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Forum Sydost stödjer och stärker
Bättre stöd och samordning ska
förbättra kvalitén på kliniska studier
i Sverige. Förra året sjösattes Vetenskapsrådets nya organisation
med sex regionala noder som ska
stärka kliniska studier i landet. En av
dessa sex noder är Forum Sydost
som fått i uppdrag att samordna
infrastrukturen för klinisk forskning i
den Sydöstra sjukvårdsregionen.
Som ett resultat av utredningen Starka
tillsammans fick Vetenskapsrådet i september 2014 i uppdrag att inrätta en kommitté för nationell samordning av kliniska studier med uppgift att stödja och
utveckla förutsättningarna för kliniska
studier i landet.
Vetenskapsrådet fick också i uppdrag
att bygga upp en central samordnande
funktion. I mars invigdes den nya Enheten
för kliniska studier vid Vetenskapsrådet
i Göteborg med Kaj Stenlöf som chef.
Enheten har nu i uppdrag att arbeta för
att långsiktigt stärka samarbetet mellan
sjukvård, akademi och industri genom att
bland annat samordna de sex regionala
noderna – en per sjukvårdsregion – och
fördela gemensamma uppgifter mellan
dessa. Flera utvecklingsprojekt som ska
leda till ett förenklat och samordnat förfarande för genomförandet av kliniska studier leds av den centrala enheten i Göteborg. Därutöver pågår ett antal andra
utvecklingsprojekt med någon av de sex
regionala noderna som huvudansvarig i
samverkan med en eller flera andra regionala noder.

FORUM SYDOST ERBJUDER
FÖLJANDE STÖDFUNKTIONER:

Charlotta Dabrosin är föreståndare för Forum
Sydost som bildades förra året.
I Sydöstra sjukvårdsregionen bildades
förra året Forum Sydost som är en samverkan mellan Forum Östergötland, delar av
Futurum i Jönköping och FoU-enheten i
Kalmar län. Forum Sydost har som uppdrag
att samordna infrastrukturen för klinisk
forskning inom Sydöstra sjukvårdsregionen
och de tre enheterna i respektive region eller
landsting jobbar också för en förstärkning
av strukturerna lokalt. Föreståndare för
Forum Sydost är Charlotta Dabrosin.
Underlätta för kliniska studier
– Vårt uppdrag består i stort av två delar; vi
ska driva och vara delaktiga i gemensamma
utvecklingssatsningar på nationell nivå.
Men Forum Sydost ska också vara en stöd
enhet som stärker och underlättar genomförandet av kliniska studier i Sydöstra sjukvårdsregionen, säger Charlotta Dabrosin.

RÄTTELSE
I Guldkorn nummer 2 2015, angavs i texten om
utvärdering av FORSS, att 72 procent av de som gått
FORSS forskningsmetodikkurs och svarat på den
enkät som skickats ut hade doktorerat. Korrekt är
att 72 procent av de som har svarat på enkäten är
doktorandregistrerade.

• rådgivning kring tillämpning av de
regelverk som omger kliniska studier och hjälp med ansökan till respektive myndighet
• statistisk och vetenskaplig rådgivning kring studiedesign, urvalsberäkningar och datahantering
• utformande av ett studieprotokoll i
enlighet med tilllämpliga internationella standarder
• kvalitetskontroll (monitorering) av
kliniska studier som prövning av
läkemedel eller medicintekniska
produkter
• kontaktförmedling för industri och
akademi med intresse för deltagande i kliniska studier
• facilitet med sängplatser och forskningssjuksköterska, specifikt avsedd
för genomförande av kliniska studier, placerad i Linköping
• kontaktförmedling till övriga stödfunktioner i regionen som, test- och
innovationsstöd, biobank, registercentrum, regionalt cancercentrum,
ekonom och juridisk rådgivning
Inom ramen för det nationella samarbetet leder Forum Sydost nu en förstudie av
projektet Stödinsatser för kliniska studier
på medicinteknik.
– Syftet med studien att ge en bättre
bild av vad behoven är gällande stöd och
utbildning vid genomförandet av kliniska
studier på medicintekniska produkter
samt ge förslag till hur dessa tillgodoses.

FORSS MEDEL TILL KLINISK BEHANDLINGSFORSKNING
Under hösten beslutade FORSS att avsätta medel för den som
planerar och förbereder en ansökan till klinisk behandlingsforskning. För att kunna hävda sig i konkurrensen krävs att ansökan
planeras och förbereds noggrant. Från våren 2017 ges därför möjlighet att söka medel för detta från FORSS.

För att stötta disputerade forskares utveckling inrättade FORSS nya medel att söka våren 2015.
I det här numret av Guldkorn berättar Mattias Rööst, Ivar Tjernberg och Andreas Münch om sin
forskning och betydelsen av att FORSS gett dem möjlighet att kunna forska på 25 procent av sin
arbetstid under två års tid.

Långt från alla blir
sjuka av borrelia
Varför blir vissa sjuka av borreliabakterien och andra inte alls? Och
kan det finnas ett samband mellan
köttallergi och fästingbett?
Det är två frågor Ivar Tjernberg
söker svar på i sin forskning.
Ivar Tjernberg är överläkare i klinisk
kemi och transfusionsmedicin vid Landstinget i Kalmar län och disputerade 2011
inom området borreliadiagnostik. I dag
är hans forskning snarare inriktad på
immunologiska frågeställningar.
– Jag är intresserad av vad som händer när vi utsätts för borreliabakterien,
säger han. Det är långt ifrån alla som
blir sjuka och det är mycket vanligt med
borreliaantikroppar i den friska befolkningen. Men det är inte utforskat varför
det är så.
Ivar Tjernberg och hans forskargrupp
har gått igenom 1 100 blodgivare för
att hitta personer som har borreliaantikroppar utan tidigare symtom på sjukdomen. Dessa har sedan jämförts med
patienter med neuroborrelios.
– Det finns tecken på att olika individer
svarar olika i immunsystemet, trots att
de är utsatta för samma mikrobiologiska
patogen, och att faktorer som ålder och
kön har betydelse.

FORSKNINGSTID FÖR
DISPUTERADE
FORSS medel för forskningstid för
disputerade ska främja disputerade
forskares utveckling. Satsningen
syftar också till att åstadkomma
mer forskning i och mellan de regioner och landsting som deltar i
FORSS-samarbetet. För att kunna
söka krävs det minst en 50-procentig
tjänst i antingen Landstinget i Kalmar
län, Region Östergötland, Region
Kronoberg eller Region Jönköping.

Borrelia-bakterien har väckt Ivar Tjernbergs intresse. Just nu driver han flera forskningsprojekt
kopplade till fästingar och fästingbett.
Ett annat intressant forskningsprojekt Ivar
Tjernberg arbetar med, handlar om sambandet mellan fästingbett och köttallergi.
Koppling till fästingar
– Vi undersöker förekomsten av en speciell allergiantikropp som tycks vara associerad till köttallergi, säger Ivar Tjernberg.
Det vi ser i dag är att det finns en koppling mellan var fallen av köttallergi har
dykt upp och var fästingen är utbredd.
– Det är en spännande fråga varför
vissa individer utvecklar denna ovanliga

allergi och vi har en del material som vi
undersöker just nu för att försöka säkerställa kopplingen.
Ivar Tjernberg forskar i dag på 25 procent av sin arbetstid tack vare medel från
FORSS.
– För mig är det jätteviktigt, säger han.
Jag vill gå vidare till nästa nivå, mot en
docentur, och det är inte helt enkelt att
hitta ekonomiska möjligheter för sin forskning. Så för mig är det helt suveränt att ha
den här möjligheten under två år.

Utlandsresor väckte
intresset för forskning
Mattias Rööst intresse för forskning
väcktes i Bolivia. Nu har han Alvesta
som bas för sin forskning om
nyanländas hälsa med huvudsaklig
inriktning mot vilken betydelse en
låg D-vitaminhalt har för hälsan.
– Det finns massor skrivet runt D-vitaminets betydelse för vår hälsa och det är ett
ämne som diskuteras inom många olika
aspekter, säger Mattias Rööst och fortsätter:
– Men sambanden kring vilka sjuk
domar en låg nivå av D-vitamin orsakar
är inte helt tydligt. Det kan mycket väl
vara så att vi människor tål olika nivåer
utan att det är skadligt för vår hälsa. Och
då är det kanske inte säkert att det finns
ett så tydligt orsaksamband mellan till
exempel D-vitaminbrist och sjukdomar,
säger Mattias Rööst.
Mattias Rööst delar nu sin tid mellan att
jobba på vårdcentralen och flyktingmottagningen i Alvesta och att forska kring
global hälsa. Intresset väcktes hos honom
under hans utlandsresor. I Bolivia, där
han jobbade som volontär i slumområden,
skrev han också sin doktorsavhandling
med inriktning mot mödravård och förlossningskomplikationer.
Följa gruppen
Väl hemma i Sverige igen fortsatte Mattis Rööst att forska runt kopplingen mellan ohälsa och sociala förhållanden. Den
FORSS-finansierade forskningstid som
han fått, använder han nu till att på 25
procent forska om D-vitaminbrist hos
nyligen anlända migranter och om detta
kan kopplas till latent tuberkulos.
– Har du mörk hy och täckande klädsel får du inte mycket D-vitamin via solen
och låga nivåer av D-vitamin kan blir en
följd. Men vilken betydelse har det? Inom
forskningen är man inte överens om det

Att jag fick stöd från FORSS var extra glädjande. Flyktingar är en grupp som det satsas lite på
inom sjukvården, säger Mattias Rööst.
finns en optimal nivå. Nu tar vi fram basdata kring det och andra bristtillstånd hos
nyanlända som kommer till Sverige med
låga nivåer. Vår förhoppning är att kunna
följa den här gruppen under många år för
att se hur vanligt latent TBC är och om det
finns en koppling till D-vitaminbrist. Och
kanske får vi också svar på frågan om ett
tillskott behövs av D-vitamin.
FORSS betyder mycket
Med sin forskning hoppas också Mattias Rööst att hitta en infrastruktur som
underlättar för andra som vill forska
kring nyanländas hälsa.
– Flyktingar är en svag grupp i samhället. Inte minst när det gäller forskning och
det kan givetvis bero på att det är ganska
svår grupp att forska kring. De registreras till exempel inte på samma sätt som

vi som är födda in i systemet och det är
svårt att göra uppföljningar; de kan sakna
personnummer, det byter a-nummer och
det går inte alltid riktigt att veta vart de
tar vägen.
Som en röd tråd genom Mattias Rööst
arbete och forskning löper hans starka
engagemang för en av samhället svagaste
grupper – nyanlända.
– Att jag fick stöd från FORSS för min
forskning var extra glädjande. Asyl
sökande och flyktingar är en grupp som
det satsas lite på inom sjukvården – det
märker jag inte minst när jag jobbar kliniskt. Som läkare ger jag vård till den
som behöver den. Tyvärr har inte alla den
synen inom sjukvården. Men att FORSS
valde att stödja min forskning är ett steg i
rätt riktning, menar han.

Ny behandling av mikroskopisk kolit
Patienter med svår mikroskopisk
kolit kan bli hjälpta av biologiska
läkemedel. Andreas Münch vid
Universitetssjukhuset i Linköping,
är ledande i världen när det gäller
att testa immunmodulerande och
biologiska läkemedel mot mikro
skopisk kolit.
Mag-tarmkliniken vid Universitetssjuk
huset i Linköping, och överläkaren
Andreas Münch, är världsledande när det
gäller experimentella studier inom området mikroskopisk kolit. Mikroskopisk
kolit är en relativt vanlig, inflammatorisk
tarmsjukdom som yttrar sig i vattniga
diarréer.
– Det är en sjukdom som faktiskt är vanligare än Crohns, säger Andreas Münch.
Men många får inte rätt diagnos och remitteras inte till koloskopi. Och det krävs för
att diagnostisera mikroskopisk kolit.
– Det är framför allt äldre kvinnor som
drabbas men jag har även yngre patienter som har ett besvärligt förlopp. Dessa
patienter har mycket besvär med vattniga
diarréer där de snabbt behöver komma
till toalett. Många av dem har traumatiska
upplevelser av sin sjukdom.

Andreas Münch driver en experimentell studie där han testar biologiska läkemedel i behandlingen av mikroskopisk kolit.

Testar biologiska läkemedel
Andreas Münch använder den FORSS-
finansierade forskningstiden till en experimentell studie där ett antal patienter
med mikroskopisk kolit, som inte blir

hjälpta av den vanliga behandlingen med
kortison, får testa biologiska läkemedel.
Parallellt tas vävnadsprover från tjocktarmen för att undersöka förekomsten av
olika immunceller och cytokiner.
– Cytokiner är en signalsubstans som
aktiverar immunförsvaret. Vi använder
olika tekniker som exempelvis flödescytometri för att studera olika celler och
cytokinerna. Förhoppningen är att vi ska
kunna förstå de underliggande patolog
iska immunprocesser som kan blockeras
med biologiska läkemedel.
– I studien behandlar vi de svårast sjuka
patienterna, de som inte svarar på kortisonbehandling. Och mer än hälften blir bra.

LYCKAS MED DIN ANSÖKAN

MISSA INTE ANSÖKNINGSDAGARNA

Hur lyckas man med sin ansökan till
FORSS? Nu finns det en samman
fattande guide för sökanden och granskare på FORSS hemsida. Gå in på
http://www. researchweb.org/is/forss

FORSS har två ansökningstillfällen per år
med sista ansökningsdag:
1 april för regionalt nätverksarbete, startbidrag och forskningstid för disputerade.
1 oktober för regionalt nätverksarbete,
startbidrag och regionala forsknings
projekt.

Alternativet för de här patienterna är annars
ingen behandling alls eller att få en påse på
magen och operera bort tjocktarmen.
Patienterna i studien kommer från hela
sydöstra sjukvårdsregionen och Andreas
Münch menar att den FORSS-finans
ierade forskningstiden är oerhört viktig.
FORSS-medel avgörande
– Att få för den här typen av medel är
avgörande för mig som klinisk forskare,
säger han. Samarbetet inom FORSS gör det
möjligt för mig att bygga upp ett regionarbete och ett nätverk i sydöstra sjukvårdsregionen. Det gör att jag kan få in tillräckligt
många patienter i mina studier.
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