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Vetenskaplig rapport för Bengt Ihre Research Fellowship 2018-2020  
 
 
Jag blev antagen som Bengt Ihre Fellow när jag just hade påbörjat mitt postdoc projekt 

”Tarmflorans roll vid utveckling av Inflammatorisk tarmsjukdom” i Ulf O Gustafssons grupp 

vid Karolinska Institutet Danderyds sjukhus. Projektet var en del av KOLBIBAKT-studien 

och syftet med mitt post-doc projekt var att kunna utröna hur tarmfloran skiljer sig mellan 

individer med inflammatorisk tarmsjukdom och friska individer samt att undersöka om 

avföringsprov är representativt för tarmslemhinnan genom att kunna jämföra dessa tarmfloror. 

I forskningsgruppen har vi på Danderyds sjukhus endoskopicentrum haft en pågående 

insamling av studiepatienter fram till 2019. Totalt har vi nu en kohort av 1257 koloskoperade 

individer med kompletta avföringsprov, tarmslemhinneprov samt livsstilsenkät. 

 

Som väntat när man driver en stor translationell studie så tar allt längre tid än planerat och vi 

håller i dagarna på att sammanställa de sista analyserna av våra avföringsprov genom vårt 

samarbete med Centrum för Translationell Microbiom Research, KI. Vi planerar även att 

analysera för short chain fatty acids (SCFA) samt gallsyror vilket inte var planerat från 

början. Metadatabasen är sen länge färdigställd och vi hoppas nu äntligen kunna 

sammanställa våra resultat för första publikationen från detta omfattande arbete. Under denna 

tid har jag lärt mig mycket om arbetet bakom en stor klinisk insamling med allt från 

inkludering i studien, biodatabank till hantering av en enorm databas.   

 

Eftersom insamlingen av studiekohorten tog längre tid än planerat samt att analyserna 

försenats av framför allt Covid-19 så har jag under denna period även fokuserat på mina 

barnkirurgiska fortsättningsstudier från min avhandling samt varit delaktig i två 

registerbaserade studier kopplade till appendektomi och utveckling av inflammatorisk 

tarmsjukdom. Dessa studier är nu i manusform och planeras att submittas inom de närmaste 

månaderna. Jag är också förstaförfattare på att metodmanus för KOLBIBAKT som också 

håller på att färdigställas för publikation.  

 

Att vara antagen som Bengt Ihre Fellow under denna period har varit värdefullt på flera sätt, 

dels att jag som Fellow fått presentera och diskutera mitt forskningsprojekt med nätverket 

vilket gett unik möjlighet till kloka råd, intressanta frågeställningar samt att jag fått tagit del 

av andras erfarenheter i liknande situationer. Som Fellow erhålls även ett värdefullt anslag 

som också har varit betydelsefullt för mig för att kunna fokusera på mitt projekt. Under min 

tid som Fellow har jag också haft nöjet att få träffa betydelsefulla forskare och kliniska 

förebilder inom svensk gastrokirurgi. Detta har givetvis gett många idéer och 

forskningsutbyten men också utrymme för diskussioner om hur man exempelvis kombinerar 

kliniskt arbete med fortsatt forskning, samtal som varit mycket värdefulla. 

 

Under tiden som Fellow har jag även blivit färdig allmänkirurg samt registrerat två 

doktorander som huvudhandledare och två som bihandledare. Jag har även erhållit en klinisk 



postdoc-tjänst på halvtid från region Stockholm som vidare kommer ge mig möjligheten att 

driva dessa studier i mål samt att kunna initiera nya. Jag har också kunnat utvidga mitt 

forskningsnätverk både nationellt och internationellt vilket har skapat möjligheter för nya 

spännande samarbeten. Jag är oerhört tacksam för dessa år som Fellow och ser framemot att 

kunna bidra med kunskap inom mitt forskningsområde framöver inom nätverket. 
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Disposition av anslaget om 400 000 SEK under 2018-2020: 

 

Ändamål Specificering SEK 

Egen lön Forskningstid inkl soc avgifter 200 000 

Material Forskningsdator 23 500 

Socialstyrelsen Datautdrag 55 000 

SCB Datautdrag 65 000 

Statistiker Eva Hagel, LIME, KI 56 500 

   

Summa  400 000  

 


