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Beviljade ansökningar, Forskar ST 2023 (6 st)

A new treatment for age-related ocular disease: a gene therapy perspec�ve to prevent
progress of age-related macular degenera�on.

Sökande: Jonathan Bernd

Sammanfa�ning
 Avancerad åldersrelaterad makuladegenera�on (AMD) är den vanligaste orsaken �ll allvarlig synnedsä�ning i den

äldre befolkningen i västvärlden. Sjukdomen kan uppstå i två olika former, torr och den våt form. Båda formerna
skadar makulan, området på näthinnan som är vik�gast för synförmågan. Tillgänglig behandling idag gör det möjligt
a� hämma sjukdomsförloppet vid våt AMD hos ungefär 50 procent av pa�enter, de�a med preparat som förhindrar
ny kärlbildning, som är den bakomliggande orsaken �ll sjukdomen. Trots a� behandlingen har uppvisat god effekt hos
en del av pa�enterna, finns risk a� lång�dsbehandling kan leda �ll andra skador som exempelvis ärrbildning.
Dessutom måste rådande terapi ges upprepade gånger som injek�on i ögat vilket både belastar sjukkvården och
innebär obehag och risker för pa�enten. Vårt mål är a� utveckla e� ny� behandlingskoncept för pa�enter med
avancerad AMD, riktad mot den våta formen, sam�digt lång�dskomplika�oner undviks. Med hjälp av genterapi
modifieras re�nala pigment epitel (RPE), en typ av celler i näthinnan, så a� de själva producerar ämnen som hämmar
kärlbildning och därmed även sjukdomsprocessen. Med en enda injek�on hoppas vi kunna stoppa
sjukdomsutvecklingen, vilket innebär en stor vinst för pa�ent och samhälle. På sikt kan dessutom andra
ögonsjukdomar, såsom komplika�oner �ll diabetes och även tumörsjukdomar behandlas med vårt genterapi koncept. 

 
Beviljat belopp år 1: 400 000

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

 Beviljat belopp år 4: 0
 

Endovaskulära metoder för celladministrering och vävnadsprovtagning av tumörer i
djurcancermodeller

Sökande: Victoria Lövljung

Sammanfa�ning
 Cancer är den främsta enskilda dödsorsaken i världen. Årligen drabbas ca 14 miljoner människor av cancer och trots

stora upptäckter inom cancerbehandling hi�lls förblir den totala cancerrelaterade dödligheten rela�vt oförändrad.
Både tradi�onella och nyare behandlingsmetoder är associerade med skadliga biverkningar som påverkar
livskvaliteten nega�vt. Därför fortsä�er sökandet e�er mer effek�va och mer tolererbara behandlingsalterna�v.
Projektet sy�ar �ll a� utveckla nya behandlingsmetoder för cancer via kateterbaserad teknik. De�a innebär a�
instrument förs in genom e� litet hudsni� i ljumsken och navigeras i kroppens kärlsystem med hjälp av en
röntgenkamera som möjliggör rörliga bilder av kroppens inre. I gruppen har man i samarbete med KTH tagit fram
olika sådana instrument, e� för vävnadsprovtagning och e� för leverans av olika substanser. I studie #1 och #3 tas två
djurcancermodeller fram, en njurcancermodell och en hjärntumörmodell, genom �llförsel av cancerceller �ll organen
via gruppens egna instrument. I dagsläget finns inga andra djurcancermodeller på Karolinska Ins�tutet eller
Universitetssjukhuset. I studie #2 och #4 används gruppens instrument för a� selek�vt navigera �ll tumören som
utvecklats i de andra studierna, ta vävnadsprover från dem samt �llföra behandling lokalt i tumören. Försöken
förväntas ge ny och vik�g informa�on kring behandling av tumörer samt ge vägledning kring hur behandlingarna ska
op�meras för a� ge maximal effekt och minimala biverkningar. 

 
Beviljat belopp år 1: 400 000

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

 Beviljat belopp år 4: 0
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HEALTHYSHIFTWORK: a comprehensive longitudinal study of shi� work and
determinants of metabolic diseases

Sökande: Caisa Laurell

Sammanfa�ning
 Omkring 12% av Europas förvärvsak�va befolkning arbetar na�ski�. Långvarig störning av dygnsrytmen (cirkadiska

rytmen) pga exponering för ljus under na�en är förknippat med e� bre� spektrum av vanliga icke-smi�samma
sjukdomar (NCDs). Studien sy�ar �ll a� klargöra hur na�ski�sarbete orsakar risk för NCD och utveckla relevant
screening för hälsoeffekter av na�ski�sarbete. Vi ämnar därför a� hos 400 personer som arbetar i sjukvården (200
med dagski� och 200 med na�ski�, män och kvinnor) samla in data på individnivå om yrkes- och miljöexponeringar,
livss�lsfaktorer och kostmönster. Vi kommer a� mäta kogni�v funk�on, etablerade biomarkörer för kardiovaskulär
och metabol hälsa, hormoner, stress, immunfunk�on, och åldrande. Vi jämför na�ski�- med dagski�arbetande i den
svenska studien, men också med europeiska arbetare (n= 800); som undersöks med samma protokoll i en
tvärsni�sstudie. Vi kommer vidare a� utvärdera longitudinella förändringar hos svenska na�- och dagski�s-arbetande
genom en två års uppföljning med samma protokoll. Slutligen ämnar vi utveckla e� testba�eri med olika indikatorer
för sjukdom relaterad �ll na�arbete för direkt användning i företagshälsovårdens medicinska kontroller av denna
grupp. Studien kommer a� ge en ökad förståelse för hur störning av den cirkadiska rytmen ger en nega�v påverkan på
biologiska nyckelprocesser, såsom metabolism, relaterade �ll NCD. 

 
Beviljat belopp år 1: 400 000

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

 Beviljat belopp år 4: 0
 

Kan sjukdomsutveckling hos extremt underburna barn kopplas �ll mul�omicsprofiler –
som i sin tur kan bana väg för precisionsmedicin och demonstrera best prac�ce?

Sökande: Hanna Danielsson

Sammanfa�ning
 Varje år föds ca 6000 barn för �digt i Sverige. Ju �digare man föds desto större risk för allvarliga sjukdomar som kan

medföra stort lidande för såväl barnen som familjerna som drabbas. Kunskapen om de komplexa processer som leder
�ll a� underburna barn blir sjuka, samt hur vi kan förebygga och behandla sjukdomna på bästa sä� är idag begränsad.
De�a har le� �ll a� sjukdomsförekomst och behandling skiljer sig åt mellan olika sjukvårdsregioner i Sverige. Med
nyligen utvecklade tekniker och bä�re förmåga a� hantera stora datamängder finns goda chanser �ll förbä�rad och
standardiserad vård. Vi vill öka kunskapen om för�digt föddas sjukdomar och iden�fiera den bästa behandlingen
genom fyra sammanhängande studier som kartlägger de komplexa förlopp som sker i den nyfödda kroppen. Vi
planerar a� analysera proteiner, fe�syror, molekyler (metabolomik), immunförsvarsceller och bakterier i mun och
tarm de första månaderna i livet hos 206 extremt för�digt födda barn födda i Stockholm, Göteborg och Skåne. De�a
kopplas ihop med barnets sjukdomar, �llväxt, kost och behandling. För a� sä�a samman all komplex data samarbetar
vi med forskargrupper på SciLifeLab i Stockholm som använder ar�ficiell intelligens och maskininlärning. Projektet
hoppas visa vilken behandling som fungerar bäst och varför. Målet är a� inom en snar fram�d kunna föreslå
förbä�rad och mer standardiserad behandling av sjukdomar som drabbar för�digt födda barn.

 
Beviljat belopp år 1: 400 000

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

 Beviljat belopp år 4: 0
 

Single-cell sequencing of glioblastoma- Assessment and op�miza�on of current
treatments and iden�fica�on and valida�on of novel cellular and molecular
therapeu�c targets
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Sökande: Jesper Kjaer Jacobsen

Sammanfa�ning
 Glioblastom, den vanligaste och aggressivaste hjärntumören, är obotbar och prognosen mycket dålig med en

medianöverlevnad på mindre än e� år. Behovet av effek�vare och specifika terapier är därför stort, men utgör en stor
utmaning. Nuvarande behandlingsregim består av kirurgisk resek�on av den aggressivaste delen av glioblastom följt
av cellgi�er och strålbehandling, men återfall är ofrånkomligt på grund av kvarvarande terapiresistenta tumörceller,
inklusive så kallade cancerstamceller. Single-cell sekvensering är en högupplöst metod som kan etablera en cellulär
karta av tumörer, förändringar i genu�ryck på cellnivå, och även iden�fiera nya terapeu�ska måltavlor. Genom e�
nära samarbete mellan neurokirurgiska kliniken på Karolinska sjukhuset och världsledande exper�s inom single-cell
analyser vid Karolinska Ins�tutet håller vi på a� göra en unik karaktärisering av radikalt opererad glioblastom från en
pågående klinisk studie för a� kartlägga tumörcellerna i olika delar av tumören och dess spridning i omgivande
vävnad. De�a kan komma ha stor betydelse för individualiserad kirurgisk resek�onsmarginal samt e�erföljande
radioterapi, som inom snar fram�d kan leda �ll signifikant förbä�rad överlevnaden hos pa�enter med glioblastom.
Karaktärisering av tumörerna och cancerstamcellerna kommer iden�fiera molekylära markörer, som kan
implementeras i den kliniska histopatologiska diagnos�ken av glioblastom, samt måltavlor som utgångspunkt för
utveckling av nya och mer effek�va riktade terapier. 

 
Beviljat belopp år 1: 400 000

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

 Beviljat belopp år 4: 0
 

Syndromes with skeletal abnormali�es: aspects of natural course and molecular
gene�cs

Sökande: Hillevi Lindelöf

Sammanfa�ning
 Mer än 460 medfödda skele�sjukdomar är kända och de orsakas av förändringar i arvsanlag som styr skele�ets

utveckling (1). Symtomen varierar från svåra �llstånd hos foster �ll varierande grad av kortvuxenhet, bendeformiteter
och organkomplika�oner hos barn och vuxna. För många av diagnoserna är de gene�ska orsakerna for�arande
okända och det saknas systema�ska studier om naturalförlopp och lång�dskomplika�oner. 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 och
beskriva naturalförlopp för olika diagnosgrupper. I projektet deltar cirka 300 pa�enter med olika medfödda
skele�sjukdomar som alla genomgå� gene�sk analys. Med denna analys har 58% få� en orsaksdiagnos och vi
sammanställer kliniska-, radiologiska- och gene�ska fynd. 42% saknar orsaksdiagnos och �llfrågas om utvidgade
undersökningar för a� söka e�er nya gene�ska orsaker. Vi undersöker arvsmassan med fördjupade gene�ska
metoder. När vi iden�fierar nya genförändringar analyserar vi konsekvenserna av dem med hjälp av studier i celler
från pa�enten och djurmodeller. Denna forskning leder �ll utveckling av individanpassade behandlingsmetoder och
uppföljningar samt ökar kunskapen om gene�ska orsaker �ll kortvuxenhet. I e� längre perspek�v bidrar den �ll
utveckling av nya behandlingar för kortvuxenhet, skolios och benskörhet. 

 
Beviljat belopp år 1: 400 000

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

 Beviljat belopp år 4: 0
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Beviljade ansökningar, Klinisk postdoktor 2023 (10 st)

Consequences of the primary caesarean: Uterine rupture - incidence, risk and maternal
and neonatal complica�ons: a regional and na�onal popula�on-based study

Sökande: Charlo�e Lindblad Wollmann

Sammanfa�ning
 

Bakgrund: I Sverige har frekvensen kejsarsni� ökat kra�igt från 5% på 1970-talet �ll 18,5% idag. År 2021
kejsarsni�ades knappt 21% av alla förs�öderskor, det motsvarar 10 000 kvinnor. Den första förlossningen har stor
betydelse för kvinnans fortsa�a reproduk�va hälsa. E� �digare kejsarsni� kommer all�d betraktas som en risk vid
kommande förlossningar. Risken som beaktas är risken för en uterusruptur, dvs när livmodern brister i det gamla
ärret. I den e�erföljande förlossningen görs därför kon�nuerligt medicinska överväganden kring igångsä�ning, �d i
förlossning och förlossningsprogress. Uterusruptur är en mycket allvarlig katastro�ändelse där det krävs snabb
handläggning då svåra komplika�oner kan inträffa såsom stor blödning och allvarlig syrebrist hos barnet, mor och
barn kan i värsta fall dö. Studier visar a� uterusrupturfrekvensen ökar i takt med a� kejsarsni�sfrekvensen har ökat
(Wollmann -opublicerad data).

Sy�e: Kartlägga förekomst, risk och riskfaktorer för uterusruptur i Sverige samt dess förändring över �d. Studera
kvinnans risk för fysiska och psykiska lång�dskomplika�oner inklusive självska�ad hälsa e�er uterusruptur.

Genomförande: Med hjälp av regionala och na�onella pa�entregister och enkäter studera kvinnor med e� �digare
kejsarsni�. Genom a� länka ihop register studera lång�dskomplika�oner hos kvinnan. Med sta�s�ska analyser
beräkna risker för de olika u�allen.

Beviljat belopp år 1: 500 000
 Beviljat belopp år 2: 500 000
 Beviljat belopp år 3: 0

 Beviljat belopp år 4: 0
 

Deciphering the immune system in glioblastoma for future precision diagnos�cs and
treatment

Sökande: Egle Kvedaraite

Sammanfa�ning
 

Glioblastom (GBM) är den vanligaste och mest dödliga typen av hjärntumör. Medans immunoterapi har
revolu�onerat behandling av andra cancertyper, fungerar de dåligt mot GBM. Även om många nya terapier är under
utveckling är progressen inom GBM-fältet långsam och försvåras av utmaningen a� stra�fiera tumörer baserat på
deras och mikromiljöns heterogenitet. Vi vet idag a� immunsystemet spelar en avgörande roll för tumörens
utveckling, men vår kunskap om immunsystemet i människohjärnan generellt, och specifikt vid glioblastom är y�erst
begränsad. Genom a� kartlägga immunceller på singel cellnivå och validera dessa fynd med proteinanalyser i
tumören kommer vi skapa förutsä�ningar för fram�da individanpassad diagnos�k och behandling för pa�enter med
GBM.

Beviljat belopp år 1: 500 000
 Beviljat belopp år 2: 500 000
 Beviljat belopp år 3: 0

 Beviljat belopp år 4: 0
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Determining the impact of adipose �ssue cellular heterogeneity and func�onal
phenotype on atherosclerosis by Jesper Bäckdahl

Sökande: Jesper Bäckdahl

Sammanfa�ning
 

Åderförkalkning är den vanligaste orsaken �ll hjär�nfarkt. Vid fetma har man ökad risk a� drabbas av både
åderförkalkning och hjärt-kärlsjukdom. Dock kan risken vara olika hos individer trots samma mängd fe�väv. De�a
visar a� mängden fe�väv är mindre vik�gt jämfört med hur den fungerar. Nyligen undersökte vi fe�väven med en ny
metod som visade a� den bestod av flera �digare okända typer av fe�celler med olika egenskaper. Vi vill nu
undersöka hur dessa påverkar risken för åderförkalkning.

Med hjälp av nya tekniker vill vi kartlägga hur fe�väven skiljer sig åt hos individer med och utan åderförkalkning.
Däre�er vill vi, i en studie där vi lo�ar individer �ll olika behandlingar, kartlägga hur läkemedel som visat sig minska
risken för hjärt-kärlsjukdom kan påverka dessa skillnader. Sam�digt mäter vi utvecklingen av åderförkalkning och
metabol hälsa.

Med hjälp av de här studierna kommer vi kunna förstå betydelsen av olika fe�vävsegenskaper för risken a� utveckla
åderförkalkning samt även iden�fiera nya fe�vävsfaktorer som predicerar hur väl man svarar på behandling med
vanliga diabetesläkemedel.

Beviljat belopp år 1: 500 000
 Beviljat belopp år 2: 500 000
 Beviljat belopp år 3: 0

 Beviljat belopp år 4: 0
 

Endoscopic therapy for Barre�’s esophagus and intramucosal esophageal cancer: Risk
of invasive cancer, mortality, and complica�ons

Sökande: Dag Holmberg

Sammanfa�ning
 

Projektet ska undersöka resultaten e�er endoskopisk behandling (lokalbehandling via magkikarundersökning) av
synliga områden i matstrupen med cellförändringar som annars kan utvecklas �ll avancerad matstrupscancer.
Behandlingen innebär a� e� eller flera områden av matstrupens slemhinna tas bort, medan djupare lager lämnas
kvar. Metoden introducerades för drygt 10 år sedan och har rönt stora framgångar med goda kor�dsresultat. Det
saknas dock forskningsresultat från stora och oselekterade studier med lång uppföljnings�d, vilket behövs för a� veta
hur väl metoden fungerar i prak�ken och vilka risker som finns på längre sikt. Projektet är baserat på data från
na�onellt heltäckande hälsodataregister i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Vi ska inkludera pa�enter som
genomgå� endoskopisk behandling i något av dessa länder under de senaste 15 åren. Projektet är uppdelat i fyra
studier som undersöker endoskopisk behandling i rela�on �ll senare uppkomst av avancerad matstrupscancer och
död i matstrupscancer (studie 1 och 2), komplika�oner (studie 3) samt hur sjukhusets årliga antal endoskopiska
behandlingar påverkar alla de följder som ska undersökas i studie 1-3 (studie 4). Projektet kan påvisa e� behov av
endoskopiska kontrollundersökningar e�er endoskopisk behandling, ge underlag �ll en mer individualiserad
behandling beroende på förväntad ny�a och risk, samt påvisa om det finns behov av centralisering av denna speciella
och avancerade endoskopiska behandling.
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Beviljat belopp år 1: 500 000
Beviljat belopp år 2: 500 000
Beviljat belopp år 3: 0
Beviljat belopp år 4: 0

Iden�fica�on of immunological key events in clinical progression to systemic
autoimmune disease

Sökande: Albin Björk

Sammanfa�ning
 

Autoimmuna sjukdomar är en blandad grupp av �llstånd som kännetecknas av kronisk inflamma�on och
vävnadsskada. Det är välkänt a� somliga individer utvecklar serologiska markörer för autoimmunitet i form av
autoan�kroppar, men trots de�a inte utvecklar en kliniskt uppenbar sjukdom. Vid en graviditet kan autoan�kroppar
hos modern riktade mot an�genen Ro/SSA och La/SSB påverka fostret och leda �ll neonatal lupus som ibland
innefa�ar utveckling av kongenitalt hjärtblock. Mödrar �ll dessa barn är o�a diagnos�serade med en systemisk
autoimmun sjukdom så som systemisk lupus erythematosus (SLE) eller Sjögrens syndrom, men en stor del av
kvinnorna är helt asymtoma�ska. Dessa kvinnor representerar en unik grupp individer lämpade för studier av
utveckling av autoimmuna sjukdomar e�ersom en majoritet har rapporterats a� på sikt uppfylla diagnoskriterier för
systemisk autoimmun sjukdom.

De�a projekt sy�ar �ll a� iden�fiera centrala immunologiska händelser och �diga symptom vid progression från
serologisk autoreak�vitet �ll kliniskt detekterbar systemisk autoimmun sjukdom. De�a vill vi uppnå genom unika
möjligheter �ll studier i svenska pa�entregister, i kombina�on med väl karakteriserade pa�entkohorter. Förståelse av
de immunologiska mekanismer som orsakar övergång �ll sjukdom är vik�ga för a� möjliggöra �digare diagnos och
behandling, samt för a� bä�re förstå de basala mekanismer som ligger �ll grund för utveckling av autoimmun
sjukdom.

Beviljat belopp år 1: 500 000
 Beviljat belopp år 2: 500 000
 Beviljat belopp år 3: 0

 Beviljat belopp år 4: 0
 

Integra�ve machine-learning approaches for improving therapy predic�on and
prognos�ca�on in early breast cancer with insights in tumor-immune
microenvironment

Sökande: Ioannis Zerdes

Sammanfa�ning
 

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor och det finns således e� stort behov av a� upptäcka nya
behandlingar, op�mera redan �llgängliga terapier och förbä�ra prognosen. Dock är det vik�gt a� få mer kunskap om
hur kan man urskilja pa�enter som är i större ny�a av behandlingen. E� sä� för a� genomföra det är a� utny�ja
cancercellernas biologiska egenskaper och samspel med deras immunologiska miljö. Det föreslagna projektet gäller
analysen av tumörmaterial som redan har tagits från pa�enterna som deltog i en interna�onella studie med
preopera�v cytosta�ka behandling. Sy�et med forskningsprojektet är a� man ska kunna få en inblick i
immunförsvarets betydelse och samspelet mellan cancer och immunologiska celler vid �dig bröstcancer och deras
betydelse som predik�va och prognos�ska markörer. Vi kommer a� använda nya spa�ala experimentella metoder
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och skapa lämpliga ar�ficiell intelligens (AI) modeller för a�
försöka förutsäga behandlingsrespons, återfallsrisken med fokus tumor-immunmikromiljö och även förbä�ra
prognosen för bröstcancerpa�enter. 

Beviljat belopp år 1: 500 000
 Beviljat belopp år 2: 500 000
 Beviljat belopp år 3: 0

 Beviljat belopp år 4: 0
 

Laryngeal mask airway for the treatment of respiratory distress in the preterm infant

Sökande: Susanna Myrnerts Höök

Sammanfa�ning
 

A� födas för �digt, prematurt, är poten�ellt livsfarligt och inträffar vid ca 11% av levande födslar. Komplika�oner av
prematur födsel står för en miljon dödsfall varje år och är en riskfaktor i över 50% av alla neonatala dödsfall,
majoriteten i låg- och medelinkomstländer.

Prematura behöver o�a stöd med övertrycksven�la�on. Livshotande andningssvikt pga omogna lungor kan uppstå
dagarna e�er förlossningen med behov av administra�on av ytak�vt ämne, surfaktant. Administra�on av surfaktant
har hi�lls krävt intuba�on, en svår teknik som o�ast u�örs av anestesiologer och neonatologer. Erfarenhet av
intubering är begränsad i de delar av världen där flest prematurer dör och brist på erfarenhet är även e� problem i
delar av Sverige.

Larynxmasken (LMA) uppfanns med sy�et a� skapa en mer prak�sk och säkrare lu�väg än tradi�onell ansiktsmask
och mindre invasiv än intubering och kan användas säkert av barnmorskor �ll nyfödda > 34 veckor vilket ger den stor
poten�al.

LMA för prematurer med låg födelsesvikt genomgår nu utvärdering. Vi u�orskar användbarheten och �ll vilken
utsträckning den kan ersä�a intubering. Genom kliniska studier kommer vi utvärdera poten�alen för LMA i
prematurstorlek vid administria�on av surfaktant.

Om resultaten är posi�va kommer LMA i prematurstorlek bidra �ll minskad sjuklighet och dödlighet både globalt och i
Sverige och strävan a� uppnå det Globala Målet 3.2 innan 2030 med e� specifikt mål för spädbarnöverlevnad.

Beviljat belopp år 1: 500 000
 Beviljat belopp år 2: 500 000
 Beviljat belopp år 3: 0

 Beviljat belopp år 4: 0
 

Lung involvement in idiopathic inflammatory myopathies: main driver of prognosis
and treatment

Sökande: Antonella Notarnicola
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Sammanfa�ning

Myosit är en grupp sällsynta, kroniska, inflammatoriska sjukdomar som kännetecknas av e� bre� spektrum av kliniska
manifesta�oner där lungsjukdom förekommer hos 50% av pa�enter och är direkt associerad med hög risk för �dig
död. An�syntetassyndrom (ASSD) är en subgrupp av myosit där den kliniska bilden domineras av lungsjukdom som
kan förekomma upp �ll 100% av pa�enterna. Orsaken är okänd men forskning stöder a� autoan�kroppar, som kallas
an�syntetasan�kroppar, har en central roll i sjukdomsutvecklingen. Den vanligaste av dessa är an�-Jo1 an�kroppen.
Lungsjukdomen vid myosit/ASSD kan uppvisa en bred allvarlighetsgrad; vissa pa�enter har inga symtom av
lungsjukdomen, medan andra kan debutera med akuta andningssvårigheter. Den vanligaste formen är långsamt
insä�ande lungsymtom och successivt försämrad lungkapacitet. Lungsjukdomen vid myosit/ASSD behandlas med
höga kor�sondoser och olika immundämpande läkemedel o�a med begränsad effekt. Sy�et med mi� projekt är a�
iden�fiera markörer i blodprover som visar på risk a� utveckla lungsjukdom liksom för svårighetsgrad av lungsjukdom
och svar på behandling. De�a för a� kunna förbä�ra hälso�llstånd och överlevnad för dessa pa�enter. Dessutom,
genom a� studera arvsanlag som medför risk a� få sjukdomen samt vilka delar av immunsystemet som bidrar �ll
utveckling av lungsjukdom, hoppas vi kunna hi�a nya behandlingsmöjligheter med bä�re effekt och färre
biverkningar än de behandlingar vi kan erbjuda idag.

Beviljat belopp år 1: 500 000
 Beviljat belopp år 2: 500 000
 Beviljat belopp år 3: 0

 Beviljat belopp år 4: 0
 

Molecular and clinical prognos�c factors for lung cancer pa�ents with brain
metastases.

Sökande: Georgios Tsakonas

Sammanfa�ning
 

I Sverige insjuknar cirka 4000 personer årligen i lungcancer. På grund av den dåliga prognosen så är lungcancer den
vanligaste orsaken �ll cancerdöd i Sverige och globalt. Bland solida tumörformer har lungcancer den största risken för
utveckling av hjärnmetastaser som förekommer hos upp �ll 44% av pa�enter med avancerad icke-småcellig
lungcancer (NSCLC). Hjärnmetastaser är förknippade med en dålig prognos med en medianöverlevnaden av 4-11
veckor i obehandlade pa�enter och 4-15 månader hos behandlade pa�enter. E� stort kliniskt problem är a� försöka
hi�a predik�va och prognos�ska biomarkörer för hjärnmetastasering. Vi planerar a� genomföra en
journalgenomgång av lungcancer pa�enter med hjärnmetastaser i Stockholm och även extrahera data inrapporterat
�ll svenska na�onella kvalitetsregistret för lungcancer. Vi planerar a� genomföra gene�ska/molekylära analyser på
befintliga vävnadsprover som har tagits under sjukdomsförlopp. Vi kommer a� försöka iden�fiera kliniska och
biologiska riskfaktorer för hjärnmetastasering och hi�a markörer som kan förutspå respons �ll olika behandlingar. Vi
är särskillt intresserade av a� studera effekt av stereotak�sk strålbehandling (gamma-knivs behandling), målriktade
behandlingar och immunterapi hos lungcancer pa�enter med hjärnmetastaser, för a� kunna hi�a bä�re
behandlingsstrategier i fram�den. 

Beviljat belopp år 1: 500 000
 Beviljat belopp år 2: 500 000
 Beviljat belopp år 3: 0

 Beviljat belopp år 4: 0
 

Suicidrisk vid substansberoende: Epidemiologiska och kliniska studier

Sökande: Lo�i Khemiri

Sammanfa�ning
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I Sverige tar 1500 människor si� liv varje år. Det är väl belagt a� psykiatriska sjukdomar ökar risken för suicid, men
mindre är känt när det gäller kopplingen mellan olika former av substansberoende och suicidrisk. Målet med de�a
forskningsprojekt är a� studera denna fråga genom både epidemiologiska och kliniska studier. 

De tre epidemiologiska studierna använder sig av na�onella register med informa�on om diagnoser,
läkemedelsförskrivning och socioekonomiska faktorer. Dessa studier kommer besvara frågorna: 1)Hur stor är
suicidrisken vid olika typer av substansberoende, och finns det skillnader mellan män och kvinnor?; 2)Finns det
gemensamma gene�ska faktorer mellan suicid och substansberoende? 3)Hur påverkar substansberoende suicidrisken
hos pa�enter med annan psykiatrisk sjuklighet? 

De kliniska studierna bygger på en klinisk longitudinell datainsamling där pa�enter inkluderas i samband med a� de
skrivs ut ifrån sjukhus e�er akut beroendevård. Målet är a� studera vilka kliniska variabler som förutsäger aktuell
suicidrisk och fram�da suicidala handlingar. Vi kommer då samla in data som ej är möjliga a� studera vid register-
studier tex kogni�va tester, blodprov och hjärnavbildningsdata. 

Resultaten från forskningsprojektet kommer förhoppningsvis öka kunskap om suicidrisk vid substansberoende
samt förbä�ra suicidriskbedömningar så a� färre människor tar sina liv. Målet är a� ak�vt sprida forskningsresultaten
på såväl lokal och na�onell nivå utöver publicering i interna�onella �dskri�er. 

Beviljat belopp år 1: 500 000
 Beviljat belopp år 2: 500 000
 Beviljat belopp år 3: 0

 Beviljat belopp år 4: 0
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Beviljade ansökningar, Kliniska forskare 2023 (8 st)

Forskningsprogram för hemorragisk stroke: prehospital triage, blödning vid
uppvaknande från sömn, samt mul�fas DT-angiografi för bä�re diagnos�k och
prognos.

Sökande: Michael Mazya

Sammanfa�ning
 Årligen drabbas 3000 personer i Sverige av intracerebralt hematom (ICH), den svåraste stroketypen. Var tredje avlider,

bara e� fåtal slipper nedsa� funk�on. Akut blodtryckssänkning, fibrinolyshämning och reversering av blodförtunning
minskar ogynnsam hematom�llväxt i det akuta skedet. Vi planerar undersöka hur Stockholms prehospitala
stroketriagesystem, implementerat 2017 för styrning av pa�enter med svåra stroke-symptom �ll Karolinska, har
påverkat vård och u�all hos ICH-pa�enter som behöver neurokirurgi och intensivvård, samt om styrningen kan
förbä�ras. Det finns stora kunskapsbrister om ICH vid uppvaknande från sömn. Små studier har visat mer framskriden
sjukdom, jmf med blödning under vakenhet. För a� undersöka risk för �dig försämring och prognos hos denna nästan
ostuderade grupp, planerar vi två stora observa�onella studier: en detaljerad kliniko-radiologisk vid tre sjukhus, samt
en på na�onella registerdata. Frågeställningarna kring ICH vid uppvaknande är om de o�are kräver intensivvård och
neurokirurgi, samt om de o�are har expanderat färdigt redan sjukhusankomst, vilket skulle påverka medicinsk
behandling. Tidsupplöst mul�fas-DT-angiografi (mDTA) är en ny bildmetod implementerad på stora centra
interna�onellt, bl.a. Karolinska. Den tros ge bä�re orsaksdiagnos�k vid ICH och kunna visa pågående blödning. Den
har ännu inte jämförts vetenskapligt mot �digare standardmetoden singelfas-DTA vid ICH, vilket behövs inför
ställningstagande �ll spridning av mDTA �ll fler centra. 

 
Beviljat belopp år 1: 500 000

 Beviljat belopp år 2: 500 000
 Beviljat belopp år 3: 0

 Beviljat belopp år 4: 0
 

Förbä�rad diagnos�k och prognos�sering vid fe�lever

Sökande: Hannes Hagström

Sammanfa�ning
 Övervikt, fetma och typ 2 diabetes har blivit extremt vanligt, i Sverige är idag mer än halva befolkningen övervik�g. En

vanlig, men mindre välkänd, komplika�on av övervikt är inlagring av fe� i levern - fe�lever. Fe�lever finns nu hos cirka
25% av världens befolkning, och hos mer än 55% av personer med typ 2 diabetes. Cirka 5% av de med fe�lever
kommer utveckla skrumplever eller levercancer. Det stora problemet är a� i denna stora grupp hi�a minoriteten som
riskerar dessa svåra u�all . Det övergripande målet i projektet är a� utveckla nya metoder för a� korrekt iden�fiera
de personer med fe�lever som riskerar a� drabbas av skrumplever eller levercancer. Vi använder oss av flertal unika
datakällor för a� nå de�a mål. Dels genomför vi en omfa�ande datainsamling med detaljerade uppgi�er från alla
personer i Stockholm som lämnat blodprover där leverns funk�on kan mätas. Genom länkning �ll na�onella register
och avancerade sta�s�ska metoder kommer vi a� ta fram modeller för vilka personer som har en ökad risk. Över
300.000 personer kan inkluderas i denna studie - den ojämförligt största studien globalt på området . I en annan
delstudie undersöker vi om screening av levern med ultraljud hos >1000 pa�enter med typ 2 diabetes kan iden�fiera
de med �diga tecken �ll leverskada. Sammantaget kommer projektet skapa nya sä� a� korrekt iden�fiera pa�enter
med hög risk för fram�da svår leversjukdom och ge underlag �ll a� skapa nya vårdkedjor för pa�enter med diabetes
och fe�lever. 

 
Beviljat belopp år 1: 500 000

 Beviljat belopp år 2: 500 000
 Beviljat belopp år 3: 0

 Beviljat belopp år 4: 0
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Microvascular dysfunc�on in pa�ents with sepsis and sep�c shock, evalua�on of
methods for beside monitoring in clinical prac�se.

Sökande: Sara Tehrani

Sammanfa�ning
 I kroppen triggar en svår infek�on i gång e� kra�igt inflammatoriskt svar med ansamling av vita blodceller i kroppens

minsta blodkärl, mikrocirkula�onen. Inflamma�onen är en vik�g del av vårt immunförsvar, men kan sam�digt skapa
obalans och försämra mikrocirkula�onen i vik�ga organ. De�a kan på kort �d eskalera �ll en generell cirkula�onssvikt
och vävnadsskada i olika organ. Tillståndet benämns sepsis, och har en dödlighet uppemot 40%. Idag saknar vi
metoder för a� undersöka mikrocirkula�onen hos pa�enter med svår sepsis, och våra behandlingsriktlinjer baseras
på effekter i stora blodkärl. I denna studie introducerar vi metoder för a� undersöka mikrocirkula�onen hos 60
kri�skt sjuka pa�enter som vårdas för sepsis och sep�sk chock. Vi undersöker funk�onen i kroppen minsta blodkärl,
kapillärerna, och generell mikrocirkula�on i huden vid upprepade �llfällen under och e�er akut sjukdomsfas.
Undersökningarna görs med icke-invasiva metoder, innebär inget obehag och kan u�öras medan pa�enten vårdas på
intensiv- och intermediärvårdssavdelning. Studien inkluderar också 30 kontroller. Studiens avsikt är a� undersöka hur
svår sepsis och sep�sk chock påverkar mikrocirkula�onen, och huruvida störningar i mikrocirkula�onen relaterar �ll
dödlighet. På sikt vill vi i samarbete med två svenska företag, HJN Sverige and PU sensor, utveckla enkla
medicintekniska produkter som kan användas för a� övervaka mikrocirkula�onen hos pa�enter med svår sepsis på
intensivavdelningar.

Beviljat belopp år 1: 500 000
 Beviljat belopp år 2: 500 000
 Beviljat belopp år 3: 0

 Beviljat belopp år 4: 

Myasthenia gravis: Towards improved prognos�ca�on and treatment

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-
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: 500 000

 Beviljat belopp år 2: 500 000
 Beviljat belopp år 3: 0

 Beviljat belopp år 4: 0
 

Neuromotor development in infants born extremely preterm, early predic�on and
interven�on

Sökande: Maria Örtqvist
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Sammanfa�ning
Chanserna a� överleva har ökat drama�skt senaste decennierna för barn födda extremt för �digt (före v 28), dock
finns stor risk a� drabbas av hjärnskada och psykomotoriska funk�onsnedsä�ningar. Förekomsten av Cerebral Pares
(CP) är idag rela�vt låg medan risken a� drabbas av neuropsykiatriska diagnoser och kogni�va nedsä�ningar är
väsentligen större. En del av de�a projekt utgår från en stor randomiserad kontrollerad mul�centerstudie med sy�e
a� utvärdera en �dig behandling som stödjer föräldra-barn samspel och därigenom stärker barnets utveckling. Utöver
de�a kommer vi även a� undersöka �diga tecken på avvikande psykomotorisk utveckling med fokus på neurologisk
och motorisk utveckling. 130 barn (födda 2018–21) i Stockholm ingår i ovan nämnda studie och följs �ll 5,5 år. Vi
kommer även a� utvärdera psykomotorisk utveckling hos en stor grupp barn födda extremt för �digt som ingår i en
stor na�onell studie (EXPRESS) som följts �ll 12 år och jämföra med friska kontroller. Det huvudsakliga sy�et med
de�a projekt är a� förebygga avvikande utveckling med fokus på neurologi och motorik hos dessa barn genom �dig
iden�fika�on av barn i behov av �dig behandling. Projektet förväntas öka kunskapen kring �dig utveckling under
första åren hos barn födda extremt för �digt samt effekten av �dig behandling. Det är av stor vikt för a� kunna starta
behandling �digt, planera för långsik�gt stöd samt bidra �ll en förbä�rad hälsa för dessa barn och deras familjer. 

Beviljat belopp år 1: 500 000
 Beviljat belopp år 2: 500 000
 Beviljat belopp år 3: 0

 Beviljat belopp år 4: 0
 

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, och i vissa fall också
särskilja olika cancertyper och iden�fiera primärtumören. I MEDECA-studien undersöker vi blodet från 1000 pa�enter
som utreds på vårt diagnos�ska center på Danderyds sjukhus (DC DS) pga ospecifika symptom som skulle kunna tala
för en dold cancer. Blodprov tas innan den standardiserade cancerutredningen vilken omfa�ar e� bre� ba�eri av
biokemiska analyser och radiologi. DC DS utgör en utmärkt studiebas då 1) blodprov tas innan cancerdiagnos, och 2)
pa�enter som inte får en cancerdiagnos utgör en passande kontrollgrupp. I interna�onella samarbeten analyserar vi
det predik�va värdet av e� flertal biomarkörer i rela�on �ll ny cancer diagnos. Det diagnos�ska värdet av
biomarkörerna i rela�on �ll cancerdiagnos analyseras med maskininlärning i sy�e a� ta fram e� mul�-analy�est som
kan iden�fiera pa�enter med hög risk för en dold cancer, och med störst behov av en snabb och u�örlig utredning. E�
blodtest skulle kunna leda �ll �digare diagnos och behandling, mindre onödiga, kostsamma och poten�ellt skadliga
undersökningar, och på sikt bä�re överlevnad för cancerpa�enter.

 
Beviljat belopp år 1: 500 000

 Beviljat belopp år 2: 500 000
 Beviljat belopp år 3: 0

 Beviljat belopp år 4: 0
 

Sepsis-early detec�on and treatment by automa�c scripts and ar�ficial intelligence

Sökande: Maria Cronhjort

Sammanfa�ning
 När en pa�ent får en svår infek�on som påverkar hela kroppen så har den personen få� sepsis. World Health

Organiza�on har bedömt a� sepsis är e� stort hot mot folkhälsan världen över då det orsakar uppska�ningsvis 11
miljoner dödsfall om året. Hur mycket sjukdom och död som sepsis orsakar i Sverige är okänt då det är få pa�enter
som får rä� diagnos. För a� kunna behandla sepsis så måste vi först bli bä�re på a� iden�fiera vilka pa�enterna som
drabbas. Många vik�ga funk�oner i kroppen kan bli påverkade vid sepsis. Det kan leda �ll a� symptom är vaga och
atypiska, speciellt �digt i förloppet. Som vid många andra sjukdomar, t ex hjär�nfarkt, så kan det också finnas
könsskillnader som vi inte är medvetna om. För a� förbä�ra �dig diagnos�k och behandling kommer vi utveckla och
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pröva elektroniska hjälpmedel för a� iden�fiera de sep�ska pa�enterna. Genom analys av hur pa�enters symtom vid
insjuknande i sepsis beskrivs kommer vi kunna förbä�ra informa�onen �ll allmänheten om vilka symtom man bör
vara uppmärksam på. Vi kommer utvärdera om ar�ficiell intelligens kan förutsäga vilka pa�enter på
intensivvårdsavdelningen som kommer få sepsis, och utveckla en ny metod för analys av påverkan på koagula�onen
vid sepsis Vår målsä�ning är a� iden�fiera sepsis så �digt som möjligt. Det är en sjukdom som ini�alt kan vara svår a�
hi�a men lä� a� bota, men senare i förloppet när symtomen blir tydligare så kan det vara lä� a� ställa diagnos men
för sent för a� bota. 

Beviljat belopp år 1: 500 000
 Beviljat belopp år 2: 500 000
 Beviljat belopp år 3: 0

 Beviljat belopp år 4: 0
 

Significance of Helicobacter pylori infec�on in pa�ents with acute myocardial
infarc�on – experimental, observa�onal and randomized clinical studies

Sökande: Robin Hofmann

Sammanfa�ning
 Bakgrund: Trombocythämmande behandling har minskat återinsjuknandet e�er hjär�nfarkt men �ll priset av fler

magblödningar som bidrar �ll lidande och ökad risk för men och död. A� risken för magblödningar ökar vid infek�on
orsakad av magtarmbakterien Helicobacter pylori (Hp) har helt förbise�s hos hjär�nfarktpa�enter. I dagsläget saknas
kunskap om hur och hos vilka pa�enter Hp diagnos�k och behandling påverkar u�allet e�er hjär�nfarkt. Målsä�ning:
A� fastställa huruvida en systema�sk screening av hjär�nfarktpa�enter för Hp infek�on, och i förkommande fall en
behandling av denna, kan minska blödningskomplika�oner och förbä�ra prognosen e�er hjär�nfarkt. Arbetsplan:
Tre�ofem sjukhus i Sverige kommer a� randomiseras �ll en period då man testar alla pa�enter som läggs in för
hjär�nfarkt för Hp, och behandlar de som är posi�va, samt �ll en lika lång period utan Hp diagnos�k och behandling.
Det primära u�allsmå�et är sjukhuskrävande blödning från mag- och tarmkanalen. Sekundära u�allsmå� utgörs av
kardiovaskulära händelser och död. Betydelse: Vi förutser a� denna studie kan påvisa en minskad komplika�onsrisk
och en ökad överlevnad e�er hjär�nfarkt genom införandet av en systema�sk diagnos�k och behandling av Hp
infek�on e�er hjär�nfarkt. Subgruppsanalyser och detaljerade substudier kommer möjliggöra individualiserade
slutsatser baserad på risknivå. E� posi�vt u�all skulle leda �ll direkt implementering i riktlinjer för hjär�nfarktvård. 

Beviljat belopp år 1: 500 000
 Beviljat belopp år 2: 500 000
 Beviljat belopp år 3: 0

 Beviljat belopp år 4: 0
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Beviljade ansökningar, Kliniska forskare med medellång vårdutbildning 2023
(5 st)

A longitudinal study on the coexistence of obesity and ADHD in the preschool age:
Prevalence, underlying mechanisms, and a novel combined interven�on

Sökande: Markus Brissman

Sammanfa�ning
 Barnobesitas är kopplat �ll fysisk och psykisk ohälsa. ADHD (a�en�on-deficit/hyperac�vity disorder) kan försämra

de�a hälsoförlopp. Symptom för ADHD kan ses redan i förskoleåldern i form av beteenden som även är kopplade �ll
obesitas t.ex. överätande och överdriven skärm�d. Förekomsten av sam�dig obesitas och ADHD i förskoleåldern är
dock for�arande oklar liksom vilka mekanismer som kan förklara sambandet. Det bristande kunskapsläget hindrar
�diga insatser. Sy�et med de�a projekt är därför a�: 1) Kartlägga förekomst av sam�dig obesitas och ADHD symptom
hos 4-åringar. 2) Studera riskfaktorer som kan förklara sambandet. 3) Testa e� evidensbaserat föräldraprogram som
stöd för en hälsosam viktutveckling och minskad beteendeproblema�k. Familjer med 4-åringar (n=3000) rekryteras
�ll a� delta i en tvåårig longitudinell webbaserad enkätstudie. I en randomiserad kontrollerad studie med 100 familjer
testar vi även effekten av e� skräddarsy� föräldraprogram (online i 10 veckor, 1,5 h/v) jämfört med vanlig vård. I båda
studierna utvärderas barnens viktstatus, levnadsvanor, barn och föräldrars psykosociala hälsa och föräldrastress samt
betydelsen av sociodemografiska familjefaktorer. Programmet utvärderas även i intervjuer med föräldrar. Våra
resultat kommer a� öka kunskapen om obesitas och ADHD symptom i förskoleåldern och iden�fiera �diga
riskfaktorer. Målet är a� bidra �ll evidensbaserad vård och på så sä� minska nega�va konsekvenser av två allvarliga
�llstånd som drabbar barn. 

 
Beviljat belopp år 1: 500 000

 Beviljat belopp år 2: 500 000
 Beviljat belopp år 3: 0

 Beviljat belopp år 4: 0
 

Nutri�on and physical ac�vity as treatment in chronic liver disease

Sökande: Catarina Lindqvist

Sammanfa�ning
 Vid kronisk leversjukdom leder inflamma�on �ll ärrvävnad som kan övergå �ll levercirros. Undernäring och sarkopeni

(minskad muskelmassa, styrka och funk�on) är vanligt vid svår levercirros och leder �ll sämre överlevnad. Kost och
träning är vik�gt för a� minska nedbrytning av muskler vilket poten�ellt kan hindra a� leverfunk�onen försämras.
Om kostvanor kan påverka sjukdomsutvecklingen är en vik�g fråga för många som undrar om de själva kan påverka
sin situa�on. De�a projekt kommer genom olika studier a� undersöka om näringsintaget och fysisk ak�vitet påverkar
sjukdomsutveckling vid leversjukdom. Vi kommer a� rekrytera personer med levercirros �ll en randomiserad
kontrollerad studie �ll dagens standardråd om vikten av fysisk ak�vitet, eller �ll e� enkelt träningsprogram som kan
u�öras i hemmet. Vi utvärderar om de�a leder �ll förbä�rad livskvalitet samt studera om näringsintaget, utöver
fysisk ak�vitet, påverkar undernäring och sarkopeni. Vi kommer studera kostmönster hos personer med primär
skleroserande kolangit som deltar i en randomiserad kontrollerad studie, vi kommer undersöka kostens eventuella
samband med livskvalitet och svårighetsgrad av sjukdomen. Vi kommer även a� undersöka personer med levercirros
upplevelser av nutri�onsbehandling i en kvalita�v intervjustudie. Resultaten från denna studie kommer användas �ll
a� u�orma en randomiserad kontrollerad studie för a� utvärdera två olika sä� a� u�öra nutri�onsbehandling. 
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Physical training in pa�ents with POTS (postural orthosta�c tachycardia syndrome)
a�er Covid-19

Sökande: Anna Svensson-Raskh

Sammanfa�ning
 Covid-19 har poten�al a� påverka flertalet organ i kroppen, såsom hjärta, respiratoriska, neurologiska, endokrina och

muskulo-skeletala system. I e�erförloppet av Covid-19 har sjukhusvårdade och icke-sjukhusvårdade kvarvarande
symtom som påverkar fysiska, kogni�va och psykologiska funk�oner. E� symptom som förekommer o�are än
förväntat är det posturala ortosta�ska takykardisyndromet (POTS) som kännetecknas av fa�gue, hjärntrö�het samt
en markant ökad hjär�rekvens (>30 slag) vid uppresning från liggande �ll stående. Intolerans �ll fysisk ak�vitet och
upprät stående utvecklas då det verkar trigga symtomen. Få studier har utvärderat fysisk ak�vitet vid POTS, ändå
rekommenderas individuellt anpassad fysisk ak�vitet som komplement �ll farmakologisk behandling, då det antas
reducera symptomen. På Karolinska Universitetssjukhuset finns en specialiserad mångprofessionell mo�agning som
följer upp pa�enter med restsymptom e�er Covid-19. För närvarande har ca 70 personer diagnos�seras med POTS,
flera inväntar utredning, är sjukskrivna och klarar ej a� u�öra någon form av fysisk ak�vitet. Med denna studie vill vi
utvärdera effekten av individuellt anpassad fysisk ak�vitet på fysisk och psykisk funk�on, arbetsförmåga och
livskvalitet hos pa�enter som diagnos�cerats med POTS e�er Covid-19. Fysisk ak�vitet på regelbunden basis har
poten�al a� påverka fysisk funk�on, välmående, hälsorelaterad livskvalitet. En förbä�rad fysisk funk�on och hälsa
medföra en reducerad kostnad för samhället.
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Subtypsbestämning av artros baserat på biomarkörer, objek�va funk�onstest och
pa�entrapporterad smärta

Sökande: Josefine Eriksson Naili

Sammanfa�ning
 Sverige kommer inom en 20-årsperiod se en stor ökning av antalet äldre vårdbehövande pa�enter där artros är en av

de vanligare kroniska sjukdomarna. Vårt nätverk ämnar �llsammans adressera artrossjukdomen från flera
infallsvinklar – både utvärdering och av befintlig vård samt undersöka sjukdomsutveckling över �d. Vi har �digare
utvärderat funk�on hos artrospa�enter med objek�va metoder och då se� a� olika individer svarar olika bra på
behandling. I laboratoriebaserade studier har vi undersökt biomarkörer för smärta och inflamma�on i djurmodeller
och pa�entmaterial för a� hi�a nya terapimöjligheter. Målet med projektet är a� kartlägga och följa artrospa�enter
över �d avseende funk�on, upplevd smärta samt förekomst av biomarkörer. Genom a� kombinera specifika
biomarkörer med kliniska må� på funk�on, smärta och en långsik�g uppföljning har vi en unik möjlighet a�
subgruppera knäartros på molekylär och funk�onell nivå. Vi vill utvärdera befintlig behandling av artros, dvs
strukturerad träning och pa�entutbildning. Genom a� undersöka effekten av träning på både funk�on, smärta och
biomarkörer kan resultaten belysa hur symtom, riskfaktorer och behandlingseffekt varierar mellan individer, vilket i
sig kan förbä�ra och ge beslutsstöd �ll artrosvården. Utöver de�a kommer upprä�andet av en biobank med
longitudinella prover kopplade �ll kliniska må� ge möjlighet a� undersöka uppkomst, förlopp och bakomliggande
faktorer vid artros, samt hi�a nya terapimöjligheter.
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TeamBirth – an interven�on to improve pa�ent safety and pa�ent par�cipa�on during
labour and birth for women with high-risk pregnancies in Sweden
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Sökande: Malin Edqvist

Sammanfa�ning
 Sy�et med projektet är a� studera hur e� koncept för team kommunika�on och pa�entdelak�ghet kallat TeamFödsel

kan anpassas �ll och implementeras i svensk förlossningsvård. Sy�et är vidare a� utvärdera om användandet av
TeamFödsel leder �ll förbä�rad pa�entsäkerhet, pa�entdelak�ghet och förlossningsupplevelse för kvinnor som
induceras på grund av medicinska skäl under graviditeten. Projektet består av två faser. I del 1 testas, anpassas och
implementeras interven�onen på två förlossningsavdelningar. Datainsamling sker genom a� studera de
förbä�ringsteam som ansvarar för införandet av interven�onen och genom observa�oner av hur interven�onen
används under förlossning. Dessutom genomförs intervjuer med personal som använt TeamFödsel interven�onen och
kvinnor som upplevt den under sin förlossning. I del 2 i projektet jämförs u�all för kvinnor som induceras på grund av
medicinska skäl på de förlossningsavdelningarna som infört TeamFödsel med två förlossningsavdelningar som inte
använder sig av konceptet. Primärt u�all i studien är pa�entsäkerhet för deltagande kvinnor och sekundära u�all är
kvinnornas upplevelse av delak�ghet och säkerhet under förlossningen samt förlossningsupplevelse. Det primära
u�allet mäts med data från Graviditetsregistret och de sekundära u�allen mäts med validerade enkäter �ll
deltagande kvinnorna en månad och 8 veckor e�er förlossningen. För a� förstå hur interven�onen påverkas av
kontext och implementering görs en process evaluering. 
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Beviljade ansökningar, Högre kliniska forskare 2023 (7 st)

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

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. 
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Epidemiologiska studier av binjuretumörer

Sökande: Henrik Falhammar

Sammanfa�ning
 Binjuretumörer förekommer hos 2-10% av befolkningen. Den vanligaste binjuretumören är e� icke

hormonproducerande godartad tumör (non-func�onal adrenal adenoma, NFAA) som vanligen hi�as i binjuren vid
röntgen av buken, fast man inte hade någon misstanke om binjuretumör. Den ökade användningen av röntgen har
medfört en ökning av antalet diagnos�cerade NFAA men även andra binjuretumörtyper som kan vara
hormonproducerande och/eller elakartade (maligna). Det har spekulerats a� NFAA trots allt ger en viss hormonell
obalans som skulle kunna leda �ll exempelvis ökad risk för diabetes och högt blodtryck. Om binjuretumören
överproducerar hormoner eller misstänkt malign opereras den vanligen bort och följs o�ast endast via hormonprover
under några år och ibland någon enstaka röntgen. När NFAA diagnos�ceras så följs den inte vidare. Det är oklart om
de�a är den op�mala uppföljningen då indicier i mindre studier tyder på ökad hjärt-kärl sjuklighet, diabetes, övervikt,
benbro� och kanske också cancer i e�erförloppet. De�a är dock inte studerat alls eller endast i mindre osäkra studier.
Hi�lls har de publicerade binjuretumörstudierna varit rela�vt små men vi har nyligen få� �llgång �ll e�
epidemiologiskt material på 36034 fall med binjuretumörer och 144124 matchade kontroller vilket blir världens klart
största kohort inom fältet. Preliminära data tyder på a� dödligheten är klart ökat vid NFAA vilket skulle betyda a�
omhändertagandet dessa pa�enter skulle kunna förbä�ras.

 
Beviljat belopp år 1: 400 000

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

 Beviljat belopp år 4: 0
 



256470

Beviljade ansökningar för PDF på startsida | Region Stockholm

General orthopaedic trauma radiograph interpreta�on with ar�ficial intelligence

Sökande: Max Gordon

Sammanfa�ning
 Skador i rörelseapparaten drabbar 8 % årligen av befolkningen och står för mer än häl�en skaderelaterade sjukdagar.

Hos äldre är fallskador bland de mest betungande sjukligheterna, för kvinnor 55 år och äldre var sjukhusinläggningar
på grund av ortopediska skador 50 % högre än för hjär�nfarkter. Korrekt diagnos utgör grunden för a� behandla
skador. För a� en diagnos ska vara användbar måste den vara specifik, t.ex. a� helt enkelt veta om en fraktur o�a
bara är början på en resa. Det är lika vik�gt a� veta om frakturen behöver opereras, gipsas, specialfysioterapi och
vilka de förväntade resultaten är. Precisionsmedicin handlar om a� kunna leverera den här typen av detaljerade
diagnoser som också tar hänsyn �ll pa�en�aktorer. För ortopedi involverar baseras diagnosen o�a på röntgenbilder.
Vår grupp var först i världen med a� visa a� djupa neurala nätverk, en form av ar�ficiell intelligens (AI), kan
iden�fiera frakturer i en jämförbar has�ghet som människor u�från röntgenbilder. Vi har sedan dess testat AI i en
klinisk miljö där vi få� en djupare förståelse för bredden av diagnoser och utökat systemet �ll a� vara det mest
omfa�ande frakturklassificeringssystemet i världen. I de�a projekt sy�ar vi �ll a� vidare utveckla det här systemet �ll
e� generellt system för AI-driven ortopedisk traumaröntgentolkning för a� kunna användas för precisionsmedicin. 
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Improving and personalizing therapies for aggressive lymphomas

Sökande: Björn Wahlin

Sammanfa�ning
 Vid återfall av aggressiva lymfom har unga pa�enter 10-25% överlevnad med gängse sviktbehandling. Faktorerna som

medför hög risk för återfall är kända redan vid primärdiagnos: t ex MYC-transloka�on, extranodalt engagemang och
kliniska variabler (t ex högt laktatdehydrogenas). Pa�enter med dessa riskfaktorer har vid diagnos en förväntad
överlevnad på 25-40% med standardbehandlingen (R-)CHOP. Därför behandlas högrisksjukdom på Karolinska med
intensivare cytosta�ka: Hyper-CVAD/MA (CD20+ lymfom får också rituximab [R]). Vi har retrospek�vt visat betydligt
färre återfall och bä�re överlevnad e�er R-Hyper-CVAD/MA än R-CHOP. Vi planerar en prospek�v fas II-studie,
Hyperion, där 183 pa�enter med högrisksjukdom erhåller (R-)Hyper-CVAD/MA. U�allsmå�et är sjukdomsfri
överlevnad e�er 3 år (detsamma som bot). Studien beräknas a� inkludera under 5 års �d och sy�ar �ll a� etablera
(R-)Hyper-CVAD/MA som interna�onell standard för högrisklymfom. Det usla u�allet e�er standardmässiga
sviktregimer har få� oss a� starta en studie för individualiserad behandling av återfall. Studien heter DSA-LL och
innebär a� återfallande lymfom/leukemi-pa�enters färska tumörceller tas från e� vävnadsprov och utsä�s för en
panel av hundratals olika läkemedel. Vi vill hi�a mönster som förutsäger svar på terapi. På sikt kan vi hi�a de
terapeu�ska kombina�onerna som är mest effek�va för varje pa�ent. De�a kan möjliggöra en helt individualiserad
behandling baserad på analys av pa�entens egen tumörvävnad. 
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Koloskopi för a� förebygga tarmcancer: Kartläggning, riskfaktorer och mekanismer för
missade lesioner och oönskade effekter via Svenska tarmcancer-screeningstudien
(SCREESCO) och svenska registerstudier

Sökande: Anna M Forsberg
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Sammanfa�ning
Tarmcancer är i Sverige topp-tre av cancerformer som årligen skördar många liv. Den går a� förebygga med screening,
an�ngen med avföringsprov (följt av koloskopi om provet visar spår av blod) eller med koloskopi som första
undersökningsmetod. Koloskopi, en videoundersökning av tarmen, medger a� ta bort förstadier �ll cancer eller
upptäcka cancer i �digt stadium. Dödligheten i tarmcancer minskas effek�vt med högkvalita�v undersökning. Vid
dålig kvalitet riskerar man göra skada eller missa vik�ga förändringar. Könsskillnader finns, tex svarar kvinnor mindre
effek�vt på screening med avföringsprov. De upplever mer smärta och obehag än män. Vid inflammatorisk
tarmsjukdom eller fickor på tarmen ökar risk för komplika�oner (infek�oner, blödning, hål på tarmen) och a� missa
tarmcancer. Två datakällor används: 1. den tarmcancerscreening-studien SCREESCO med 16 000 koloskopier och 2.
registerdata. I SCREESCO studeras avföringsprov och koloskopi som screeningmetoder. Vikt läggs på könsskillnader för
metoderna a� upptäcka cancer eller förstadier �ll cancer på olika ställen i tarmen. Vid registerstudierna med data på
1 miljon koloskopier specialstuderas riskfaktorer för post-koloskopicancer ("missad" tarmcancer), liksom
komplika�oner av koloskopi, t ex risk för blödning, hål på tarmen eller blodpropp e�er undersökningen. Resultaten
presenteras på konferenser, i forskningsar�klar och populärvetenskapliga inlägg. Målet är a� na�onellt förbä�ra
koloskopiverksamheten som vapen i kampen mot tarmcancer.
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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.
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Systemimmunologi, inflamma�on och behandling med an�sekretorisk faktor för a�
reducera komplika�oner och förbä�ra hälsou�all hos prematurfödda barn

Sökande: Kajsa Bohlin

Sammanfa�ning
 I det här projektet vill vi försöka ta reda varför vissa barn som föds för �digt drabbas av mer komplika�oner än andra

och om det finns någon förklaring i immunsystemets utveckling. Nästan alla komplika�oner drivs av inflamma�on och
vi vet a� rubbningar tarmens bakterieflora påverkar neg�vt och a� bröstmjölk tvärtom skyddar mot inflamma�on. Vi
vill undersöka sambandet mellan oxida�v stress, tarmens bakterieflora, inflamma�on och bröstmjölkens innehåll av
e� an�-inflammatoriskt protein som heter an�sekretorisk faktor (AF). I nästa steg vill vi starta en studie där mammor
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som har eller ska föda barn för �digt lo�as mellan e� kos�llsko� som s�mulerar AF och testa om det ökar nivåerna
av AF i bröstmjölken och på så sä� skyddar barnet bä�re mot infek�oner och komplika�oner. Den nya kunskapen
hoppas vi ska leda �ll a� vi kan erbjuda en enkel kos�örstärkning �ll mammorna som förbä�rar lång�dsu�all och
hälsa hos den allt större gruppen mycket för �digt födda barn som växer upp idag. 
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