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Ny diagnosmetod årets
FORSS-projekt
Går det att hitta objektiva mått
för akut kompartmentsyndrom
och på det sättet minska onödiga
kirurgiska ingrepp? Det ska Jörg
Schilcher och Abraham Nilsson, vid
Universitetssjukhuset i Linköping,
studera i årets FORSS-projekt.
Akut kompartmentsyndrom är en allvarlig komplikation som bland annat kan
inträffa efter en tibiafraktur (benbrott
i underbenet). Kompartmentsyndrom
innebär att en muskel, vanligtvis i underbenet eller underarmen, svullnar upp så
mycket att den inte får syre och dör. Akut
kompartmentsyndrom kan ge allvarliga
skador i muskelvävnad och nerver och i
värsta fall leda till amputation.
- För att lätta på trycket runt muskeln
måste man göra en operation, en så kal�lad fasciotomi, där man öppnar upp
längs med hela muskeln för att lätta på
trycket, förklarar Jörg Schilcher. Och det
är ett stort ingrepp som kan få allvarliga
konsekvenser.
- Akut kompartmentsyndrom är svårt
att diagnostisera och bedömningen måste
alltid ske akut. Beslutet om fasciotomi
behövs eller inte ligger helt på kirurgens
individuella bedömning. Det gör att
antalet fasciotomier varierar stort mellan
kirurger – beroende på vilket riskbeteende
och vilka kunskaper man har som kirurg.
Ofta vågar man helt enkelt inte avstå fasciotomi av rädsla för att muskeln ska dö.
Det Jörg Schilcher ska studera är om det
finns biomarkörer som kan användas för
att diagnostisera akut kompartmentsyndrom på ett objektivt sätt.
- Kompartmentsyndrom liknar en
hjärtinfarkt, säger han. Och där finns
det biomarkörer i blodet som visar hur

Jörg Schilcher, överl
äkare i ortopedi vid
Universitetssjukhu
set i Linköping

hjärtmuskeln mår. På samma sätt skulle
biomarkörer kunna användas för att fatta
beslut om operation i samband med akut
kompartmentsyndrom. Vi vet att alla
patienter med frakturer har lätt förhöjda
värden av de här biomarkörerna, men vi
vet inte var normalvärdet ligger.
Bild av normalnivåer
En del i studien handlar därför om att få
en bild av hur normalnivåerna ligger hos
patienter med tibiafrakturer. Dessutom
ska Jörg Schilcher och hans team studera
nivåerna hos patienter som drabbas av
akut kompartmentsyndrom som en komplikation till en tibiafraktur. Detta för att
se om värdet stiger, när det stiger och vid
vilka nivåer en patient är i riskzonen.
- Vi vill kunna definiera ett tröskelvärde när en operation behöver göras,
säger han. Det skulle ge en trygghet att
våga avstå operation och det skulle få ner

antalet onödiga ingrepp.
Studien har redan inletts och genomförs på Universitetssjukhuset i Linköping,
Vrinnevisjukhuset i Norrköping, Höglandssjukhuset i Eksjö och Länssjukhuset i Kalmar. Jörg Schilcher är mycket
glad att hans forskningsstudie är årets
FORSS-projekt.
- Det är alltid väldigt roligt att få stöd
för sin forskning, säger han. Jag och min
doktorand Abraham Nilsson har lagt ner
vår själ i det här och får man pengar är det
en bekräftelse på att fler tycker att det är
ett bra projekt.
- FORSS är oerhört viktigt för forskningen i vår region. Och det gäller inte
enbart pengarna, utan att vi har en samarbetsyta och en struktur där man kan ta ett
projekt från ett sjukhus till ett annat och
komma igång med det på väldigt kort tid.
Genom samarbetet får vi en bra hävarm
för våra forskningsidéer.

Hur viktigt är FORSS-samarbetet för den kliniska forskningen i regionen? Och hur tycker
du att FORSS kan utvecklas? Guldkorn har ställt frågorna till de fyra forskningsansvariga i
Sydöstra sjukvårdsregionen.

FORSS behöver
en tydlig målbild

Mats Ulfendahl, for

skningsdirektör Re

gion Östergötland

Forskning är inget självändamål. Resultaten måste komma tillbaka till hälso- och
sjukvården. Det menar Mats Ulfendahl, forskningsdirektör i Region Östergötland:
- FORSS har en relativt stor ekonomi och vi måste se till att de medel som
regionerna sätter in i organisationen används på det mest effektiva sättet.
Mats Ulfendahl tillträdde sin tjänst som
forskningsdirektör i Region Östergötland
förra året och har lång erfarenhet från den
svenska och den internationella forskarvärlden. Tidigare har han varit verksam
som professor i experimentell audiologi
och otologi vid Karolinska Institutet och
han är ordförande i Svenska Sällskapet
för Medicinsk Forskning. På hans långa
meritlista finns också uppdrag vid Vetenskapsrådet samt ledande roller i en rad
internationella forskningsråd, kommittéer
och projekt. Att se på forskningsfrågor och
det svenska forskningssystemet utifrån ett
annat perspektiv tycker Mats Ulfendahl
har varit väldigt nyttigt.
Vi kan agera snabbare
- Jämfört med exempelvis Stockholm har
Region Östergötland begränsade resurser
till forskningen. Vi har inte en Finlandsfärjas storlek, men ändå ganska mycket
muskler och är mycket mer lättrörliga.
Det tillsammans med ett mycket välfungerande samarbete med såväl universitetet

som övriga regioner i sydöstra sjukvårdsområdet gör att vi agerar snabbare. Mer
verkstad än snack, menar han.
- För den typen av forskning som bedrivs
med FORSS-medel är det viktigt att resultaten kommer tillbaka till hälso- och sjukvården, till patienterna, till invånarna inom
en rimlig tid, fortsätter Mats Ulfendahl.
Viktigt med kvalitet
Region Östergötland fördelar nästan en
halv miljard kronor till forskning årligen.
- För en region av vår storlek är det
mycket pengar och det är naturligtvis
angeläget att alla processer kring utlysning, beredning, uppföljning och annat
håller högsta kvalitet. Men lika viktigt är
att forskningen vi stödjer är den allra bästa.
Om vi lägger forskningsmedel på dålig
forskning leder det inte bara till svaga eller
oanvändbara resultat, utan också att vi förbrukar resurser som kan användas på ett
bättre sätt.
Därför menar Mats Ulfendahl att FORSS
bör arbeta med två saker. Dels att skaffa

sig en tydlig målbild av vad regionerna
förväntar sig av samarbetet, dels att regelbundet se över hur FORSS arbetar och prioriterar.
- Med brasklappen att jag är ganska ny
i det här sammanhanget, tror jag att det är
avgörande att FORSS tar fram en tydlig
målbild som alla kan ställa sig bakom. Risken inom alla organisationer är att man gör
saker på samma sätt som man alltid har
gjort. Därför bör man hela tiden ställa sig
de grundläggande frågorna – vilket är vårt
berättigande och vad ska det här leda till?
Samarbete gör oss starkare
- Vi kan öka och förbättra samarbetet
inom Sydöstra sjukvårdsregionen och
Kronoberg, att alla inblandade ser ett
mervärde med samarbetet. Men då måste
alla veta vad de vill och att FORSS inte
bara ses som en forskningsfinansiär. Alla
regioner som ingår i FORSS är små och
allt samarbete gör oss starkare. Vi blir
en tyngre aktör på den nationella arenan
helt enkelt.

Organisationen behöver bli mer känd

Birgitta Grahn, verksamhetschef
FoU Kronoberg

Hur viktigt är FORSS-samarbetet för den
kliniska forskningen i regionen?
- FORSS-samarbetet är mycket viktigt
för fortsatt utveckling av samverkan mellan forskare, som är verksamma i våra
fyra regioner, men också för den fortsatta
samverkan mellan kliniker. Möjligheten
att söka post doc-tid är också mycket värdefull. Tiden efter disputation är osäker
för många forskare inom klinisk forskning och att de då kan söka 25-procentig
forskningstid under två år är bra. Då har
forskaren möjlighet att komma igång
med mer självständig forskning. Kursen
i forskningsmetodik är också bra. Inte

minst med tanke på att alla hälsoprofessioner kan söka och gå den kursen. Det ger
också kursdeltagarna möjlighet att bygga
nätverk med deltagare från övriga regioner inom FORSS. Kursen är en bra ingång
för medarbetare som vill pröva på klinisk
forskning i ett tidigt skede av doktorandstudierna.
Hur tycker du att FORSS kan utvecklas?
- Samverkan mellan Linköpings universitet, Linnéuniversitet och våra fyra regioner. FORSS bör marknadsföras bättre,
så att organisationen blir mer känd bland
regionernas kliniker.

FORSS bidrar till att samarbetet
fungerar så bra

Jonas Bonnedahl, forskningschef,
överläkare, Region Kalmar län

Hur viktigt är FORSS-samarbetet för den
kliniska forskningen i regionen?
- FORSS-samarbetet är centralt för att
skapa förutsättningar och bredd för den
kliniska forskningen i regionen, och alldeles säkert bidragande till att samarbetet i Sydöstra sjukvårdsregionen generellt
fungerar så bra. I det viktiga arbetet med
att bygga en akademisk miljö inom Region
Kalmar län skulle jag säga att FORSS är
helt avgörande.

Hur tycker du att FORSS kan utvecklas?
- Jag är snarare mån om att vårda
FORSS roll som sammanhållande i sydöstra regionen. Framför allt den viktiga
rollen FORSS har för att skapa förutsättningar för forskande sjukvårdsanställda,
både när det gäller finansiering och den
populära och mycket viktiga kursen i
forskningsmetodik.

Våra regioner behöver mer
samverkan

Staffan Hägg, verksamhetschef Futurum
– akademin för hälsa och vård,
Region Jönköpings län.

Hur viktigt är FORSS-samarbetet för den
kliniska forskningen i regionen?
- FORSS-samarbetet har varit viktigt för
att bygga långsiktiga samarbeten i hela
sjukvårdsregionen. Dessa samarbeten har
inte bara haft betydelse för enskilda forskningsprojekt utan även för att bygga ihop
FORSS-regionen i forsknings-, utvecklings- och utbildningsfrågor. FORSS-samarbetet ger också förutsättningar för samverkan i mer allmänna sjukvårdsfrågor.
Vår region behöver mer samverkan för att
klara välfärdsutmaningen.

Hur tycker du att FORSS kan utvecklas?
- FORSS bör fortsatt verka för en förstärkt regional samverkan inom forskning
och utveckling. Denna del har varit framgångsrik. FORSS bör även i fortsättningen
vara en viktig startbana för forskare och
forskningsprojekt i hela FORSS-regionen.
Mer fokus på att stimulera utvecklingsdelen är dock önskvärd, exempelvis
genom att stödja forskningsbaserade
strukturerade projekt för att införa ny
metodik i sjukvård och tandvård. Det vore
också bra om FORSS skulle kunna kopplas till den kunskapsstyrningsorganisation
som är på väg att byggas upp runt om i
hela landet.

Eva söker sambandet mellan
diabetes och depression
Vad är hönan och ägget för sambandet mellan diabetes och
depression? I höst börjar Eva Melin
sammanställa och analysera data
som hon hoppas ska kunna lägga
ytterligare en bit i det stora pusslet
för förståelsen av hur diabetes och
depression hänger ihop.
Eva Melin, specialist i pediatrik och allmänmedicin i Region Kronoberg, är rela-

tivt ensam i världen om forska om sambandet mellan depression och diabetes. En
forskning som hon bedrivit i ett tiotal år.

- Intresset väcktes genom den affekt-

skola jag bedrev i början av 2000-talet på

en smärtrehabiliteringsklinik och på vårdcentralen Strandbjörket där jag tidigare
arbetade, säger Eva Melin.

Eva Melin var en av medlemmarna i den

forskningsgrupp som fick FORSS-anslag

för Nyinsjuknande i Diabetes i Kronobergs
och Kalmar Län 2016-17, DIKK-studien.
Studien är ännu inte är avslutad, men
man hoppas bland annat få fram bättre
behandlingsstrategier för diabetespatienter genom att studera förhållandena vid
insjuknandet.
Som en del av DIKK-studien har Eva
Melin nu fått ytterligare FORSS-medel för
att undersöka förekomsten av depression
hos patienter med diabetes.
- Enligt utländska studier har cirka 25
procent av patienterna med typ-2-diabetes en depression, vilket innebär minst en
dubbelt så hög förekomst som i befolkningen för övrigt. Men någon sådan studie
har inte gjorts i Sverige. Det vi ska studera
är prevalensen av depression, ångest och
antidepressiv medicinering hos nydiagnostiserade patienter med typ-1-diabetes
och typ-2-diabetes. Min hypotes är att
depression i kombination med antide-

Eva Melin, specialist i pediatrik och
allmänmedicin, Region Kronoberg

pressiv medicinering ökar risken för att
utveckla diabetes.
I studien ska man också bland annat
undersöka om det finns samband mellan
depression och olika livsstilsfaktorer som
kost, nivå av fysisk aktivitet och tobaksbruk.
- Kanske kan den här studien leda till
förändrade behandlingsstrategier och
metoder som kan leda till förbättrad prognos.

Missa inte FORSS-dagen
Den 27 november är det dags för
FORSS-dagen. I år anordnas den
i Linköping.
- Programmet är inte spikat i detalj ännu,
men det blir en heldag där vi ska diskutera mervärdet av den gemensamma
forskningen i de fyra regionerna som
ingår i Forskningsrådet i Sydöstra Sve-

LYCKAS MED DIN ANSÖKAN
Hur lyckas man med sin ansökan till FORSS?
Det finns en sammanfattande guide för
sökanden och granskare på FORSS hemsida.
Gå in på www. researchweb.org/is/forss
MISSA INTE ANSÖKNINGSDAGARNA
FORSS har två ansökningstillfällen per
år. Ansökningsperioden på våren öppnar
1 mars och stänger 1 april klockan 14.00

rige, eller FORSS, berättar Ann-Britt
Wiréhn, enhetschef för Enheten för
forskningsstöd i Region Östergötland.
FORSS-dagen vänder sig till alla
anställda i regionerna i FORSS-regionen
som är intresserade av forskning.
- Vi hoppas kunna samla riktigt många
forskare, politiker och chefer som är
verksamma inom hälso- och sjukvården
och då kan medel sökas för regionalt nätverksarbete, startbidrag och forskningstid
för disputerade.
Höstens ansökningsperiod öppnar
1 september och stänger 1 oktober
klockan 14.00 och då kan medel sökas
för regionalt nätverksarbete, startbidrag
och regionala forskningsprojekt. Startbidrag kan även sökas för att planera och
förbereda en ansökan till klinisk behandlingsforskning.

till en inspirerande dag, fortsätter AnnBritt Wiréhn.
FORSS-DAGEN 2019
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