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Nu växlar vi upp vårt 
samarbete

1

Hur kommer framtidens hälso- 
och sjukvård att se ut? Hur tar vi 
vara på de oändliga möjligheterna 
med ny teknik? Vilka kompetenser 
kommer att behövas?

Dessa frågor är utgångspunkten för 
konferensen Engineering Health 
med syfte att föra medicin och teknik 
närmare varandra genom att upp-
märksamma och inspirera till forsk-
ning över gränserna.  
 
Engineering Health är ett sam- 
arrangemang mellan Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset, Chalmers och 
Sahlgrenska akademin. 

Den svenska hälso- och sjukvården 

befinner sig mitt i en revolution. En 
allt mer teknikintensiv sjukvård ställer 
nya krav på att läkare och ingenjörer 
arbetar och forskar tillsammans för 
att utveckla framtidens sjukvård.  
 
Vi ser i dag ett ökat flöde av kompe-
tensutbyte mellan medicin och tek-
nik. Läkare med en teknisk inriktning 
eller civilingenjörer som utvecklar 
högteknologiska vårdmiljöer eller 
bidrar med logistik- eller produktions-
kompetens.  
 
Framöver får vi troligen se nya yrken 
och ny forskning växa fram. Redan 
nu planeras en utbildning om inno-
vation och teknik för ST-läkare och 
kanske blir hybridyrken som hälften 
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Ann-Marie Wennberg, Professor, 
Sjukhusdirektör, Sahlgrenska  
Universitetssjukhuset

Stefan Bengtsson, Professor, Rektor och 
VD, Chalmers tekniska högskola

Agneta Holmäng, Professor, Dekan,  
Sahlgrenska akademin, 
Göteborgs universitet

sjuksköterska, hälften ingenjör och 
tvärvetenskaplig forskning standard 
snarare än undantag.  
 
Akademi och sjukvård måste i tät 
samverkan förbereda dagens  
studenter för morgondagens sjuk-
vård samt erbjuda forskare en sam-
arbetsmiljö i världsklass.  

Sahlgrenska akademin vid  
Göteborgs universitet, Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset och Chalmers 
tekniska högskola har ett mångårigt 
och nära samarbete som resulterat i 
gemensam forskning och innovatio-
ner som bidrar till bättre vård och till 
att rädda liv.  
 
Sedan 2008 har antalet publikatio-

ner mellan Chalmers, Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset och Sahlgren-
ska akademin nära trefaldigats. Det 
här är en positiv utveckling som 
måste förstärkas. 

Vi har gemensamt skapat  
Engineering Health, som ett av 
många initiativ, för att uppmärksam-
ma och förstärka denna samverkan. 
Konferensen, som hålls för andra 
gången, utgör en fantastisk möjlig-
het för forskare, studenter, läkare 
och företag att mötas för att utforska 
nya forskningssamarbeten och nya 
karriärvägar.  
 
Här lägger vi grunden för framtidens 
sjukvård!

”– En allt mer teknikintensiv sjukvård ställer nya krav på 
att läkare och ingenjörer arbetar och forskar tillsammans 
för att utveckla framtidens sjukvård.



Stark utveckling för 
gemensam forskning
I en allt mer teknikdriven tid är mötet 
mellan vård och teknik viktigare än 
någonsin. Samarbetena mellan  
forskare på Chalmers, Sahlgrenska 
Akademin och Sahlgrenska Univer-
sitetssjukhuset ökar - det visar en 
sökning på gemensamma forsknings-
artiklar inför Engineering Health. Men 
läkare och ingenjörer skulle behöva 
mötas ännu tidigare i forskningspro-
cessen än de gör i dag.

När William Chalmers gick bort 1811 
gick hälften av hans förmögenhet till 
att starta den industriskola som sena-
re utvecklades till Chalmers Tekniska 
Högskola – den andra halvan var tes-
tamenterad till Sahlgrenska sjukhuset, 
som öppnade 1782. Så länge har alltså 
de två institutionerna varit sammankopp-
lade. Genom åren har de också sam-
arbetat kring forskning, och det sam-
arbetet ser ut att ta tagit fart de senaste 
tio åren. Under den tiden har nämligen 
antalet sampublicerade artiklar tre-
faldigats. (Se sida 4 för grafik.)

För Mikael Elam började resan för 20 
år sedan, när han kom till sektionen 
för klinisk neurovetenskap. Då skrevs 
ett EEG ut på en lång pappersremsa. 
Eftersom hans avdelning ansvarade för 
alla patienter i hela Västsverige fylldes 
arkiven snabbt med enorma mängder 
pappersrullar. På den tiden fanns inget 

sätt att göra analyserna digitalt, så Elam 
och kollegorna bestämde sig för att ta 
kontakt med ingenjörer på Chalmers för 
att se om det gick att lösa. Det gjorde 
det. Systemet de utvecklade används i 
hela Västra Götalandsregionen än i dag. 

– Även internationella gäster imponeras 
av vilka funktioner vi har i systemet – 
och det är tack vare att det har utveck-
lats i verksamheten, säger Mikael Elam. 

Det var hans första samarbete med 
Chalmers, och det har blivit många fler 
sedan dess. För tio år sedan var han 
också en av initiativtagarna till platt-
formen MedTech West. Ett av Mikael 
Elams mål är att medicinare och in-
genjörer ska de kunna mötas tidigare i 
forskningsprocessen.  

– När ingenjörsakademiker själva ska 
hitta medicinska användningsområden 
för nya tekniker kan de ha svårt att hitta 
rätt, säger Mikael Elam. Det är lättare för 
oss i sjukvården.

Han får medhåll från biologimatemati-
kern Torbjörn Lundh på Chalmers, som 
tog initiativ till det första Engineering 
Health-mötet 2018. Själv inledde han ett 
samarbete med kirurgen Erney Mattson 
2004. Det började förutsättningslöst 
med att de bollade olika frågeställning-
ar med varandra. Diskussionerna har 

”– Även internationella gäster imponeras av vilka funk-
tioner vi har i systemet – och det är tack vare att det har 
utvecklats i verksamheten.
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”– Det är först när man som ingenjör kommer in i miljön 
och kulturen på ett sjukhus som man kan se vad man har 
möjlighet att göra. 

hittills lett till fyra patent, bland annat 
en borttagningsbar stent som utveck-
lats tillsammans med Textilhögskolan i 
Borås. Förutom att hitta en gemensam 
frågeställning tror han att en nyckel för 
lyckade samarbeten är att forskare från 
olika discipliner besöker varandras verk-
samheter. 

– Det är först när man som ingenjör 
kommer in i miljön och kulturen på ett 
sjukhus som man kan se vad man har 
möjlighet att göra. För även om tekniker 
och kliniker pratar med varandra förstår 
de inte alltid varandras verkligheter. Det 
är viktigt att göra den extra ansträng-
ningen.

Både Torbjörn Lundh och Mikael Elam 
tycker sig se att intresset för samarbe-
ten mellan Sahlgrenska Universitets-
sjukhuset, Sahlgrenska akademin och 
Chalmers ökar. Sedan 2008 har också 
antalet sampublicerade artiklar tre-
faldigats. Framför allt är det biokemi, 
vetenskaplig teknikutveckling och neuro-
logi som är heta områden.  
 
Vad antalet artiklar innebär i praktiken är 
dock inte helt givet. För Torbjörn Lundh 
är det också intressant att se antal  
patent som kommer ur samarbetena, 
något som i regel tar många år från den 
första kontakten. För att säkerställa att 
de där första kontakterna faktiskt sker 
skulle han vilja förverkliga en modell 
som används på Stanforduniversitetets 
program i biodesign. Där är besök på 
sjukhus och andra vårdinrättningar stan-

dard för alla studenter – problemformu-
leringarna ska komma från verkligheten.
Det är en lösning som intresserar även 
Ann-Marie Wennberg, sjukhusdirektör 
på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. 
Ett steg i den riktningen som redan är på 
gång är en eventuell ST-utbildning med 
inriktning på teknik och innovation. 

– Förhoppningsvis kan den starta redan 
i höst, säger Wennberg. Då kan läkar-
studenter som är intresserade av teknisk 
utveckling också få hjälp att komma i 
kontakt med bra personer på Chalmers. 

Drömmen är en gemensam grund- 
utbildning som kopplar samman medicin 
och teknik, men det är en lång process. 
Även vårdpersonal som arbetar i  
tekniktunga miljöer ska kunna kopplas 
ihop med ingenjörer för att driva arbetet 
framåt. 

Nyckeln är alltså att skapa kontaktytor. 
Göteborg har länge haft en stark ställ-
ning inom medicinteknik, tack vare 
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 
Sahlhgrenska akademin, Chalmers och 
myriaden av stora och små teknik- och 
forskningsbolag som finns här. Det 
gäller att inte tappa den spetsen, säger 
Mikael Elam. 

– Hela Sverige har haft en stark med-
tech-industri, men den bygger till stor del 
på flera decennier gamla upptäckter. Vi 
kan inte vila på gamla lagrar, utan behö-
ver nya upptäckter hela tiden.
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Här samarbetar 
flest
Antalet sampublicerade forskningsartiklar mellan Sahlgrenska  
Universitetssjukhuset, Sahlgrenska akademin och Chalmers har ökat  de 
senaste 10 åren. Mellan 2008 och 2018 publicerades tre gånger fler artiklar 
med forskare från både Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Sahlgrenska 
akademin och Chalmers, från 33 artiklar år 2008 till 88 artiklar år 2018. Det 
visar en sökning i Web of Science genomförd i februari 2019 av medicinska 
biblioteket på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
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Här är de populäraste samarbetsdisciplinerna under de åren (inklusive antal artiklar): 

  1. 
  2. 
  3. 
  4. 
  5.
  6.
  7.
  8.
  9.
10.

Biokemi/molekylär biologi (76 artiklar)

Science technology (76)

Neurologi (71)

Ingenjörsvetenskap (66)

Endokrinologi och metabolism (50)

Kemi (43)

Materialvetenskap (41)

Farmakologi (38)

Cellbiologi (29)

Bioteknik och applicerad mikrobiologi (26)

1. Plos One – impact 2.766 (43 artiklar) 
2. Scientific Reports – impact 4.122 (15)
3. Acta Paediatrica – impact 2.580 (11) 

4. Journals of Biomedical Materials  
Research part A – impact 2.308 (9)
4. Lancet – impact 53.254 (9)

Tidskriftstoppen





Mer träffsäker  
behandling av leukemi

En viss typ av leukemiceller gör att 
patienten har större återfallsrisk, men 
hittills har de varit svåra att hitta.  
Linda Fogelstrand och Fredrik  
Westerlunds forskning hoppas kunna 
ändra på det.

Patienter som behandlats för akut  
myeloisk leukemi (AML) löper stor risk 
att drabbas av återfall, även om den 
första behandlingen varit lyckosam. 
Leukemicellerna är nämligen bra på att 
dröja sig kvar i benmärgen, och där är 
de svåra att hitta. Linda Fogelstrand är 
specialistläkare på Sahlgrenska Uni-
versitetssjukhuset och institutionen för 
biomedicin på Sahlgrenska akademin 
och har sedan flera år ägnat sig åt just 
dessa kvarvarande celler.  
 
Boven i dramat är en gen som heter 
KMT2A. Den kan byta plats från en 
kromosom till en annan, och den föränd-
ringen hjälper cellen att bli en cancercell. 
Om en patient har AML med en sådan 
förändring löper de större risk för återfall. 

– Den typen av leukemi är oftare ilsk-
nare än andra varianter. Om vi kan hitta 

den här genförändringen redan från 
början kan vi ge rätt intensitet i behand-
lingen direkt, säger Lina Fogelstrand.

Det finns metoder för att leta efter 
genförändringar som involverar KMT2A 
redan i dag, men de är inte tillräckligt 
bra. De bilder man kunnat få fram har 
antingen varit för lågupplösta, vilket gör 
att man lätt missar förändring, eller för 
högupplösta, vilket ger ett för stort mate-
rial att analysera. Det behövs en mellan-
väg – och det är där Fredrik Westerlund, 
biträdande professor i biologi och bio-
teknik på Chalmers Tekniska Högskola, 
kommer in. Hans forskargrupp arbetar 
med att kartlägga DNA-sekvenser på ett 
sätt som skulle kunna vara till stor hjälp i 
kampen mot AML.

– För att kunna sätta in rätt behandling 
mot leukemin måste man kunna se var 
DNA:t har ”gått av”, säger Fredrik Wes-
terlund. Vårt förslag är att man använder 
gensaxen Crispr/Cas9 för att klippa ut 
och isolera av delar som är intressanta 
för AML. Därefter färgar man DNA:t så 
att det bildas ett slags ”streckkod”. Med 
hjälp av streckkoden kan man se om det 

Akut myeloisk leukemi (AML), också betecknad akut myeloblast eller 
myeloid leukemi, är en av de vanligaste huvudformerna av leukemi hos 
vuxna. I Sverige drabbas runt 350 personer av AML årligen. AML innebär 
en störning av utmognaden av myeloiska celler - en undergrupp till vita 
blodceller som deltar i kroppens immunförsvar.

Om AML
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skett en förändring, och framför allt  
exakt var på DNA-strängen den har 
skett.

Tekniken är fortfarande under utveck-
ling. En av Fredriks masterstudenter har 
arbetat med projektet under ett läsår och 
nu söker de finansiering för att kunna 
fortsätta. 

– Vi kan visa att man kan klippa ut 
DNA på detta sätt ur bakterier, som har 
mycket mindre genom. Vi har också 
visat att streckkodningen fungerar på 
humangenom, men utan att kunna iso-
lera det intressanta DNA:t. Nu behöver 
vi kombinera dessa principer, och visa 
att tekniken fungerar för att kartlägga 
leukemiceller, säger han. 

Just finansieringen av ett projekt kan 
underlättas av att samarbeta med någon 
som inte verkar inom samma fält, tror 
Linda Fogelstrand, eftersom man har 

möjlighet att få finansiering från båda 
håll. 

– Inom medicin ansöker vi ofta om sam-
ma anslag, och blir konkurrenter även 
om vi ofta jobbar tillsammans. 

Hon har tidigare samarbetet med ma-
tematikern Erik Kristiansson på Chal-
mers, och erfarenheterna från det var 
en anledning till att hon inledde det än 
så länge ganska färska samarbetet med 
Fredrik Westerlund. 

– Det är jättekul att jobba tillsammans. 
Man kommer från två olika världar och 
får lära sig att förstå varandra. 

För Fredrik Westerlund är förankringen 
inom sjukvården en viktig sporre i forsk-
ningen: 

– Det är meningslöst att utveckla nya 
tekniker om ingen vill använda dem.

”– Det är jättekul att jobba tillsammans. Man kommer från 
två olika världar och får lära sig att förstå varandra.

Linda Fogelstrand, specialistlä-
kare, Sahlgrenska universitets-
sjukhuset, docent vid institutio-
nen för biomedicin, Sahlgrenska 
akademin (t.v.)

Fredrik Westerlund, bitr. profes-
sor; Biologi och Bioteknik, Av-
delningschef för Kemisk Biologi, 
Chalmers (t.h.)
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Vill skydda unga  
hjärnor

Barn och unga som drabbas av 
hjärntumörer riskerar att få allvarliga 
biverkningar om de måste behand-
las med strålning mot hjärnan. Hana 
Dobsicek Trefna och Martina Boström 
vill minska behovet av strål-
behandling – med hjälp av värme.

Strålbehandling mot hjärnan ger väldigt 
ofta kroniska komplikationer. För ett barn 
är komplikationerna extra allvarliga,  
eftersom all utveckling som ännu inte 
skett i hjärnan påverkas. Av någon an-
ledning är barn däremot inte lika käns-
liga som vuxna för cellgifter, men den 
svårgenomträngliga blodhjärnbarriären 
släpper bara igenom ett fåtal av de cell-
gifter som finns tillgängliga i dag.  
 
Det problemet har två forskargrupper 
på Göteborgs universitet och Chalmers 
närmat sig från varsitt håll. Eftersom 
gruppernas respektive handledare redan 
hade en etablerad kontakt har de nu 
ett gemensamt projekt för att hitta en 
alternativ behandling. Den är baserad på 
fokuserad hypertermi, alltså uppvärm-
ning av valda delar av hjärnan. 

– Om man värmer upp tumören till 
40–44 grader i samband med strålbe-
handling eller kemoterapi samverkar 
metoderna. Det gör att patienter har 
större chans att överleva längre tid, 
säger Hana Dobsicek Trefna, som är 
forskningsassistent på Chalmers vid 
institution för biomedicinsk elektromag-
netik. 

Uppvärmning kan alltså förstärka en 
behandlings effektivitet. Det är i all-
ra högsta grad intressant för Martina 
Boströms forskningsgrupp på Göte-
borgs universitet vid institutionen för 
neurovetenskap och fysiologi. De har 
studerat hur den unga hjärnan påver-
kas av strålbehandling och vill hitta en 
metod som minskar behovet av strål-
ning. Förutom att kombinera hypertermi 
med strålbehandling finns det ytterligare 
en del av forskningen som är lovande. 
Hypertermi kan nämligen användas för 
att öppna upp blodhjärnbarriären och på 
det sättet göra hjärnan mottaglig för fler 
sorters cellgifter. I bästa fall skulle man 
då kunna utesluta strålbehandling helt 
och hållet från behandlingen. 

Omkring 300-350 barn drabbas av cancer varje år i Sverige och 
hjärntumörer är den näst vanligaste formen. I första hand försöker 
läkare operera bort tumören, men om det inte fungerar kan cellgifter 
eller strålbehandling behövas. Strålbehandlingen kan ge upphov till 
komplikationer som permanenta hormonstörningar och inlärningssvå-
righeter, och ges därför inte till barn under tre år.

Om hjärntumörer hos barn
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– Blodhjärnbarriären är väldigt selektiv. 
Många av cellgifterna på marknaden går 
idag inte att använda vid behandlingen 
av hjärntumörer, eftersom de inte släpps 
igenom, säger Martina Boström.  
 
Så förhoppningen är både att kunna 
förbättra de cellgiftsbehandlingar vi har 
i dag och att kunna testa nya cellgifter 
som idag inte kan användas för hjärntu-
mörer. 

Just nu inväntar hon att Hana Dobsicek 
Trefnas grupp ska finslipa hypertermi-
systemet så att det går att använda i 
försök på möss. I bästa fall kan försöken 
dra igång redan i höst. Då vill de bland 
annat identifiera den optimala tempera-
turen som öppnar barriären med så få 
skador som möjligt på resten av hjärnan. 

– I processen har jag och Marie Kalm 
stått för den kliniska relevansen, medan 

Hana har stått för den tekniska utveck-
lingen, säger Martina Boström. Tanken 
är att en icke-teknisk person som jag 
ska kunna använda systemet, så vi 
kommer med önskemål och förslag på 
hur vi vill att det ska gå att använda. 

Hana Dobiscek Trefnas studenter kan 
alltid gå till Martina med biologiska frå-
gor, som de sedan tar med sig tillbaka 
till ritbordet. Nu börjar de närma sig en 
färdig prototyp. 

– I den bästa av världar ska vi bara 
kunna lämna det ifrån oss, säger Hana 
Dobsicek Trefna. Men vi kommer säkert 
att upptäcka justeringar som behöver 
göras längs resans gång.

”– Tanken är att en icke-teknisk person som jag ska kunna 
använda systemet

Hana Dobsicek Trefna
forskarassistent, Elektroteknik, 
Chalmers och MedTech West 
(t.v.)

Martina Boström, forskare, Insti-
tutionen för neurovetenskap och 
fysiologi, Sahlgrenska  
akademin (t.h.)
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Kan algoritmer stoppa 
sepsis?

Hur kan AI göra infektionskliniken 
snabbare på att upptäcka sepsis? Två 
Chalmersforskare ska följa med på 
läkarnas ronder för att ta reda på just 
det.

Sepsis drabbar runt 30 000 personer i 
Sverige varje år, och den drabbade kan 
avlida om infektionen inte upptäcks och 
behandlas i tid. Eftersom symptomen 
kan vara diffusa tar det ibland tid att få 
rätt diagnos och behandling. Osäkerhe-
ten kan också leda till onödig använd-
ning av antibiotika.  

Nu ska en forskargrupp bestående 
av Robert Feldt, professor i data- och 
informationsteknik, matematikern Marina 
Axelson-Fisk, fysikern Mikael Käll och 
Lars-Magnus Andersson, överläkare på 
Infektions-kliniken på Sahlgrenska  
Universitetssjukhuset, försöka reda ut 

hur diagnosticeringen kan göras snabb-
are och mer stabil. 
 
– Vi är stolta över att ha fått ihop ett 
team med så olika kompetenser, säger 
Robert Feldt. Det tror vi kan vara en 
styrka.

Det hela började med att Lars-Magnus 
Andersson fick upp ögonen för att AI 
kunde användas som diagnosticerings-
stöd, vilket ledde till att han kontaktade 
Robert Feldt på Chalmers. De var båda 
överens om att svenska universitet 
och högskolor skulle kunna bli bättre 
på täta samarbeten mellan medicinare 
och naturvetare. Robert hade då arbe-
tat med programutveckling, och bland 
annat använt AI och maskininlärning, 
för att hjälpa stora bolag som Ericsson 
och SAAB. Han är väl medveten om hur 
viktigt det är att all systemutveckling är 

Varje år drabbas runt 30 000 svenskar av sepsis, alltså att en infektion 
börjar påverka kroppens inre organ. Den vanligaste orsaken är lungin-
flammation, men sepsis kan också orsakas av att bakterier kommer in i 
kroppen via katetrar eller andra främmande föremål. Sjukdomsförloppet 
kan vara väldigt snabbt, och därför är det viktigt att kunna diagnosticera 
sepsis och sätta in rätt behandling så tidigt som möjligt.

Om sepsis” – Vi är stolta över att ha fått ihop ett team med så olika 
kompetenser.
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väl förankrad hos dem som faktiskt ska 
använda systemet.  
– Jag har utvecklat AI-modeller som 
företagen sedan har erkänt att de inte 
använder. Även om de fungerar bra och 
hade sparat en massa pengar, så har de 
inte varit tillräckligt enkla att förstå. Det 
är lätt att fokus bara hamnar på model-
lernas prestanda. Men en lite enklare 
modell som fungerar okej kan vara 
lättare att implementera i verksamheten 
och därmed få större effekt.

I första skedet ska Robert Feldt och 
Marina Axelson-Fisk följa med läkarna 
i deras arbete på Infektionskliniken på 
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 
vilket är ett nytt arbetssätt för kliniken. 

– Syftet är att ge ingenjörerna djupare 
insikt i hur processen kring diagnostik 
och behandling går till, vilka datakällor 
som används och hur ett verktyg kan 
passa in i ordinarie arbetssätt, säger 
Lars-Magnus Andersson. 

Ett mål är att ta fram ett AI-baserat 
beslutsstöd som kan uppdateras med ny 
information under behandlingsförloppet.  

– Det skulle kunna hjälpa oss att minska 
variationen i våra bedömningar och på 
så sätt förbättra diagnostiken och be-
handlingar, säger Lars-Magnus  
Andersson. 

Vilken teknik som ska bistå med den 
informationen är inte spikat ännu, men 
det kan till exempel handla om så kallad 
ramanspektroskopi. Då hämtar man in 
information från ett biologiskt prov med 
hjälp av laser, vilken sedan analyseras 
av en algoritm. Ytterligare en metod kan 
vara att använda något så billigt och 
enkelt som en värmekamera. Då skulle 
man kanske kunna minska behovet av 
tidskrävande blodprov eller salivprov, 
och i stället leta efter skiften i patientens 
kroppsvärme och cirkulation som tyder 
på sepsis. 

– Det är något som kan vara svårt för en 
läkare att uppfatta, säger Robert Feldt. 
Men en film från en värmekamera skulle 
kunna analyseras av ett system som 
upptäcker även svagare skiftningar i 
olika delar av kroppen.

Robert Feldt, professor vid 
Data- och informationsteknik på 
Chalmers (t.v.)

Lars Magnus Andersson,  
verksamhetschef och överläkare 
på Infektionskliniken, Sahlgren-
ska Universitetssjukhuset (t.h.)
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