provtagningsmetod vid
förstadium �ll analcancer hos personer med ökad risk, såsom HIV-posi�va män.
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Beviljat belopp år 1: 550 000
Beviljat belopp år 2: 300 000
Beviljat belopp år 3: 




