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Högskolan i Skövde
Bildades 1977
8 418 studenter
540 anställda
55 utbildningar

Fem institutioner 
• Institutionen för biovetenskap
• Institutionen för handel och företagande
• Institutionen för hälsa och lärande
• Institutionen för informationsteknologi
• Institutionen för ingenjörsvetenskap

Forskningsmiljöer 
Systembiologi
Framtidens företagande
Hälsa och lärande Informationsteknologi
Virtuella system



Sepsis
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Sepsis
• Ökad genomsläpplighet från blodkärlen

- Vätska läcker ut från blodbanan

- Sänkt blodtryck

- Försämrad syretillförsel till viktiga organ

- Omtöcknat medvetande 

- Njursvikt

- Hjärt- och lungfunktion



Sepsisdiagnostik idag

AKU TM O TTAG N IN G

              1hr                 20-48 hr      6  hr 



Sepsisforskning vid Högskolan i Skövde

• Sepsisstudien Skaraborg

- September 2011-juni 2012

- Patienter över 18 år

- Samtycke att delta 1850 patienter

• Mål

- Tidigare och mer tillförlitlig diagnos av septiska patienter



Framtida diagnostik av sepsis 
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Blododlingen jämfördes med olika metoder
Ljungström et al., (2015).Clinical evaluation of commercial nucleic acid amplification tests in patients with suspected sepsis

Enroth et al., (2019). Evaluation of the QuickFISH and the MALDI Sepsityper assays for identification of bacteria in bloodstream infection

SMARTDIAGNOS - nya metoder



Biomarkörer och sepsis
Ljungström et al., (2017). Diagnostic accuracy of procalcitonin, neutrophil-lymphocyte count ratio, C-reactive protein, and lactate in 
patients with suspected bacterial sepsis

Multimarkörpanel, 5‐15 biomarkörer
Priy et al., (2018). MicroRNA amplification and detection technologies: opportunities and challenges for point of care diagnostics

Karlsson et al., (2015). Multimarker approach for sepsis diagnostics
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Multimarkörpaneler

• Biomarkörer från high‐throughput screening
- Proteinpanel (Proseek® Multiplex, Olink Proteomics i Uppsala)

- miRNA-panel (3D‐Toray, TATAA Biocenter AB i Göteborg)

• Biomarkörer från klinisk data
- C‐reaktivt protein, laktat,  neutrofil‐  lymfocytkvot, puls,  andningsfrekvens, 
kroppstemperatur,  procalcitonin, antal vita blodkroppar mm.



Multimarkörpaneler
• Mål: digitalt beslutsstöd för sepsisdiagnostik baserat på en 

multimarkörpanel 

• Data-mining för att selektera optimal kombination av begränsat antal 
biomarkörer-multimarkörpanel

• Input till multivariat klassificeringsmodell – tolkning av data-klassificering 
av patient



Multimarkörpaneler

• Klinisk data 

- Vitalparametrar - blodtryck, andningsfrekvens

- Biokemiska parametrar – C-reaktivt protein, laktat

• Experimentell data –high-throughput screening av plasmaprovet

- 92 proteiner

- 2 565 miRNAs



Klassificeringsmetoder 
Identifiera mönster/kombinationer av biomarkörer i stora 
datamängder som kan särskilja mellan patientgrupper:

• Artificiella neurala nätverk (ANN)

• Random forest

• Bioscore-modeller

• Diskriminantanalys

• Logistisk regression

• Klassificeringsträd

• Etc…



Utvärdering av modeller

• Validering av modeller 

- Pool av kandidatmodeller (cirka 20)

• Verifiering genom mätningar av ytterligare plasmaprover 

- 15 proteiner

- 25 miRNAs



Riktlinjer för framtida stöd

• Litteratursökning och intervjuer

• Transparent kunskapsbas

• En aggregerad vy över patientens status behövs

• Audiovisuell hjälp för att upptäcka anomalier

Helldin et al., (2017). Towards a clinical support system for the early diagnosis of sepsis



Digitalt kliniskt beslutsstödsystem



Sammanfattning

• Livshotande tillstånd

• Svårt att diagnosticera sepsis

• Nya diagnostiska metoder

• Spara pengar 

• Rädda liv
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