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Arkeologi
Namn

Strategisk miljöarkeologisk databas (SEAD)
Område
Arkeologi
Kort beskrivning

SEAD är en open access, internationellt orienterad och tvärvetenskaplig nationell
forskningsdatainfrastruktur för lagring, hantering, spridning och analys av empiriska data om
tidigare mänsklig aktivitet, biologisk mångfald och långsiktiga miljö- och klimatförändringar.
Den består av en relations-geodatabas, datahanteringsprogramvara, peer-review system,
online verktyg för bläddring, utfrågning och extraktion av data, och personalen att underhålla
och stödja dessa. För närvarande tillgodoses rådata och stöd/metadata för över 40
analysmetoder, inklusive resultat från analysen av fossila insekter, växter och pollen, fysikaliska
och kemiska egenskaper hos jord och sediment, dendrokronologi och keramik- och
isotopgeokemi. Dessa beskrivs av omfattande arkeologiska, geologiska och biologiska
metadata, dateringar och moderna referensdata (species traits, kulturell/ekologisk
klassificering och klimatkalibreringsdata). Huvuddelen av data härstammar från arkeologiska
och kvartärvetenskapliga forskning och konsultuppdrag, och SEAD innehåller världens största
databas av fossila insekter (www.bugscep.com). Minst 80% av alla arkeologiska data skapas
inom den privata sektorn och SEAD försöker säkerställa att den naturvetenskapliga
komponenten av detta finns tillgänglig som open access för återanvändning inom forskning
och utveckling samt att ge statliga och privata aktörer lättare tillgång till data för översikter och
utvärderingar. SEAD säkerställer att arkeologiska och kvartärvetenskapliga data används långt
ifrån deras ursprungliga domäner, och förenar forskning om tidigare miljöer och klimat med
moderna studier för bättre förståelse av den förflutna, nutid och framtid. Systemet levererar
data till den internationella Neotoma paleoecologi databasen och samhället
(www.neotomadb.org), DataARC (www.data-arc.org) och snart Swedish LifeWatch
(https://www.slu.se/sv/subweb/svensk-Lifewatch).
Strategisk relevans

SEAD är en nationell forskningsdatainfrastruktur och samarbete mellan Umeå, Lund och
Stockholms universitet (med framtida planer som inkluderar åtminstone Uppsala, Oslo och
Stavanger). Miljöarkeologiska laboratoriet (MAL) Umeå Universitet är värd för SEAD och den
utvecklas i samarbete med Humlab. Databasen ger öppen åtkomst till data och analysverktyg
för ett brett spektrum av forskningsområden och har en växande användarbas och Linked

Institution/enhet eller motsvarande

901 87 Umeå

www.umu.se

Datum
Sid 5 (116)

UMEÅ UNIVERSITET
Open Data (LOD) nätverk internationellt. SEAD levererar data till andra internationella
forskningsdatainfrastruktur, inklusive NSF-finansierade Neotoma Paleoecology Database och
DataARC, och snart EU-infrastrukturen Swedish LifeWatch och ARIADNE+. MALs deltagande i
två NSF projekt har säkerställts genom samarbete där SEAD används. Databasen har använts
som en datakälla eller infrastruktur i ett antal forsknings- och uppdragsprojekt, och används
rutinmässigt i undervisning i Umeå och internationellt. Databasen ger material till
studentprojekt, men inkluderar också en uppsjö av i stort sett outnyttjade proxidata för
forskningsprojekt om tidigare miljö, människor och klimatförändringar. SEAD underlättar också
open access till och återanvändning av data som erhållits genom statlig- eller privatsektors
forskning, och därmed främjar trippelhelix innovationscykeln.

Nyckelord

proxy data sources, environmental change, climate change, archaeology, database
Tillgänglighet

Kontakt

Unrestricted access

Philip Buckland

Fakultet

Institution/enhet

Humfak

Institutionen för idé- och
samhällsstudier
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Namn

Miljöarkeologiska Laboratoriet (MAL)
Område
Arkeologi
Kort beskrivning

MAL (Miljöarkeologiska laboratoriet) är en internationellt aktiv, nationell resurs för stöd till
forskning och utveckling inom miljöarkeologi och kvartärvetenskap. Infrastrukturen
understödjer studier av tidigare människor, deras beteende, miljöer, biologisk mångfald och
klimat genom tvärvetenskaplig tillämpning av teorier och metoder från humaniora och
naturvetenskap. MALs primära verktyg inkluderar analys av växtmakrofossiler, pollen, insekter
och analys av fysikaliska och kemiska egenskaper hos jordar och sediment, från arkeologiska
och andra kvartärperiodens sediment. Vi betonar tillämpningen av flera metoder på varje
problem för att förstå komplexiteten i tidigare landskap och människors roll i
landskapsutvecklingen. Labbet är värd för kompetens och utrustning för att stödja
tillämpningen av dessa metoder från projektdesign, genom fältarbete och analys till tolkning
och rapporteringsfaser. MAL är värd för forskningsprojekt, stöder och tillhandahåller tjänster
för externa projekt, värd forskningsdatainfrastruktur (BugsCEP, SEAD, VISEAD, SLW) och stöder
tekniska och metodiska innovationer (mobil multispectral imaging, MOBIMA, SEAD). Labbet är
en del av institutionen för idé- och samhällsstudier och stöder och ger grundutbildning och
forskarutbildning med ett internationellt tvärvetenskapligt perspektiv. MALs tjänster är
engagerade antingen genom forskningssamarbete eller konsulttjänster, och yrkesutbildning
ges på begäran. Labbet är en aktiv forskning och uppdragsenhet med 30-100 forsknings- och
konsultprojekt per år i Sverige och internationellt.
Strategisk relevans

MAL är det mest etablerade miljöarkeologiska laboratoriet i Skandinavien, och erbjuder
forsknings- och utvecklingstjänster för det svenska, nordiska och europeiska arkeologiska
samhället. Labbet är samordningsnavet för det planerade nationella konsortiet för
arkeologiska forskningslaboratorier (ArchLab), för närvarande ett partnerskap med Lund,
Stockholm och Uppsala. MALs open access databas (SEAD) kommer snart att leverera data om
palaeobiodiversitet för den svenska LifeWatch-infrastrukturen (SLW) samt globala
multidisciplinära portaler. Lokalt arbetar MAL nära forskare och infrastruktur hos Humlab,
EMG, KBC, CIRC och SLU, och är en aktiv samarbetspartner inom ARCUM. Vidare planeras
ytterligare samarbete med Vaartoe, och projekt genomförs ofta i samarbete med eller
finansieras av industri- eller statlig sektorerna. MAL driver det internationellt orienterade
Masters program i miljöarkeologi och undervisar i kurser på grundnivå och professionell nivå,
vilket garanterar en kontinuerlig trippelhelixutbyte mellan forskning, utveckling, utbildning och
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industri. Denna integration säkerställer också att arkeologins (och andra) studenter har ett
tvärvetenskapligt sammanhang och är medvetna om globala utmaningar som
klimatförändringar och förlust av biologisk mångfald i ett långsiktigt perspektiv. MAL är ett av
få tvärvetenskapliga laboratorier som använder ett brett spektrum av metoder på plats och
sammanväver humaniora och naturvetenskap, för att ta itu med komplexa frågor om folkets
och platsernas långsiktiga historia.

Nyckelord

Archaeology, environmental change, climate change, human impact, palaeoecology
Tillgänglighet

Kontakt

Unrestricted access

Philip Buckland

Fakultet

Institution/enhet

Humfak

Institutionen för idé- och
samhällsstudier
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Beräkningar och modellering
Namn

HPC2N - Högpresterande beräkningscentrum norr
Område

Beräkningar och modellering
Kort beskrivning

HPC2N är ett av Sveriges ledande superdatorcentra och ett av sex centra inom Swedish
National Infrastructure for Computing (SNIC). HPC2N är lokaliserat vid Umeå
universitet, och är ett konsortium mellan Institutet för Rymdfysik, Luleå Tekniska
Universitet, Mittuniversitetet, Sveriges Lantbruksuniversitet och Umeå universitet.
HPC2N har ett nationellt uppdrag med verksamhet inom högpresterande parallella
datorsystem och nätverk, storskaliga disk- och bandlagringssystem. Vi arbetar nära
forskare så att de ska kunna utnyttja våra resurser på bästa möjliga sätt (användarstöd på
olika nivåer, kurser etc).
Vårt senaste storskaliga datorsystem, Kebnekaise, är Sveriges modernaste med
processorer från Intel, både Xeon Broadwell, Skylake och Xeon Phi (Knights Landing),
NVidia GPU:er och feta noder med upp till 3TB minne. Allt sammankopplat med ett
snabbt Infiniband nätverk. HPC2N finansieras huvudsakligen via SNIC/VR och
HPC2Ns parter.
Strategisk relevans

HPC2N är en del av den nationella infrastrukturen SNIC och kommer inom ramen för
konsortialavtal (2018-2022) att erbjuda generella och specifika nationella servicefunktioner för
storskaliga beräkningar och lagring/hantering av aktiva data till svenska forskare inom samtliga
vetenskapsområden. I den strategiska satsningen ingår även nationellt användarstöd för enkel
och effektiv användning av SNICs resurser.
Nyckelord

High Performance Computing (HPC) systems, large scale storage, advanced user support
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Tillgänglighet

Kontakt

Unrestricted access

Bo Kågström

Fakultet

Institution/enhet

Teknat

Högpresterande
beräkningscentrum Norr
(HPC2N)
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Namn

Computational Life Science Cluster (CLiC)
Område

Beräkningar och modellering
Kort beskrivning

CLiC (Computational Life Science Cluster) är bioinformatikplattformen vid Umeå universitet
och erbjuder ett brett utbud av olika typer av bioinformatik stöd och utbildning till forskare för
att processa och analysera data , t.ex. inom genomik, proteomik och metabolomik. CLiC är en
nationell nod i NBIS (National Bioinformatics Infrastructure Sweden, nbis.se).
Strategisk relevans

Inom life science genereras storskaliga experimentella data i en allt snabbare takt. Behovet av
att kunna analysera, leta efter mönster, och dra slutsatser från dessa stora komplexa data
mängder är idag en flaskhals. CLiC är en nationell nod i NBIS (National Bioinformatics
Infrastructure Sweden), en distribuerad nationell forskningsinfrastruktur som stöds av
Vetenskapsrådet, KAW, Science for Life Laboratory och alla större svenska universitet. NBIS är
också den svenska kontaktpunkten för den europeiska infrastrukturen för biologisk
information ELIXIR. För mer information, se nbis.se.
Nyckelord

Large scale analysis, bioinformatics, chemometrics, biostatistics, data processing, systems
biology
Tillgänglighet

Kontakt

Unrestricted access

Johan Trygg

Fakultet

Institution/enhet

Teknat

Kemiska institutionen
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Biobanker, kvalitetsregister och databaser
Namn

POPUM
Område

Biobanker, kvalitetsregister och databaser
Kort beskrivning

Databasen POPUM innehåller longitudinella befolkningsdata på individnivå från >100
församlingar i fyra större svenska geografiska regioner: Linköping, Sundsvall och
Skellefteå med omnejd samt församlingar i svenska Sápmi, i huvudsak omfattande
perioden 1700-1900. Data baseras på den detaljerade svenska kyrkobokföringen och
innehåller bland annat uppgifter om födelsedata, yrke, bostadsort, flyttningar,
familjeförhållanden, föräldrar, make/maka, barn samt dödsdatum och i förekommande
fall dödsorsak. Samtliga individdata i databasen är länkade, vilket gör det möjligt att
bygga upp mer eller mindre kompletta livsbiografier samt identifiera
släktskapsrelationer för en person över tid och generationer inom den aktuella regionen.
Data i POPUM lämpar sig väl för både storskaliga studier och mikrohistoriska
undersökningar och kan tillgängliggöras utan restriktioner. Forskare hänvisas till att
kontakta CEDAR:s uttagsamordnare för att få hjälp att specificera och strukturera sitt
önskade dataset. Data i POPUM kommer också att tillgängliggöras i SwedPop:s
webbportal. Data i POPUM tillgängliggörs även via nätverktyget INDIKO - kyrkböcker
på nätet, där studenter och allmänhet kan hämta information om valda individer och
kohorter. Verktyget är fritt tillgängligt och lämpar sig väl för undervisning och
studentuppsatser.
Strategisk relevans

Detaljerade och tillförlitliga data för en stor befolkning under en lång sammanhängande
tidsperiod, som möjliggör studiet av hela livsförlopp och många generationer, gör
databasen POPUM till en värdefull resurs inom många forskningsområden. Inom
historia, och samhällsvetenskap kan detaljerade och kompletta befolkningsdata
användas för att analysera hur individers sociala och ekonomiska levnadsvillkor, hälsa
och familjebildning har formats och förändrats i samspel med samhällets utveckling, ur
ett individ- och ett familjeperspektiv. Information om yrken och flyttningar möjliggör
studier av social och geografisk mobilitet. Tillgång till heltäckande och högkvalitativa
befolkningsdata för stora områden ger också möjlighet att analysera de storskaliga och
långsiktiga demografiska, sociala och ekonomiska processer som har påverkat
samhällsutvecklingen från 1700-talet och framåt. Några exempel är befolkningens
åldrande och utvecklingen av ojämlikhet i ekonomi och hälsa, där analyser ur ett långt
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tidsperspektiv kan tillföra nya och fördjupade perspektiv på några av dagens stora
samhällsutmaningar.
Nyckelord

Population studies, demography, life-course data, genealogies, longitudinal data
Tillgänglighet

Kontakt

Unrestricted access

Maria Larsson, Elisabeth
Engberg, Maria Wisselgren

Fakultet

Institution/enhet

Humfak, Samfak

Enheten för demografi och
åldrandeforskning vid Umeå
universitet (EDÅ)

Institution/enhet eller motsvarande
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Namn

TABVERK
Område

Biobanker, kvalitetsregister och databaser
Kort beskrivning

Databasen TABVERK innehåller befolkningsstatistik på församlingsnivå för Sveriges
samtliga församlingar för perioden 1749 till 1859. Data baseras på Tabellverkets
församlingsstatistik för perioden, föregångare till SCB och den tidigaste kontinuerligt
förda befolkningsstatistiken i världen. I databasen finns årliga statistiska uppgifter från
samtliga svenska församlingar om födslar, dödsfall, ingångna äktenskap, in- och
uflyttningar samt yrken, näringar, dödsorsaker och epidemier. Vart femte år redovisades
även befolkningens sammansättning och storlek efter kön, ålder, civilstånd, yrken och
ståndstillhörighet. Data i TABVERK lämpar sig väl för både storskaliga studier och
mikrohistoriska undersökningar och kan tillgängliggöras utan restriktioner. Forskare
hänvisas till att kontakta CEDAR:s uttagsamordnare för att få hjälp att specificera och
strukturera sitt önskade dataset. Data ur TABVERK tillgängliggörs även via de
nätbaserade verktygen Tabellverket på nätet och SHIPS (Swedish Historical Population
Statistics). Med utgångspunkt i valda urvalskriterier kan resultatet visualiseras på en
karta, i ett diagram eller i en tabell som sedan går att ladda ned. Verktyget lämpar sig
väl för att användas både i forskning och undervisning, till exempel för
studentuppsatser.
Strategisk relevans

Informationen i TABVERK möjliggör studier av demografiska förhållanden på lokal och regional
nivå i det förindustriella Sverige. De statistiska uppgifterna om fertilitet, mortalitet, folkmängd
mm. kan användas som bakgrundsinformation i anslutning till andra studier, men kan även
ligga till grund för studier av demografisk utveckling och demografiska mönster. Den nationella
täckningen gör data i TABVERK särskilt lämpligt för komparativa studier.
Nyckelord

Population studies, demography, parish statistics
Tillgänglighet

Kontakt

Unrestricted access

Maria Wisselgren, Maria
Larsson, Elisabeth Engberg
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Fakultet

Institution/enhet

Medfak, Humfak, Samfak

Enheten för demografi och
åldrandeforskning vid Umeå
universitet (EDÅ)
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Namn

Biobank Sverige (BIS)
Område

Biobanker, kvalitetsregister och databaser
Kort beskrivning

Biobank Sverige (f.d. Nationella biobanksrådet samt BBMRI.se) är ett samarbetsorgan för
landstingen och regionerna och universitet med medicinsk fakultet beträffande
biobanksfrågor.
I Biobank Sverige ingår även representanter från branschorganisationer från näringslivet samt
från patientorganisation. Biobank Sverige stöds av Sveriges Kommuner och Landsting.
Strategisk relevans

Biobank Sveriges roll är bl.a. att vidareutveckla en gemensam, förbättrad och långsiktigt
hållbar nationell biobanksinfrastruktur för hälso- och sjukvård, akademi och näringsliv med de
bästa förutsättningar för både nationellt och internationellt samarbete.
Biobank Sverige arbetar även för att underlätta tillämpningen av biobankslagen.
Nyckelord

biobank, hospital, legal
Tillgänglighet

Kontakt

Limited access

Ingvar Bergdahl, UmU
Jenny Åkerblom, VLL

Fakultet

Institution/enhet

Medfak
Non applicable

Enheten för biobanksforskning
Biobanken Norr, VLL
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Namn

Northern Sweden Health and Disease Study (NSHDS)
Område

Biobanker, kvalitetsregister och databaser
Kort beskrivning

Northern Sweden Health and Disease Study, NSHDS) är Sveriges största befolkningsbaserade
kohort med biobanksprover och omfattar ca 135 000 unika individer. NSHDS har en mycket
lång uppföljningstid och en dokumenterad hög provkvalitet. För ett stort antal individer (> 50
000) finns upprepade blodprover från olika provtagningstillfällen, ofta tagna innan individen
insjuknat. Täckningen i Västerbotten är unik där ungefär hälften av alla invånare över 40 år har
lämnat prov.
NSHDS är en prospektivt insamlad biobankskohort med tillhörande enkätdata kring
livsstilsfaktorer och kost. Provsamlingen består av tre delkohorter; Västerbotten Intervention
Program, Norra Sveriges MONICA-undersökningar samt prover och data insamlade i anslutning
till mammografiscreening. NSHDS utvecklas genom koppling till andra registerdata och genom
nätverkande bland forskare. Kostdata underhålls och näringsberäkningar utförs inom Northern
Sweden Diet Database (NSDD).
Proven förvaras av Västerbottens läns landsting vid Biobanken Norr.
Strategisk relevans

NSHDS är den provsamling som möjliggör den dominerande andelen av de studier som EBF
tillgängliggör data för. Särskilda egenskaper är: lång uppföljningstid, upprepade prov, extremt
hög kvalitet (majoriteten av proven är tagna efter nattfasta och infrysta inom en timme) och
den höga täckningsgraden i Västerbotten. Det finns bara några få andra orter i världen där
drygt hälften av befolkningen över 40 års ålder har lämnat blodprov för forskning och det är
ännu ovanligare att proven är av så hög kvalitet. Detta gör proven till en strategiskt viktig lokalt
baserad resurs som gärna används i samarbete med skickliga forskare på andra orter i världen.
Vetenskaplig utveckling av nya tillämpningsområden drivs i huvudsak av NSHDS och
individuella forskare eller forskargrupper, medan stöd till forskare i deras specifika studier, i
form av know-how, statistikarbete och administrativt stöd, ges av Enheten för
biobanksforskning (EBF, se egen presentation) som har bildats för att stimulera
biobanksforskning.
Nyckelord

biobank, epidemiology, biomarkers

Institution/enhet eller motsvarande

901 87 Umeå

www.umu.se

Datum
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UMEÅ UNIVERSITET
Tillgänglighet

Kontakt

Limited access

Ingvar Bergdahl

Fakultet

Institution/enhet

Medfak

Institutionen för folkhälsa och
klinisk medicin

Institution/enhet eller motsvarande

901 87 Umeå

www.umu.se

Datum
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Namn

Enheten för biobanksforskning
Område

Biobanker, kvalitetsregister och databaser
Kort beskrivning

EBF koordinerar uttag av registerdata och prover från ett 50-tal provsamlingar.
EBF ska:
• Stödja forskare vid planering och genomförande av register- och biobanksstudier.
• Tillse att det forskningsmaterial som hör till verksamheten underhålls och utvecklas, så att
potentialen tas tillvara och bästa möjliga forskning genomförs.
För närvarande bereder EBF årligen underlag för att prover från ca 20 000 personer skickas för
analys, ett 50-tal forskningsprojekt startas och ca 100 vetenskapliga artiklar publiceras. Arbetet
omfattar både studier på biobanksprover och studier på enkätdata. De studier som genomförs
bygger på ett starkt lokalt nätverk kopplat till Norrlands universitetssjukhus, samt ett system
med forskningskoordinatorer involverade inom olika sjukdomsområden. Målsättningen är att
alla studier ska genomföras i samarbete med lokala forskare för att bäst ta tillvara lokal
information och kunskap och underlätta genomförbarhet.
• EBF utgör tillsammans med Biobanken norr vid Västerbottens läns landsting Umeå-noden i
Biobank Sverige (se egen presentation)
• EBF arbetar med Umeå universitets deltagande i EPIC (se egen presentation)
• EBF håller databaserna för Norra Sveriges biobanker (NSHDS; se egen presentation)
Strategisk relevans

EBF erbjuder forskare tjänster som ska skapa förutsättningar för forskning av världsklass.
Grunden för arbetet är den världsunika kombinationen av högkvalitativa prov och data som
finns i regionen, arbete i starka nätverk samt den kompetens som byggts upp med stöd av
Västerbottens läns landsting och Umeå universitet.
Nyckelord

biobank, epidemiology, biomarkers
Tillgänglighet

Kontakt

Limited access

Ingvar Bergdahl

Institution/enhet eller motsvarande

901 87 Umeå

www.umu.se
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Limited access

Fakultet

Institution/enhet

Medfak

Enheten för biobanksforskning

Institution/enhet eller motsvarande

901 87 Umeå

www.umu.se

Datum
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Namn

NorthPop
Område

Biobanker, kvalitetsregister och databaser
Kort beskrivning

NorthPop är en nystartad forskningsinfrastruktur vid Umeå Universitet och Västerbottens Läns
Landsting, som är under uppbyggnad.
NorthPop består av en databas och en biobank med populationsbaserade, longitudinella data
som samlas in från 10 000 barn i Västerbotten, och deras föräldrar. Barnen följs från fosterlivet
till skolåldern. Biologiskt material (blod, saliv, avföring, urin, bröstmjölk) insamlas vid
upprepade tillfällen. Enkätdata insamlas med hjäp av ett avancerat webbenkätverktyg.
Syftet med infrastrukturen är att stödja forskning inom många olika områden. Eftersom många
vanliga och viktiga sjukdomar och beteenden grundläggs tidigt i liver, kan NorthPop bland
annat användas för att undersöka tidiga riskfaktorer och mekanismer för uppkomsten av
sjukdomar och beteendemönster. Därutöver kan NortPop användas för att undersöka effekter
av miljögifter, stress, sociala medier och andra faktorer på gravida kvinnor, barn och familjer.
Se utförlig beskrivning av infrastrukturen i bifogad bilaga.
Strategisk relevans

NorthPop, som fram till år 2023 kommer att inkludera cirka 30 000 barn och unga vuxna
(föräldrarna är i genomsnitt 30 år), blir ett utmärkt komplement till befintliga biobanker vid
UmU och VLL som fokuserar på äldre personer. Vi bedömer att NorhPop kommer att bli en
mycket viktig och användbar forskningsinfrastruktur vid Umeå Universitet, vars betydelse
kommer att öka kraftigt under de kommande decennierna.
Nyckelord

children, pregnancy, parents, families, biobank
Tillgänglighet

Kontakt

Unrestricted access

Magnus Domellöf

Fakultet

Institution/enhet

Medfak, Teknat, Samfak

Institution/enhet eller motsvarande
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vetenskap

Institution/enhet eller motsvarande
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Namn

SwedPop: Svenska befolkningsdata för forskning
Område

Biobanker, kvalitetsregister och databaser
Kort beskrivning

SwedPop är en nationell infrastruktur som samordnar och tillgängliggör de viktigaste svenska
historiska befolkningsdatabaserna för forskning. Uppbyggnaden av infrastrukturen finansieras
av Vetenskapsrådet samt av ett konsortium bestående av universiteten i Umeå, Lund och
Göteborg, samt Riksarkivet och Stockholms stadsarkiv. De ingående databaserna är
Demografiska databasen (POPUM); Skånes ekonomisk-demografiska databas; Gothenburg
Population Panel; SweCens-databasen och Rotemansdatabasen. Data i SwedPop utgörs av
länkade longitudinella befolkningsdata på individ- och familjenivå, med stor detaljrikedom och
bred geografisk täckning, som kan användas för både storskaliga studier och mikrohistoriska
undersökningar. Tillsammans ger databaserna information om stora delar av Sveriges 18001900-talsbefolkning och kan också länkas vidare till moderna befolknings- och
forskningsregister. Data i SwedPop tillgängliggörs i ett gemensamt databasformat och med
harmoniserad kodning, vilket underlättar komparativa studier. En webbplattform är under
uppbyggnad där forskare själva kan designa och ladda ner dataset med SwedPop-data
tillsammans med metadata och andra resurser för användare. För data som omfattas av PUL
gäller särskilda restriktioner.
Strategisk relevans

Fullt utbyggd blir SwedPop en unik resurs för forskning, genom den långa tidsperiod som täcks,
möjligheterna att studera hela livsförlopp och över generationer, samt möjligheten att koppla
de historiska databaserna till moderna forsknings- och befolkningsregister. Inom
samhällsvetenskap och medicin kan detaljerade och kompletta befolkningsdata användas för
att analysera hur människors liv, hälsa, sociala och ekonomiska levnadsvillkor har formats och
förändrats i samspel med samhällets utveckling. Tillgång till högkvalitativa befolkningsdata ger
också möjlighet att analysera långsiktiga demografiska, sociala och ekonomiska processer som
kan ge en ökad förståelse för dagens stora samhällsutmaningar. Det gäller såväl befolkningens
åldrande som utvecklingen av ojämlikhet i ekonomi och hälsa. Den breda geografiska
täckningen ökar möjligheterna att studera regionala skillnader. Inom det medicinska området
möjliggör den nya infrastrukturen djupare analyser av dödlighetsnedgången. Tillgången till
kompletta livsförlopp ger också förutsättningar för studier av en mängd medicinska
forskningsfrågor. Inom genetik och det snabbt växande forskningsområdet epigenetik, är
möjligheten att följa familjer och studera intergenerationella överföringar en viktig resurs.

Institution/enhet eller motsvarande

901 87 Umeå

www.umu.se

Datum
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UMEÅ UNIVERSITET
Möjligheten att länka data till andra forskningsregister ger också förutsättningar för studier av
en mängd andra aktuella medicinska forskningsfrågor.
Nyckelord

population studies, demography, life-course data
Tillgänglighet

Kontakt

Unrestricted access

Elisabeth Engberg

Fakultet

Institution/enhet

Samfak

Enheten för demografi och
åldrandeforskning vid Umeå
universitet (EDÅ)

Institution/enhet eller motsvarande

901 87 Umeå

www.umu.se

Datum
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UMEÅ UNIVERSITET

Namn

The European Prospective Investigation into Cancer and
Nutrition (EPIC)
Område

Biobanker, kvalitetsregister och databaser
Kort beskrivning

European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition (EPIC) är en av världens
största kohortstudier och innehåller mer än en halv miljon (521 000) deltagare från 10
europeiska länder. EPIC utformades för att studera sambanden mellan kost,
nutritionsstatus, livsstil, miljöfaktorer och uppkomst av cancer och andra kroniska
sjukdomar.
Delar av Västerbottens interventionsprogram (VIP), som ingår i NSHDS (se egen
presentation), utgör den ena av Sveriges två delkohorter i EPIC.
EPIC leds av WHO:s International Agency for Research on Cancer, IARC, i Lyon,
Frankrike. EPIC:s databas förvaras vid IARC, liksom de flesta delkohorters blodprover,
dock inte proven från Västerbotten som förvaras i Umeå. Umeås deltagande
administreras via Enheten för biobanksforskning (se egen presentation). I regel deltar en
eller flera forskare från Umeå i projekten, bland annat för att bidra med klinisk kunskap
och ansvara för lokal förankring och etiskt tillstånd.
Strategisk relevans

Deltagande i EPIC-nätverket bidrar till det svenska forskarsamhällets internationella utbyte.
Detta är en av de största och bäst karaktäriserade biobankskohorterna i världen. Den nyttjas
av ett flertal forskargrupper eller användare med högt kvalificerade forskningsprojekt.
Nyckelord

biobank, epidemiology, biomarkers
Tillgänglighet

Kontakt

Limited access

Ingvar Bergdahl

Institution/enhet eller motsvarande

901 87 Umeå
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Fakultet

Institution/enhet

Medfal

Institutionen för folkhälsa och
klinisk medicin

Institution/enhet eller motsvarande
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Namn

Registercentrum Norr
Område

Biobanker, kvalitetsregister och databaser
Kort beskrivning

Registercentrum Norr (RC Norr) är Norra Sveriges kompetenscentrum för registerbaserad
medicinsk forskning.
RC Norr startades 2012 inom VLLs stab för forskning & utbildning som en del av den nationella
stödorganisationen för Sveriges 108 kvalitetsregister. RC Norr är också affilierad till
Institutionen för Folkhälsa och Klinisk Medicin och stödjer forskning och utbildning vid
medicinska fakulteten vid Umeå Universitet. Enhetens uppdrag omfattar:
- IT lösningar för säker insamling, lagring, bearbetning och analys av registerdata
- Registerförvaltning och utveckling
- Datahantering, analys, presentation och visualisering
- Forskningsstöd - statistisk expertis - under hela forskningsprocessen (studiedesign,
ansökningar om datauttag eller forskningsanslag, datainsamling, analys och rapportering).
- Kompetensutveckling, inkl. undervisning i statistiska metoder, registerforskning, analytisk
programvara som R, SPPS och STATA.
Strategisk relevans

För att möjliggöra kontinuerlig monitorering och optimering av hälso- och sjukvården med
hjälp av registerdata och för att främja registerbaserad forskning, erbjuder RC Norr både
teknisk infrastruktur för datainsamling, förvaltning och bearbetning samt kompetens inom IT,
biostatistik och forskningsmetodologi.
Den nya dataskyddsförordning (GDPR) som träder i kraft den 25:e maj 2018 ökar krav på
datasäkerhet. RC Norrs IT lösningar möjliggör forskning på känsliga personuppgifter i enlighet
med GDPR. Detta omfattar dataplattformar där stora datamängder kan samlas in och lagras på
ett säkert sätt, t.ex. INCA – Sveriges största plattform för kvalitetsregister. Ett annat exempel
utgörs av Forskningsportalen – en fjärrskrivbordslöning för arbete med datauttag.
Forskningsportalen erbjuder forskare ett gränssnitt där de kan bearbeta data från vilken dator
som helst, samarbeta med andra medan enbart analyserade, aggregerade data lämnar
systemet och mikrodatat blir kvar innanför systemets brandväggar. Dessa IT resurser nyttjas av
forskare från ett antal kvalitetsregister och UmUs institutioner sedan flera år. Under 2018
kommer Forskningsportalen att uppgraderas och öppnas för fler användare.
Nyckelord

Institution/enhet eller motsvarande

901 87 Umeå
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Research portal (forskningsportalen), data platform (dataplattform), research support
(forskarstöd), register-based research (registerforskning), Register Centre (Registercentrum)
Tillgänglighet

Kontakt

Limited access

Yulia Blomstedt

Fakultet

Institution/enhet

Medfak

Institutionen för folkhälsa och
klinisk medicin

Institution/enhet eller motsvarande
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UMEÅ UNIVERSITET

Namn

REPDEM - Representativ demokrati
Område

Biobanker, kvalitetsregister och databaser
Kort beskrivning

REPDEM är ett nationellt konsortium som bygger en databas för att möjliggöra
avancerade studier av representativ demokrati. Infrastrukturen kan användas för
jämförande analyser både inom Europa och mellan OECD-länder. Dessutom gör
infrastrukturen det möjligt för forskare att studera variationer inom länder, som på lokal
och regional nivå. Utifrån databasen kan forskare i Umeå, nationellt och internationellt
studera institutionella och politiska förhållanden och deras relation till politiska
opinioner och välfärdsutfall.&nbsp; REPDEM bör också bli en internationell
samlingspunkt för viktiga dokument som exempelvis överenskommelser mellan
regeringspartier, något som nu saknas internationellt.
REPDEM kommer att byggas genom samarbeten inom Umeå universitet och
tillsammans med andra universitet och högskolor.
Samarbeten är redan inleda med Örebro universitet, Högskolan Dalarna, Södertörns
högskola, och Åbo Akademi. REPDEM (2017-06551) ingår även i den inventering av
nationella infrastrukturer som i Vetenskapsrådets genomförde under hösten 2017.
Besked om kommande utlysningar på området väntas under första halvan av 2018 med
ansökningsomgång 2019. I denna ansökningsomgång ämnar vi nära samarbeta med
European Policy Laboratory (nummer 2017-06515 i VRs lista), vilket drivs av forskare
vid Stockholm och Uppsala universitet.
Strategisk relevans

REPDEM samlar och ger forskare information om demokrati, representation, parlament,
regeringar och politiska partier. Dessa är levande forskningsområden. REPDEM
tillhandahåller också kontextuell information som kompletterar infrastrukturer för
individdata, till exempel Comparative Research Center Sweden (CORS), en
infrastruktur redan baserad vid Umeå universitet. Denna integrerar i sin tur flera
internationella undersökningar: European Social Survey (ESS); Hälsa, åldrande och
pensionering i Europa (SHARE) och International Social Survey Program (ISSP). Både
i sig och i samarbete med CORS kommer REPDEM-infrastrukturen att placera Umeå på
en hög nationell och internationell nivå inom forskningen om den representativ
demokratin.

Institution/enhet eller motsvarande
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Nyckelord

Democracy, Representation, Parliaments, Governments, Political Parties
Tillgänglighet

Kontakt

Unrestricted access

Torbjörn Bergman

Fakultet

Institution/enhet

Samfak

Statsvetenskapliga
institutionen

Institution/enhet eller motsvarande
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Namn

Party Government in Europe Database
Område

Biobanker, kvalitetsregister och databaser
Kort beskrivning

Party Government in Europe Database (PAGED) är ett infrastrukturprojekt som syftar till att
uppdatera och expandera befintliga databaser vid Umeå universitet kring den representativa
demokratins centrala aktörer inom EU:s medlemsländer: väljare, politiska partier, parlament
och regeringar.
Detta infrastrukturprojekt bygger vidare på tre stora internationella och komparativa projekt
om Europeisk parlamentarisk demokrati och berör centrala inslag i dagens representativa
demokrati gällande frågor som delegation, ansvarsutkrävande, kampen om regeringsmakten
(regeringsbildning) och regeringsavgångar.
Projektet är dock ingen enkel uppdatering utan innebär att viktiga inslag i den representativa
demokratin nu för första gången kartläggs i en systematisk och komparativ europastudie.
Befintliga databaser inkluderar information om partier, regeringar, partisystem och politiska
institutioner för 29 Europeiska länder för perioden 1945-2010 (www.erdda.se). De data som
dessa projekt samlade in kommer att uppdateras, delvis göras om (för att t.ex.
tillfredsställande kunna studera regeringsavgångar och nyval), och byggas ut. Detta kommer
att möjliggöra nya komparativa studier av representativ demokrati, dess utmaningar och
möjliga reformer. Uppdateringen och utbyggnaden av dessa dataset kommer att göras av
projektdeltagarna, samt med hjälp av ”landexperter”, dvs. kollegor runt om i Europa.
Infrastrukturprojektet finansieras under 2016-2020 av Riksbankens Jubileumsfond (dnr:
IN150306:1).
Strategisk relevans

The Party Government in Europe Database kommer att bli den mest omfattande
datasamlingen för de centrala beståndsdelarna inom parlamentariska (eller semipresidentiella) representativa demokratier: politiska institutioner, politiska partier, parlament
och regeringar. Denna datainfrastruktur kommer att vara av betydelse för forskare över hela
världen som är intresserade av hur representativa demokratier fungerar, deras utmaningar och
hur dessa kan förbättras.
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Nyckelord

Governments: Parliaments; Political parties; Representative democracy: Europe
Tillgänglighet

Kontakt

Unrestricted access

Johan Hellström

Fakultet

Institution/enhet

Samfak

Statsvetenskapliga
institutionen

Institution/enhet eller motsvarande
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Namn

Norra Sveriges MONICA studie
Område

Biobanker, kvalitetsregister och databaser
Kort beskrivning

MONICA-projektet initierades av Världshälsoorganisationen WHO som en internationell
kartläggning av förekomst av och orsak till hjärt- och kärlsjukdom.
MONICA-registren för stroke, hjärtinfarkt och hjärtstopp utanför sjukhus följer trender i
förekomst av dessa hjärt- och kärlsjukdomar i Norr- och Västerbotten.
För att följa bakomliggande riskfaktorer för dessa sjukdomar genomförs återkommande
befolkningsbaserade undersökningar.
Strategisk relevans

MONICAs huvudsyftet är att insamla data om tidstrender av kardiovaskulär sjukdom och
diabetes och associerade determinanter i norra Sverige.
Vidare, att identifiera orsaker till dessa sjukdomar, beskriva interaktion mellan dessa orsaker,
samt att beskriva nivåer över tid av vissa miljögifter.
Att följa trender över tid av kardiovaskulär sjukdom och associerade riskfaktorer är av största
betydelse för att förbättra folkhälsa, och norra Sveriges MONICA studie är unik med avseende
på uthållighet och metoder som möjliggör jämförelser över tid.
Studien genererar också unika data för olika typer av epidemiologiska studier. Bland annat ger
mixen riskfaktordata, validerade utfall och en stor biobank unika möjligheter att genomföra
prospektiva fall-referent studier med fokus kausalitet genom användandet av moderna omics
teknologier.
MONICAs styrka ligger i denna kombination av data, utfall och biobank tillsammans med en
unik uthållighet över tid. Någon motsvarande studie finns ej i Sverige.
Detta är en bas för både folkhälsa och viktig epidemiologisk forskning vid UMU, där MONICA
och Västerbottensprojektet VHU är två viktiga kompletterande studier.
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Nyckelord

Kardiovaskulär sjukdom, diabetes, trender, riskfaktorer, miljögifter
Tillgänglighet

Kontakt

Limited access

Stefan Söderberg

Fakultet

Institution/enhet

Medfak

Institutionen för folkhälsa och
klinisk medicin
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Namn

POPLINK
Område

Biobanker, kvalitetsregister och databaser
Kort beskrivning

Databasen POPLINK innehåller longitudinella befolkningsdata på individnivå från församlingar i
Norr- och Västerbotten, i huvudsak omfattande perioden 1700-1950. Data kan länkas vidare
till nyare registerdata och biobanker, till exempel de nationella befolkningsregister som finns
hos SCB och Socialstyrelsen och de biobanker som finns vid Enheten för Biobanksforskning vid
UmU. Nya data inkluderas kontinuerligt och databasen kommer på sikt att omfatta hela
Västerbotten. Avsikten är att skapa synergier med de många populationsbaserade
befolkningsregister och biobanker som finns vid UmU. Data i POPLINK baseras på den
detaljerade svenska kyrkobokföringen och innehåller bland annat uppgifter om födelsedata,
yrke, bostadsort, flyttningar, familjeförhållanden, föräldrar, make/maka, barn samt dödsdatum
och i förekommande fall dödsorsak. Samtliga individdata i databasen är länkade, vilket gör det
möjligt att bygga upp mer eller mindre kompletta livsbiografier och identifiera
släktskapsrelationer för en person över tid och generationer inom den aktuella regionen. Data i
POPLINK lämpar sig väl för både storskaliga studier och mikrohistoriska undersökningar.
Forskare hänvisas till att kontakta CEDAR:s uttagsamordnare för att få hjälp att specificera och
strukturera sitt önskade dataset. Data utlämnas för forskning i avidentifierad form, efter
prövning i tillståndsgrupp och godkänd etikprövning.
Strategisk relevans

Med detaljerade och tillförlitliga data för en stor befolkning under en lång sammanhängande
tidsperiod, som möjliggör studiet av hela livsförlopp och många generationer, är databasen
POPLINK en värdefull resurs inom många forskningsområden. Inom historia,
samhällsvetenskap och medicin kan detaljerade och kompletta befolkningsdata användas för
att analysera hur individers sociala och ekonomiska levnadsvillkor, hälsa och familjebildning
har formats och förändrats i samspel med samhällets utveckling, ur ett individ- och ett
familjeperspektiv. Då databasen sträcker sig fram till 1950 möjliggörs studier av perioden för
välfärdssamhällets framväxt på individ- och familjenivå, något som länge bara har varit möjligt
med aggregerade data. Möjligheten att länka data i POPLINK till nyare registerdata och
biobanker öppnar nya möjligheter för att studera riskfaktorer för utvecklingen av våra stora
folksjukdomar över långa tidsperspektiv. Information om yrken och flyttningar möjliggör
studier av social och geografisk mobilitet. Tillgång till heltäckande och högkvalitativa
befolkningsdata för stora områden ger också möjlighet att analysera de storskaliga och
långsiktiga demografiska, sociala och ekonomiska processer som har påverkat
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samhällsutvecklingen från 1700-talet fram till idag. Några exempel är befolkningens åldrande
och utvecklingen av ojämlikhet i ekonomi och hälsa, där analyser ur ett långt tidsperspektiv
kan tillföra nya och fördjupade perspektiv på några av dagens stora samhällsutmaningar.
Nyckelord

Population studies, demography, life-course data, genealogies, longitudinal data
Tillgänglighet

Kontakt

Limited access

Maria Larsson, Elisabeth
Engberg, Maria Wisselgren

Fakultet

Institution/enhet

Medfak, Humfak, Samfak

Enheten för demografi och
åldrandeforskning vid Umeå
universitet (EDÅ)
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Namn

U-CAN (Uppsala-Umeå Comprenhensive Cancer
Consortium)
Område

Biobanker, kvalitetsregister och databaser
Kort beskrivning

U-CAN (Uppsala-Umeå Comprehensive Cancer Constortium) är ett svenskt strategiskt
forskningsområdes-projekt och utgör ett samarbete mellan Uppsala, Umeå, Stockholms
universitet och KTH. Umeå har en tydlig roll och står för 40% av projektet. U-CAN Umeå ska
prospektivt och longitudinellt på ett systematiskt sätt samla in information, biologiska prover
och mätdata från patienter med cancer i Norra sjukvårdsregionerna. U-CAN Umeå omfattar
idag kolorektalcancer, hematologiska maligniteter, maligna gliom, prostatacancer, lungcancer
samt lever och pancreas cancer. Det unika med projektet är att materialet samlas in
longitudinellt för varje enskild patient, d v s före, under och efter primärbehandlingen samt vid
eventuella recidiv vilket gör det möjligt att undersöka vad som händer med tumörerna när de
behandlas. Projektet har varit aktivt sedan 2010 och i Umeå har nu över 5000 patienter
inkluderats!
Insamlingen syftar till att öka kunskapen om de olika tumörsjukdomarna och därmed
möjliggöra behandlingar som är bättre anpassade för den enskilda patients sjukdom.
Ytterligare möjligheter erbjuds forskare som kan länka U-CAN material/data med andra
biobanker/register, där EBFs verksamhet (NSHDS) och sjukvårdens olika register är de bästa
exemplen på unika forskningsmöjligheter som faciliteras.
Strategisk relevans

U-CAN samlar in standardiserade data, tumörvävnad och blodprover från cancerpatienter före,
under och efter cancer behandling. U-CAN stödjer translationell cancerforskning i syfte att
förbättra diagnostik, behandling och överlevnad. U-CAN arbetar ihop med hälsa- och
sjukvården och har utarbetat ett koncept som är ledande för högkvalitativ, longitudinell
biobankning av vissa cancersjukdomar. U-CAN utgör en enorm möjlighet för våra forskare,
men våra forskare kan bli ännu mer framgångsrika genom att länka U-CAN fall till
Västerbotten-projektet, där mer än hälften av alla U-CAN fall finns representerade med ett
prediagnostiskt blodprov och enkätdata. Biobanksforskning är ett starkt forskningsfält vid
Umeå universitet och U-CAN bidrar till att ytterligare utveckla detta koncept. U-CAN Umeå har
som mål att vara en hub för framgångsrik translationell och klinisk cancerforskning.
Nyckelord
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Cancer; Biobanking; Registries; Survival
Tillgänglighet

Kontakt

Unrestricted access

Richard Palmqvist

Fakultet

Institution/enhet

Medfak

Institutionen för medicinsk
biovetenskap
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Namn

Comparative Research Center Sweden (CORS)
Område

Biobanker, kvalitetsregister och databaser
Kort beskrivning

CORS är en nationell forskningsinfrastruktur som innefattar fem av de största och mest
välkända samhällsvetenskapliga surveybaserade forskningsprogrammen i Sverige: European
Social Survey, European Values Study, International Social Survey Program, Survey of Health,
Retirement and Ageing in Europe och Svenska Valforskningsprogrammet samt
opinionslaboratoriet LORE. Det övergripande syftet med CORS är att skapa en gemensam
plattform for världsledande surveyforskning och att bidra till beslutsfattande och demokratisk
debatt. CORS avser nå målen genom att (1)tillhandahålla oöverträffad innehållsmångfald, (2)
möjliggöra mätningar av sociala fenomen över tid samt (3) möjliggöra studier mellan entiteter
såsom länder.
Strategisk relevans

Att föra samman flera av de största surveyundersökningarna i Sverige till en gemensam
infrastruktur leder till positiva synergieffekter både för de enskilda undersökningarna och för
svensk samhällsforskning i stort. Först och främst möjliggör sammanslagningen ett omfattande
kunskapsutbyte mellan etablerade forskargrupper som i sin tur leder till mer kostnadseffektiva
undersökningar med högre datakvalitet och tillgänglighet. Samarbetet mellan de olika
forskningsprogrammen leder även till att svensk samhällsforskning i högre grad kan tackla
framtida utmaningar inom surveyforskning såsom vikande svarsfrekvenser och en övergång till
nya datainsamlingsmetoder och plattformar. Utan ett nationellt konsortium som effektivt kan
koordinera forskning- och utvecklingsinsatser är det svårt för de enskilda programmen att
möta dessa utmaningar.
Nyckelord

survey opinion data attitudes behaovior
Tillgänglighet

Kontakt

Unrestricted access

Mikael Hjerm
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Fakultet

Institution/enhet

Samfak

Sociologiska institutionen
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Namn

GERDA - Gerontologsik Regional Databas
Område

Biobanker, kvalitetsregister och databaser
Kort beskrivning

Det samlade GERDA projekten innehåller världens största longitudinella databas över
mycket gamla människor. Infrastruktur för GERDA databasen är nödvändig för att i)
koordinera, synliggöra och realisera potentialen till fortsatt forskning i världsklass
baserade på insamlade tvärsnitts- och longitudinella data, ii) planera för och ansöka om
medel för ny datainsamling, iii) möjliggöra en långsiktig, hållbar, konkurrenskraftig och
gränsöverskridande innovationsmiljö om gamla människor i norra Sverige och västra
Finland. Under 2018 kommer GERDA databasen bli tillgänglig och användbar för
forskning och rapporter som i sin tur kan vara underlag för planering av vård och
omsorg och för interventioner med syfte att förebygga fysisk och psykisk ohälsa hos
mycket gamla människor.
GERDA databasen består av insamlad data från två delar: 1. Hembesök erbjöds till ca 3
000 personer 85 år och äldre (85-107 år) som började undersökas år 2000 i Umeå och
2002 i fem avfolkningskommuner i Västerbottens inland. Vart femte år har samma
individer blivit undersökta igen och samtidigt har nya representativa urval av den äldsta
befolkningen samlats in fram till år 2017 och liknande datainsamling har genomförts i
fyra kommuner i västra Finland 2005-2012. Hembesöken omfattade strukturerade
intervjuer och bedömningar med validerade instrument och genomgång av
journalhandlingar och registerdata. 2. Enkäter skickades ut till ca 25 000 personer i
åldrarna 65 till 85 år i alla kommuner i Västerbotten och Österbotten i Finland 20052010-2016.
GERDA databasen ger möjligheter att analysera både faktorer för en god hälsa och ett
gott åldrande men också för riskfaktorer att drabbas av bland annat depressioner,
demenssjukdomar, höftfrakturer, stroke och nedsatt funktionsförmåga.
Hittills har 25 doktorsavhandlingar försvarats inom ramen för GERDA dels vid Umeå
universitet (arbetsterapi, fysioterapi, geriatrik, omvårdnad och socialt arbete) och dels
vid Åbo akademi i Finland (socialpolitik, utvecklingspsykologi och vårdvetenskap).
Strategisk relevans

Världens, Nordens och Sveriges befolkning blir allt äldre och mycket gamla människor utgör en
allt större andel av de som behöver vård och omsorg. Trots det är kunskaperna om
levnadsförhållanden, hälsorisker och vårdbehov begränsade. GERDA databasen utgör en rik
källa till ökad kunskap och en stor tillgång för undervisning och forskning vid universitet. I
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förlängningen ger det vetenskaplig evidens om åldrandet och äldres hälsa och välbefinnande,
som kan användas för aktörer inom kommuner och landsting som underlag för planeringen av
vård och omsorg. Ökad kunskap om mycket gamla människors riskfaktorer för sjukdomar och
andra komplikationer möjliggör implementering av förebyggande åtgärder.
Publicerade analyser från de första cohorterna från GERDA visar på stora och snabba
förändringar i hälsotillståndet hos mycket gamla människor med en ökad förekomst av
demenssjukdomar och depressioner, vilket innebär goda skäl för och behov av undersökningar
av nya cohorter av mycket gamla människor. Resultat från GERDA har redan resulterat i andra
projekt som syftar till att förebygga och behandla bl.a. psykisk ohälsa i MIDRED
(Multidimensional Interdisciplinarey Rehabilitation of Dementia) och fallolyckor i UMDEX
(Umeå Dementia and Exercise study). GERDA databasen har också stor potential till utökade
nationella och internationella forskningssamarbeten och en lång rad fördjupande
doktorandprojekt. Exempelvis visar data från GERDA på en högre förekomst av
demenssjukdomar, depressioner, stroke och sämre munhälsa i norra Sverige jämfört med
liknande befolknings-undersökningar i södra Sverige (och andra nordiska länder), vilket gör det
angeläget att i ett nationellt/interantionellt samarbete med andra forskargrupper analysera
och förstå orsaken till dessa stora geografiska skillnader i gamla människors hälsa.
Nyckelord

very old people, aging, heatlh and ill-health, salutogenic factors, risk factors
Tillgänglighet

Kontakt

Limited access

Birgitta Olofsson

Fakultet

Institution/enhet

Medfak

Institutionen för omvårdnad
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Namn

Kostdatabas i norra Sverige (NSDD)
Område

Biobanker, kvalitetsregister och databaser
Kort beskrivning

Northern Sweden Diet Database (NSDD) består av förädlade kostdata från norra Sverige.
Grundmaterialet är kostregistreringar insamlade inom ramen för två stora
befolkningsbaserade projekt; DietVIP inom Västerbottens hälsoundersökning och DietMON
inom MONICA-screeningarna. Kostregistreringarnas grundstruktur har varit oförändrad över
tid, men vissa större och mindre skillnader förekommer mellan olika enkätversioner. NSDD
hanterar dessa skillnader och erbjuder harmoniserad information om intagsfrekvenser av
enstaka livsmedel och livsmedelsgrupper, skattat energi- och näringsintag, och beräkningar av
ett antal kostmönsterindex från 1986 och framåt. Energi- och näringsintag baseras på
information om livsmedel enligt Livsmedelsverkets databas och med hänsyn taget till
portionsstorlek för kön och ålder, samt data från en validerings- och kalibreringsstudie med
24-timmars kostintervjuer. Data i NSDD förädlas kontinuerligt.och växer med ca 5 000
observationer per år med en ökande andel med upp till 4 upprepade besök. Data kan länkas till
andra livsstils- och hälsovariabler inom VIP och MONICA efter särskild anhållan.
Strategisk relevans

NSDD erbjuder underlag samt råd och stöd till forskare med frågeställningar som avser
kartläggning av kostintag i regionen eller tillsammans med andra regioner i landet eller
världen, samband mellan kostintag och olika hälsoutfall samt för justeringar i fall-kontroll eller
kohortstudier. Med sin storlek, långa monitoreringsperiod, stora andel upprepade mätningar
och möjlighet till länkningar är NSDD en unik källa för forskning av samband mellan kost och
ett stort antal utfall. Med denna grundstruktur finns möjlighet att följa kostmönster och
trender över tid och att relatera dessa trender och mönster till såväl stora folksjukdomar samt,
i takt med att materialet växer, mer sällsynta diagnoser. Den kunskap som på så sätt kan
utvinnas är av största strategiska relevans både ur ett folkhälsovetenskaplig och ett kliniskt
perspektiv. En förutsättning för att detta ska vara möjligt är förädlade och kompatibla kostdata
över tid.
Nyckelord

Diet data, longitudinal, nutritional epidemiology, diet trends
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Tillgänglighet

Kontakt

Limited access

Ingegerd Johansson

Fakultet

Institution/enhet

Medfak

Enheten för biobanksforskning
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Namn

Umeå SIMSAM Lab
Område

Biobanker, kvalitetsregister och databaser
Kort beskrivning

Umeå SIMSAM Lab grundades 2014 för att möjliggöra högkvalitativ tvärvetenskaplig forskning
om barndomen, samt livslång hälsa och välfärd, med fokus på frågor av samhällelig relevans.
Detta Lab erbjuder en unik infrastruktur med prospektivt insamlade individnivå data om hela
Sveriges befolkningen 1960–2010, cirka 14.9 miljoner individer, inkluderande
intergenerationella länkar och geografiska koordinater. Varje person har ett unikt
serienummer som tillåter koppling på individnivå från alla datakällor. Grunden är nationella
uppgifter från SCB (demografi, socioekonomi, skolgång, mm.) och Socialstyrelsen
(sjukhusvistelse, föreskrivna läkemedel, graviditeten, den nyföddes hälsa, mm.). Detta har
berikats med Västerbottens läns landstings befolkningsdata (självskattad hälsa, vikt & längd,
levnadsvanor, skador, etc.).
Strategisk relevans

Umeå SIMSAM Lab har tillgång till nationella registeruppgifter i kombination med regionalt
samlade uppgifter om befolkningen, länkade via varje individs personnummer som sedan bytts
ut mot en anonym kod. Denna kombination av longitudinella och individnivå data kring
demografi, socioekonomi och hälsa ger utmärkta forskningsmöjligheter. Dessutom kombineras
individuella longitudinella data med information om sociala relationer inom familjen,
arbetsplatsen och grannskapet, genom att intergenerationella länkar och geografiska
koordinater finns tillgängliga för familj, arbetsplats och andra sociala sammanhang. Detta ger
forskningsmöjligheter utan motstycke via t.ex. livscykel-, intergenerationella-, samt
flernivåanalyser.
Nyckelord

Lifelong health and welfare, population-based register data, life course inequalities, methods
for big data.
Tillgänglighet

Kontakt

Limited access

Lena Mustonen
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Medfak, Samfak

Ej angett
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Namn

Undersökningen om hälsa, åldrande och pensionering i
Europa
Område

Biobanker, kvalitetsregister och databaser
Kort beskrivning

Undersökningen om hälsa, åldrande och pensionering i Europa (SHARE Survey of Health,
Ageing and Retirement in Europe) är en tvärvetenskaplig intervjubaserad undersökning om
hälsa, åldrande och pensionering som idag genomförs i 27 europeiska länder. Studien baseras
på intervjuer med personer över 50 år och har hittills omfattat 6 vågor av datainsamling och
totalt har mer än 130 000 individer i Europa medverkat, bl.a. i Sverige. Insamlingen av den
sjunde vågen pågår. Den svenska delen av undersökningen leds av Umeå universitet. SHARE
ingår i de nationella infrastrukturkonsortierna NEAR och CORS och var den första
forskningsinfrastrukturen i Europa som fick status som en European Researhc Infrastructure
Consortium (ERIC).
Strategisk relevans

Syftet med SHARE är att öka förståelsen för konsekvenserna av den åldrande befolkningen och
att öka kunskapen om hur äldres levnadsvillkor förändras i olika europeiska länder.
Undersökningen fokuserar på frågor om arbetskraftsutbud, försörjningsmöjligheter, sociala
förhållanden, familjenätverk samt fysisk och psykisk hälsa.
Ett viktigt syfte är att öka kunskapen om hur olika policies och välfärdsmodeller påverkar hälsa,
ekonomi och sociala förhållanden bland äldre i olika delar av Europa. Genom att genomföra
samma undersökning i länder i Öst-, Väst, Nord och Sydeuropa kan forskarna se hur skillnader i
samhällsförhållanden och välfärdspolitik påverkar de äldres livssituation. Undersökningen
genomförs med två års mellanrum och återkommer med delvis samma frågor till samma
individer. Det blir då möjligt att studera hur livsvillkoren bland äldre i Europa förändras över
tiden och att identifiera vilka sociala, ekonomiska, hälsomässiga och politiska förhållanden som
formar äldres livssituation. Data från SHARE ger en unik bild av skillnader och likheter i äldres
livsvillkor mellan olika länder i Europa och har varit en viktig utgångspunkt för olika politiska
beslut som fattats i Europa. Det gäller t.ex. frågor kring pensionsålder, omsorg och hälsopolitik.
Studier baserade på SHARE har på många sätt förändrat bilden av förutsättningarna för äldres
livssituation i Europa och eftersom liknande studier genomförts också på andra håll i världen
har resultaten från SHARE också blivit en utgångspunkt för globala jämförelser.
Nyckelord
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Tillgänglighet

Kontakt

Limited access

Gunnar Malmberg

Fakultet

Institution/enhet

Samfak

Enheten för demografi och
åldrandeforskning vid Umeå
universitet (EDÅ)

Institution/enhet eller motsvarande

901 87 Umeå

www.umu.se

Datum
Sid 50 (116)

UMEÅ UNIVERSITET

Namn

Healthy aging initiative
Område

Biobanker, kvalitetsregister och databaser
Kort beskrivning

Inom projektet Healthy Aging Initiative undersöks fortlöpande alla 70-åringar inom Umeå
kommun sedan 2012. Målet i detta tvärvetenskapliga projekt är att bygga upp en
kunskapsdatabas som ur olika aspekter karaktäriserar den äldre människan som den lever
idag. Områden som undersöks innefattar bland annat socioekonomi, livskvalité,
livsstilsrelaterade faktorer och klassiska riskfaktorer för våra vanligaste sjukdomar. Även
blodprover från deltagarna samlas in i en databas som möjliggör framtida analys av olika
faktorer i relation till annan kunskap som samlas in vid hälsoundersökningen. Projektet har en
longitudinell prägel där deltagarna följs upp och karaktäriseras även vid 75 års ålder med
samma undersökningar som vid den initiala. Infrastrukturen som byggs upp vid medicinska
fakulteten har samarbetsprojekt med teknisk-naturvetenskaplig fakultet och
samhällsvetenskapliga fakulteten vi Umeå universitet. Inom ramen för infrastrukturen finns
även ett djupgående internationella samarbeten med Universitet i Tromsö i Norge och
universitet i Uleåborg i Finland.
Strategisk relevans

De närmaste 30 åren kommer antalet äldre personer att öka i snabb takt i Sverige liksom i
resten av Europa och världen. Detta kommer att leda till en förändrad befolkningsstruktur med
andra krav på vårt samhälle i många olika aspekter. Genom att karaktärisera de äldre som
lever i Umeå idag kan detta projekt på många olika sätt bidra till att möta de framtida
utmaningar som allt fler äldre personer innebär. Denna forskningsinfrastruktur har idag
samarbetsprojekt med flera andra fakulteter lokalt och universitet nationellt med bland annat
gemensamma doktorander. Det finns även internationella samarbeten med universitet och
intresseorganisationer i Norge, Finland, Nordirland, Irland och Skottland. Dessa samarbeten
innefattar flera EU-projekt. Då projektet är pågående ökar hela tiden storleken på det
insamlade materialet och därmed även det strategiska värdet av infrastrukturen. Totalt har
idag data från mer än 4000 personer inkluderats i projektet.
Nyckelord

Elderly people, characterization, life style
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Unrestricted access

Peter Nordström, Anna
Nordström

Fakultet
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Medfak
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Namn

UMeHälsa – en forskningsinfrastruktur för eHälsa vid
Umeå universitet *
Område
Biobanker, kvalitetsregister och databaser
Kort beskrivning

UMeHälsa är en infrastruktur för eHälsa med syfte att koordinera och utveckla forskning och
utbildning inom Umeå universitet, och vidareutveckla samverkan med externa nationella och
internationella organisationer i området eHälsa. eHälsa är ett samlingsbegrepp som innefattar
hälsotjänster och information levererat genom Internet och andra digitala teknologier, och är
därför vid Umeå universitet ett multidisciplinärt forskningsområde som kräver expertis från
flera forskningsområden och ämnesområden. UMeHälsa fungerar som en gemensam
plattform och infrastruktur för att höja kvalitét, öka synlighet och samarbete, och sprida
resultat från Umeå universitets eHälsaforskning.
UMeHälsa består av ett nätverk av forskare och forskargrupper som organiserar öppna
mötesplatser för dessa syften, såsom seminarier, workshops och en doktorandkurs. Ett nätverk
av sammankopplade laboratoriemiljöer är under utvecklande, delvis i samverkan med
Västerbottens läns landsting, som kan användas för co-design och utveckling av nya digitala
interventioner och eHälsa-innovationer tillsammans med patienter, professionella inom hälsooch sjukvården, och medborgare.
eHälsaforskning vid Umeå universitet inkluderar digital teknologi baserad på evidensbaserad
medicin och ”best practice”, kunskapsbaserade och distribuerade intelligenta system som
fungerar som kliniska beslutsstöd och datorstödda interventioner, en del utformade för att
användas av personen själv som självbehandlingsinstrument.
Utveckling av digitala verktyg för att hantera sjukdom görs i samarbete med hälso- och
sjukvårdens aktörer och patienter, medan utveckling av verktyg för att förebygga ohälsa och
öka välmående görs primärt i samarbete med medborgare och andra relevanta organisationer
i samhället. Prevention blir alltmer viktig när befolkningen ökar i ålder och tillgång till hälsooch sjukvård är begränsad. Forskning inkluderar även interaktionsdesign av smarta hem och
arbetsplatser, monitorering och förbättra hälsa genom sensorbaserade smarta applikationer,
servicerobotar, digital coaching för att hantera hälsa och förebygga isolering samt
beteendeförändringssystem. En fundamental bas för forskning är användande av ”co-creation”
och deltagande designmetodik för att engagera patienter, hälso- och sjukvårdspersonal och
medborgare för att forma och påverka hur deras nya digitala verktyg och miljöer fungerar.
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Strategisk relevans

Utmaningarna inom hälso- och sjukvården behöver bemötas med en större variation av
alternativ för promotion, prevention, behandling och rehabilitering. En långsiktig nationell
vision är att Sverige år 2025 kommer att vara världsledande i att utnyttja digitaliseringens
möjligheter för att stödja en jämlik vård, välfärd och deltagande. Forskning inom eHälsa är
relevant både ur ett arktiskt och ett glesbygdsperspektiv på hur hälsa ska hanteras i ett stort
geografiskt område som har en starkt ökande åldrande befolkning. Det är dessutom en viktig
fråga ur ett demokratiperspektiv hur man ger likvärdig vård till personer i olika ålder, plats och
kön.
Digital teknologi förväntas spela en betydande roll i framtidens dagliga liv och hälsa, där
teknologi inkluderar system som baseras på artificiell intelligens (AI), t.ex. digitala assistenter
som guidar kartläggning i ett första möte med vården, eller kliniska beslutsstödsystem. AIteknologi utvecklas i allt högre grad för att åstadkomma personanpassad, preventiv, och
prediktiv vård. Dessutom inkluderas alltmer deltagande (participatory) och psyko-kognitiva
aspekter för att bättre utveckla personens perspektiv och engagemang, detta för att förbättra
vården, öka patientinflytande och för att stödja beteendeförändring för att förbättra hälsa.
Dessa aspekter kräver utveckling av teorier, forskningsmetoder och teknologi genom
krossdisciplinära forskningssamarbeten och genom samarbete med hälso- och sjukvårdens
aktörer, patienter och medborgare. UMeHälsa fungerar som forskningsinfrastruktur för att
utveckla Umeå universitets eHälsaforskning i dessa riktningar.
Nyckelord

eHealth, behaviour change systems, decision-support systems, personalised digital
intervention, co-design
Tillgänglighet

Kontakt

Unrestricted access

Helena Lindgren

Fakultet

Institution/enhet

Medfak, Teknat, Humfak,
Samfak

Institutionen för
datavetenskap
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Bioimaging
Namn

Umeå Core facility for Electron Microscopy (UCEM)
Område

Bioimaging
Kort beskrivning

UCEM bistår forskningsprojekt i elektronmikroskopanvändning och tillhandahålla EM
instrument. I dag har UCEM sex olika elektronmikroskop samt imaging och provpreparations
utrustning så som grafiska arbetsstationer och programvaror för bildbehandling. Facilitetens
forskningsingenjörer hjälper användare med avancerad EM service och utbildar forskare i att
jobba med EM metoder i facilitetens nya labb.
Scanningelektronmikroskopen (SEM), Merlin och Evo, erbjuder högupplöst avblidning av ytor
med flertal olika detektorsystem. Facilitets personalen guidar användarna för projekt specifika
metoder med avbildning och element analys av prover. Scios DualBeam är ett nytt unikt
instrument i Umeå, ett SEM combinerat med en fokuserad jonstråle (FIB) som skär provets yta
för systematisk 3D avbildning och preparation av lameller som sedan kan analyseras med TEM.
Transmissionselektronmikroskopen (TEM) på UCEM är Jeol 1230, Talos L120 och det starkaste
instrumentet Titan Krios. Talos är en perfekt och mångsidig TEM lösning för olika typer av
prover och avbildning, från provoptimering till cellulär tomografi. Service av EM
provpreparation omfattar cell- och vävnadsfixering, högtrycksfrysning, plastinfiltrering, ultramikrotomsnittning, Tokuyasu snittning, immuno-guld-inmärkning och olika typer av
kontrastinfärgning för EM analys. Titan Krios är utrustat med en autoloader för cryo-prover,
fasplatta för kontrastförstärkning och två direkta elektrondetektorer för högupplöst pryo-EM.
Cryo-EM är metoden som används för att visualisera protein i vattenlösning, virus, celler och
minder organismer. Single particle analys är metoden för strukturbiologi och tomografi
används för 3D visualisering av makromolekylära komplex och cellulära volymer inom cell och
mikrobiologi. Cryo-EM faciliteten är en del av SciLifeLabs infrastruktur för Svenska forskning
UCEM tillsammans med BICU utgör noden för avancerade korrelativa imaging-tekniker inom
den VR-finansierade National Microscopy Infrastructure (NMI). Det nära samarbetet mellan
BICU och UCEM använder kombinationer av den avancerade utrustningen inom båda
anläggningarna för att stödja teknisk expertis och forskning med hjälp av korrelativa imaging
metoder. Anläggningen tillhandahåller korrelativ ljus- och elektronmikroskopi (CLEM) såväl
som korrelativ ljus och atomkraftkraftmikroskopiteknik. Detta möjliggör direkt
fluorescensundersökning av proteinlokalisering och funktion, kopplad till ultrastrukturell
analys av samma prov med användning av atomkraft eller elektronmikroskopi (AFM eller EM).
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Strategisk relevans

UCEM är en interdisciplinär multifunktionell core facilitet för avancerad elektronmikroskopi.
UCEM är samordnad för all forskning vid UmU, både tekniska naturvetenskapliga och
medicinska fakulteternas institutioner, i områdena fysik, kemi och life science, medicinsk-,
molekylär- och cellbiologi är starka och inflytelserika användare. Frekventa är även användare
från SLU, VLL, svenska och internationella universitet. Ambitionen är att samla all EM expertis
och göra instrumenten tillgängliga för alla forskare. Genom organisationen kan UCEM
tillgängliggöra ett brett spektrum av imaging och provpreparationsmetoder med instrument i
absolut världsklass och facilitetens förste forskningsingenjörer är motiverade att utveckla och
anpassa metoder utifrån forskarnas specifika önskemål. UCEM kan effektivt koordinera
servicekontrakt och underhåll och utveckla instrumentparken och metoder får pågående och
framtida forskningsändamål. För att introducera och vidareutbilda EM användare ordnas
kurser på både bas och avancerad nivå. Workshops och symposier som ordnas av faciliteten
leder till interdisciplinär interaktion mellan användare, lokalt, liksom nationellt och med våra
internationella samarbetspartners. Verksamheten UCEM erbjuder i dag har gjorts möjlig
genom anslag från Vetenskapsrådet, SciLifeLab, Knut och Alice Wallenbergs stiftelse och
Kempe Stiftelserna och i samarbete med UmU forskningscentra MIMS, UPSC and KBC.
Nyckelord

Electron microscopy, EM, SEM, TEM, cryo-EM, structure biology, EM sample preparation, cell
biology, correlative light and electron microscopy, CLEM
Tillgänglighet

Kontakt

Unrestricted access

Linda Sandblad

Fakultet

Institution/enhet

Teknat, Medfak

Kemiska institutionen
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Namn

Umeå center för funktionell hjärnavbildning (UFBI)
Område

Bioimaging
Kort beskrivning

Umeå center for Functional Brain Imaging (UFBI) initierades 2001 och är ett tvärvetenskapligt
forskningscentrum där avbildningstekniker används för att undersöka hjärnans struktur och
funktion i relation till både grundläggande och kliniska frågor.
Strategisk relevans

I dagsläget har mer än 100 UmU forskare samt över 50 externa, nationella och internationella,
forskare varit involverade i projekt vid UFBI. De avbildningstekniker som används (t ex MRscanner) är i sig inte nödvändigtvis ovanliga, men kombinationen av dessa tekniker och
specialiserad personalkompetens inom ett antal kompletterande områden (t ex radiofysik,
paradigmutveckling, datainsamling, statistik, ingenjörskonst, m.m.) gör UFBI till ett nationellt
och internationellt ledande forskningscentrum. Den väl utvecklade infrastrukturen gör det
möjligt att adressera en mängd olika frågeställningar som rör nervsystemets struktur och
funktion.
Nyckelord

Brain imaging; interdisciplinary; cognition; neuroscience; aging;
Tillgänglighet

Kontakt

Limited access

Mikael Stiernstedt

Fakultet

Institution/enhet

Medfak

Umeå centrum för funktionell
hjärnavbildning (UFBI)
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Namn

Vibrationsspektroskopiplattform (ViSp)
Område

Bioimaging
Kort beskrivning

Vibrationsspektroskopi Plattformen (ViSp) är en toppmodern open-access infrastruktur för
Fourier transform-infraröd (FTIR) och Raman spektroskopi och mikroskopi. Med dessa tekniker
kan molekylär information (kemisk sammansättning och struktur) undersökas i ett brett urval
av prover (från växt-, djur- och mänskliga vävnader till mineraler och nanomaterial, från
bakterier och svampar till aska och föroreningar) i olika former (fasta ämnen, vätskor, gaser),
snabbt, billigt, icke-destruktivt och utan behov av tillsats av substanser (så som markörer,
färgämnen, osv) in situ och även in vivo. Spatial (rumslig) upplösning av de tillgängliga
mikroskopen sträcker sig från 100 nm till några få mikrometer, vilket möjliggör cellulära och
subcellulära undersökningar. Snabba mätningar (över 100 spektra / sekund) gör det möjligt att
följa snabba reaktioner och få kinetisk information. ViSp erbjuder fullständig service från
planering av experiment till mätningar och dataanalys, för universitet och icke-akademiska
användare i Sverige och internationellt. ViSp har kompetens och erfarenhet inom ett brett
spektrum av vetenskapsområden, från biovetenskap, medicin och växtvetenskap till
materialvetenskap, kemi, fysik, miljö och geovetenskaper. ViSp kan utveckla nya och anpassa
befintliga analysmetoder för specifika vetenskapliga frågeställningar / forskningsproblem,
inklusive utveckling av ny maskinvara för specifika ändamål och ny programvara för
effektivisering av dataanalys, mm. Utbildning erbjuds gratis två gånger per år för nya
användare. Erhållna licenser ger full tillgång till instrumentering och e-bokningssystemet.
Användaravgifter baserade på tid förekommer för instrument och assistans.
Strategisk relevans

Vibrationsspektroskopi Plattformen (ViSp) används av forskare vid flera institutioner (Kemi,
Fysik, Växtfysiologi, Miljökemi, Molekylärbiologi), fakulteter (TekNat och Medicinsk) och
universitet (Umeå Universitet, SLU) i Umeå, och utgör ett viktigt forskningsverktyg för alla
användare. ViSp är involverat i strategiska forskningsprojekt lokalt (BioImprove, Bio4Energy)
och kopplas synergistiskt till flera andra infrastrukturer (CLiC, KBC-infrastrukturer). Dessutom
har ViSp aktiva användare nationellt utanför Umeå, och även internationellt. Plattformens
unika kompetens och mångsidighet gör den eftertraktad inom ett brett spektrum av
vetenskapliga områden, från biovetenskap till fysik, miljö och geovetenskaper. Den avancerade
forskningen som utförs på ViSp resulterar i regelbundna publikationer i väl ansedda
vetenskapliga tidskrifter. ViSp har dokumenterad erfarenhet och kompetens i både hårdvaruoch mjukvaruutveckling vilket stödjer det kontinuerliga metodutvecklingsarbetet internt. ViSp
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används också i utbildning på både UmU och SLU, och ger regelbundna kurser, föreläsningar,
laborationer och demonstrationer. ViSp synliggör dessutom forskning och UmU genom att
organisera konferenser och genom sitt engagemang i vetenskapliga organisationer (t. ex.
European Bioimaging Network, International Society for Plant Spectroscopy,
Vibrationspektroskopi sektionen inom Svenska Kemistsamfundet). ViSp lyfter även fram UmU
och forskning utanför akademin, genom populärvetenskapliga artiklar och aktiviteter, samt
genom kontakter, projekt och samarbetsprojekt med industri och användare utanför
akademin.
Nyckelord

vibrational spectroscopy, hyperspectral imaging, FT-IR, Raman
Tillgänglighet

Kontakt

Unrestricted access

Andras Gorzsas

Fakultet

Institution/enhet

Teknat

Kemiska institutionen
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Namn

Biochechemical Imaging Centre Umeå (BICU) and National
Microscopy Infrastructure
Område

Bioimaging
Kort beskrivning

Biochemical Imaging Center Umeå (BICU) är en imaging facilitet som erbjuder toppmoderna
avbildningstekniker, inklusive avancerad ljusmikroskopi, affinitetsmätningar och atomic-force
mikroskopi till forskare över hela landet. Plattformen erbjuder service i form av reagens,
utbildning på instrumenten och användartid samt konsultation angående experimentdesign
och dataanalys och säker lagring av data enligt fastställd taxa och med fast organisation.
Plattformen ger även kurser i mikroskopi. Kombinationen av metoder inom faciliteten
möjliggör studier av molekylära interaktioners styrka, såväl som rumslig och tidsmässig
reglering av interaktioner mellan biomolekyler i komplexa system såsom levande celler.
Centret innefattar konfokala och ”spinning disc” mikroskop kombinerat med mikrofluidik och
mikroinjektion för dynamiska studier i levande celler såväl som superresolutionmikroskopi. De
toppmoderna atomic force mikroskopen möjliggör 3D-imaging och forceinteraktionsmätningar med ultraupplösning.
BICU tillsammans med Umeå Core Facility for Electron Microscopy (UCEM) utgör noden för
avancerade korrelativa imaging-tekniker inom den VR-finansierade National Microscopy
Infrastructure (NMI). Denna nod, tillsammans med noder vid KTH, SU och GU bildar NMI. Det
nära samarbetet mellan BICU och UCEM använder kombinationer av den avancerade
utrustningen inom båda anläggningarna för att stödja teknisk expertis och forskning med hjälp
av korrelativa imaging metoder. Anläggningen tillhandahåller korrelativ ljus- och
elektronmikroskopi (CLEM) såväl som korrelativ ljus och atomkraftkraftmikroskopiteknik. Detta
möjliggör direkt fluorescensundersökning av proteinlokalisering och funktion, kopplad till
ultrastrukturell analys av samma prov med användning av atomkraft eller elektronmikroskopi
(AFM eller EM).
Strategisk relevans

Infrastrukturens övergripande mål är att tillhandahålla och driva utvecklingen av state-of-theart bildteknik på nationell och internationell nivå, samt stödja lokal användning av avancerade
mikroskopitekniker. Infrastrukturen, inklusive kompetent dedikerad personal och skärande
instrument, är tillgänglig för både preklinisk och klinisk experimentell forskning. Vi attraherar
användare från många av institutionerna inom medicinsk och Naturvetenskaplig fakultet vid
Umeå universitet samt Sveriges lantbruksuniversitet och andra nationella och internationella
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universitet. Vidare är infrastrukturens specialite en tillgång till forskare inom det svenska
nätverket för infektionsbiologi och det nationella forskningskonsortiet, inklusive Umeå Center
for Microbial Research (UCMR), Laboratory of Molecular Infection Medicine Sweden (MIMS).
Vi driver för närvarande över 90 projekt inom BICU och NMIU och tillsammans med
användarna ökar vi kontinuerligt bildanalysen och utvecklar nya tekniker som påverkar
forskningen inom Life-Science.
Nyckelord

Microscopy, Confocal microscopy, Spinning disc, Live cell imaging, Correlative imaging, Affinity,
Imaging, CLEM, Atomic force microscopy, SPR, Microfluidics, super resolution, TIRF, spinning
disc, microinjection
Tillgänglighet

Kontakt

Unrestricted access

Richard Lundmark

Fakultet

Institution/enhet

Medfak, Teknat

Institutionen för medicinsk
kemi och biofysik
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Namn

Two-photon imaging *
Område

Bioimaging
Kort beskrivning

Forskningsinfrastrukturen erbjuder multifoton-mikroskop med avbildningsystem med höga
spatial och temporal upplösning i kombination med möjligheten att samtidigt utföra
elektrofysiologi i levande organismer (däggdjur, zebrafisk etc) men även in vitro.
Infrastrukturen har två foton mikroskop med hög hastighet (resonant scanner och acoustooptic delectors) för att utföra calcium-avbildning på det snabbaste möjliga sättet.
Vi har en virtual reality system som kan kombineras med funktionell två-foton-avbildning samt
ett fiberoptiskt system för att utföra hjärnavbildning med optogenetisk stimulering i djupa
hjärnstrukturer hos djur som beteer sig.
I ett av våra två-foton mikroskop finns det också en holografisk modul för att kunna utföra
fotostimulering av funktionellt identifierad celler (med calcium imaging)
Intra- och extracellulär elektrofysiologiska mätningar kan utföras i alla våra två foton
mikroskop.
Labbet erbuder också kamera-avbildning (intrinsic signal och voltage sensitive dye imaging)
som kan användas for att injicera virus i ett BSL-2 dragskåp i vissa funktionella område i
hjärnan genom ett steretotaxiskt system men också i andra organ.
Vi har en uppställning för näthinnans fysiologi (elektroretinografi, både pattern och flash) som
kan kombineras med avbildning (retinal imager).
Vi har också specifika objektiv för att utföra avbildning i ”clarified” vävnader med våra tvåfoton-mikroskop.
Rutiner för dataanalys är tillgängliga i labbet.
Forskningsinfrastrukturen är i UCCBs byggnad, våning 4. Denna lösning erbjuder en möjlighet
att utföra kronisk, longitudinell avbildning hos djur som har ett kirurgiskt implanterat fönster
eftersom att ett djurrum finns i nära anslutning till våra labb.
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Strategisk relevans

Unik karaktär av forskningsinfrastruktur: Forskningsinfrastrukturen är för tillfället unik i hela
Norden för att den möjliggör avbildning i levande celler, vävnader och organismer med
mikroskop som kan utföra cellulär och subcelluläravbildning med den högsta möjliga spatiala
och temporella upplösningen. Tekniken minskar fototoxicitet och photoskada, samt möjliggör
avbildning i djupt belägda strukturer. På det sättet är två-foton-mikroskopi ideell för
bioavbildning in vivo. I forskargruppen finns de tekniska kompetenser som behövs för att uföra
experiment och analysera data.
Strategisk relevans för att ytterligare öka forskningsnivån inom biomedicin. Infrastrukturen har
allt som behövs för att driva ”state of the art” forskning med djurmodeller inom
neurovetenskap (även i djuren som beteer sig), oftalmologi, endokrinologi, tumör- och
cellbiologi. Alla mätningar kan kombineras med elektrofysiologi och histologi med hög
upplösning. Två-foton-mikroskopi kan tillämpas i levande djur genom kroniska optiska fönster,
men också in vitro till organoider och cellkulturer.
Strategisk relevans för nya rekryteringar. Tillgång till två-foton-mikroskop med hög spatial och
temporal upplösning är en förutsättning för att bedriva ”state of the art” forsking inom
fysiologi, neurovetenskap, endokrinologi och tumörbiolgi. Detta i sin tur ska öka Umeå
Universites förmåga att attrahera topp-nivå forskare och lärare.
Nyckelord

Two-photon microscopy, physiology, calcium imaging, behaviour, intravital imaging
Tillgänglighet

Kontakt

Unrestricted access,
# Limited access

Anushree Tripathi, Paolo
Medini

Fakultet

Institution/enhet

Medfak, Teknat

Institutionen för integrativ
medicinsk biologi (IMB)
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Digital humaniora
Namn

Humlab - forskningsinfrastruktur för digital humaniora
Område

Digital humaniora
Kort beskrivning

Humlab är en arbetsenhet vid Humanistisk fakultet med uppdrag “att initiera, inspirera och
utveckla relationen mellan humaniora, kultur och informationsteknik inom forskning,
forskarutbildning och undervisning [...] Humlab ska vara ett starkt kompetenscentrum vid
Umeå universitet med tillgång till teknisk miljö specifikt för digital humaniora” (ur Humlabs
uppdragsbeskrivning). För Humlabs del innebär detta att dels utifrån ett kritiskt humanistiskt
perspektiv studera samhällets digitalisering och dess konsekvenser för individer och kollektiv,
dels att med digitala verktyg och metoder studera humanistiska frågeställningar. Humlab
verkar huvudsakligen inom fyra olika fokusområden: digitala praktiker, digital pedagogik, samt
metod- och verktygsutveckling inom främst textanalys och datavisualisering.
Humlab tillhandahåller teknik (mjuk- och hårdvara) och kompetenser (teknisk och akademisk)
för att initiera, utveckla och driva forskningsprojekt - i nuläget ett tjugotal inom exempelvis
arkeologi (tillsammans med Miljöarkeologiska laboratoriet), medie- och
kommunikationsvetenskap, nordiska språk, idéhistoria (vid Uppsala universitet), samiska
studier och historia. Modellen för forskningssamverkan bygger på att Humlab är med under
hela processen; från initiering, formulering av forskningsfrågor, projektutformning och
genomförande.
Humlab driver därtill den digitalt pedagogiska utvecklingen vid fakulteten. Doktorander
handleds och doktorandkurser ges återkommande (bland annat tillsammans med Digsum vid
Samhällsvetenskapliga fakulteten); grundutbildningsåtaganden hålls tillsammans med program
som ges vid humanistiska fakulteten, och därtill håller Humlab ett tiotal kortkurser per termin
utifrån aktuella teman, frågeställningar och mjukvaror. Fakultetens IKT-coach är anställd vid
Humlab.
Samarbeten finns med till exempel Göteborgs universitet, King’s College London, Lund
universitet, Stanford University, Universitetet i Tromsö, University of Wisconsin-Madison.
Strategisk relevans

Det är genom att utveckla och samordna kompetenser och teknik som Humlab bygger och
utgör en forskningsmiljö inom digital humaniora. Som en fakultetsövergripande resurs för
detta tvärvetenskapliga fält fungerar Humlab som en nod för forskning och undervisning inom
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DH.
Utöver att vara en infrastruktur inom digital humaniora utgör Humlab en del i det nationella
VR-finansierade språkteknologiska SweClarin-nätverket, och är även med i 2017 års
behovsinventering som del i en nationellt visualiserings-infrastruktur.
Genom en kombination av akademisk, pedagogisk och teknisk kompetens (lärare/forskare,
systemutvecklare, programmerare, tekniker) kan forskningen drivas framåt. Det krävs en
kombination av akademisk och teknisk kompetens för att mejsla ut relevanta forskningsfrågor,
i relation till konkreta forskningsprojekt, vilka sedan är utgångspunkten för de metoder och
verktyg som utvecklas för att besvara forskningsfrågorna. I så måtto är Humlab både ett
bollplank och genomförare, i både projektens utvecklings- och genomförandefas.
Olika projekt kan bygga på likartade metoder, tekniska komponenter eller kompetenser, och
därför koordinerar Humlab utveckling och underhåll mellan projekt. Detta för att kunna
säkerställa en kummulativ kunskapsöverföring annars separata projekt emellan.
Humlab är en viktig resurs för att underhålla och “drifta” mjukvara och databaser efter
enskilda projekttider, vilket är nödvändigt för att kunna garantera projektens överlevnad efter
deras avslut. I annat fall finns ingen stabil driftmiljö för de olika, ofta relativt små, projekten.
Nyckelord

Digital Humanities, textual analysis, data visualisation, digital practices, digital pedagogy
Tillgänglighet

Kontakt

Unrestricted access

Stefan Gelfgren

Fakultet

Institution/enhet

Humfak

Humlab
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Screening och struktur
Namn

Kärnresonans infrastruktur vid Umeå Universitet
Område

Screening och struktur
Kort beskrivning

NMR plattformen vid KBC tillhandahåller NMR instrumentering som ligger I teknologisk
framkant för både NMR i lösning och i fast fas med spektrometrar vid 850, 600, 500 och 400
MHz. Plattformen har en bred lokal användarbas från UmU (främst teknisk-naturvetenskaplig
fakultet och medicinska fakulteten), SLU och även biotech-företag. Våra aktiviteter spänner
över många områden såsom kemisk biologi och organisk syntes, strukturbiologi, metabolomik,
växt- och miljövetenskap, biogeokemi och materialvetenskap.
Plattformen är även en del av den nationella infrastrukturen ”NMR for Life”
(www.nmrforlife.se) som finansieras av KAW och SciLifeLab och som i sin tur är en del av
svenskt NMR centrum lokaliserat vid både Göteborgs universitet och Umeå universitet. Genom
”NMR for Life” och SciLifeLab erbjuder plattformen nationell support för forskningsprojekt
inom både akademi och industri.
Högfältsinstrumenten (850 och 600 MHz) är utrustade med kryoprober som ger högsta möjliga
känslighet för alla NMR-applikationer i lösning som t.ex. biomolekylär struktur och funktion,
metabolomik på biovätskor, miljöstudier och fragmentbaserad screening (i samarbete med
Chemical Biology Consortium Sweden (CBCS)). Vi erbjuder även unika möjligheter inom fastfasNMR vid 850 och 500 MHz för studier av membranproteiner, amyloidfibriller och metabolomik
på intakt vävnad och växtmaterial. Pipetteringsrobotar och provväxlare finns tillgänligt för
projekt med stora antal prover, exempelvis metabolomikprojekt (kan koordineras med
masspektrometri) och vi tillhandahåller även substansbibliotek för screening-kampanjer.
Användare kan få olika nivåer av support från personalen vid plattformen eller själva få direkt
tillgång till instrumeten. Personalen besitter bred expertis inom NMR och kan assistera
användare med datainsamling, dataanalys och utbildning.
Strategisk relevans

Kärnmagnetisk resonansspektroskopi (NMR) är en oumbärlig teknik inom nästan alla
naturvetenskapliga discipliner eftersom den, på atomnivå, tillhandahåller information om
sammansättning, struktur och interaktioner. Särkilt inom kemi, materialvetenskap,
växtfysiologi, miljövetenskap, livsvetenskaper är NMR en nyckelteknologi som används för att
få information om allt från små organiska molekyler (t.ex läkemedelskandidater) till
makromolekylära komplex och även t.ex nanomaterial, metaboliter och vävnadsprov
(biopsier).
En stor del av NMR-forskningen som bedrivs i Umeå bidrar till strategiskt viktiga
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forskningsområden som infektionsbiologi, biomolekylär funktion, cancerforskning,
metabolomik, växtbioteknik och hållbar utveckling. NMR plattformen vid Umeå universitet är
helt nödvändig för en bred användarbas och främjar samarbeten mellan forskagrupper vid
naturvetenskaplig-teknisk fakultet, medicinska fakulteten och SLU. NMR plattformen, som del
av svenskt NMR centrum (SNC) vid Göterborgs och Umeå universitet har genom det KAWstödda initiativet ”NMR for Life” utvecklats till en av det mest avancerade NMRinfrastrukturerna i europa. Den ”state-of-the-art”-teknologi samt expertis som finns vid
svenskt NMR centrum är tillgänglig för svenska forskare inom både akademi och industri och
NMR centrumet har även kontakter med europeiska NMR-infrastrukturer.
SNC:s infrastruktur vid Umeå universitet utvecklar, inom ramen för ”NMR for Life”, metoder
för att möta användarnas vetenskapliga frågeställningar, särskilt för nya utvecklingsområden
inom medicin, kemi, strukturbiologi samt miljövetenskap, områden med täta samarbeten
mellan forskargrupper både lokalt och nationellt. Plattformen bedriver även utbildning,
organiserar workshops och konferenser för att synliggöra plattformens och universitetets
arbete.
Nyckelord

NMR, structure determination, biomarker, metabolism, functional materials
Tillgänglighet

Kontakt

Unrestricted access

Gerhard Gröbner

Fakultet

Institution/enhet

Medfak, Teknat

Kemiska institutionen
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Namn

Svenska Metabolomik Centrat
Område

Screening och struktur
Kort beskrivning

Metabolomik, eller metabolomics, är den globala mätningen av alla lågmolekylära föreningar
(metaboliter) i ett givet biologiskt system. Swedish Metabolomics Centre (SMC) är ett
samarbete mellan UmU, SLU och Chalmers. Sedan 2015 är SMC en nationell service facilitet
inom SciLifeLab och tar emot projekt från akademiska forskare samt kommersiella intressenter
ifrån hela Sverige. Under 2017 analyserades 79 projekt från 52 enskilda gruppledare spridda
över alla Svenska universitet. Av dessa projekt kom projekt från UmU. Paralellt med
servicedelen så erbjuder SMC ett ”open access” koncept där kvalificerade användare får hyra
instrumenttid per dygn. Totalt utfördes ca 6000 analyser inom service och 15000 analyser
inom open access under 2017.
Strategisk relevans

SMC erbjuder en helt unik service för akademiska forskare. Det finns visserligen ett antal
kommersiella lösningar men dessa erbjuder inte samma mått av flexibilitet och anpassning av
tekniker för specifika frågeställningar. Det är svårt att applicera metabolomik-teknik enligt
konceptet ”one size fits all”, utan beroende på provtyp, provmängd och specifik biokemisk
frågeställning, måste metoderna anpassas och detta erbjuder SMC. Dessutom så erbjuder vi
oss alltid att utföra test-analyser på klinternas prover före eventuellt skarp analys för att
klienterna skall få en uppfattning om vilken typ av data de kan förvänta sig, men även för att vi
skall kunna bedöma hur tekniken måste anpassas till den specifika frågeställningen. SMC
arbetar enligt en fee-for-service modell och är därför inte medförfattare på vetenskapliga
publikationer utan önskar bara bli omnämnda i acknowledgement. Sedan uppstarten av SMC
2013 är vi ”acknowledged” i 92 publikationer.
Nyckelord

Metabolomics, LC-MS, biochemistry
Tillgänglighet

Kontakt

Unrestricted access

Anders Nordström
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Fakultet

Institution/enhet

Medfak, Teknat

Institutionen för
molekylärbiologi
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Namn

Laboratories for Chemical Biology Umeå (LCBU)
Område

Screening och struktur
Kort beskrivning

Huvudsyftet med denna infrastruktur är att assistera forskargrupper med att identifiera och
utveckla biologiskt aktiva små molekyler. Dessa små molekyler kan användas för att studera
biologiska processer eller som kemiska startpunkter för utveckling av t.ex. läkemedel eller
diagnostiska verktyg. Chemical Biology Consortium Sweden (CBCS) är en facilitet inom Science
for Life Laboratories (SciLifeLab) som har två noder, en på Umeå Universitet (LCBU) och en på
Karolinska institutet (LCBKI). CBCS/LCBU koordinerar en stark och integrerad plattform som,
genom samarbete med forskargrupper, möjliggör för upptäckt, utveckling och användning av
små molekyler och kemiska forskningsverktyg för applikationer inom framförallt life-science
området. CBCS/LCBU bistår med personal med expertkunskap inom området, experimentella
resurser inom assay-utveckling, beräkningskemi, kemoinformatik, screening av små molekyler,
synteskemi och möjlighet att kunna assistera i identifiering av molekylernas målstruktur.
Faciliteterna innefattar lab för substanshantering (vilka idag innefattar hela SciLifeLabs
molekylsamling på ca 200 000 molekyler), screening lab (t.ex. vätskehanterings robotar och ett
antal olika typer av plattläsare), och kemi lab (utrustning och instrument for organisk syntes
och analys).
Strategisk relevans

Utveckling av biologiskt aktiva små molekyler kräver expertis inom många områden och
tekniker/utrustning som tillsammans är utom räckhåll för individuella forskargrupper.
CBCS/LCBU bistår med denna expertis, tekniker och utrustning vilket således möjliggör för
forskargrupper att kunna identifiera och utveckla kemiska forskningsverktyg för att studera
biologiska processer eller kemiska startpunkter för tex läkemedelsutveckling. Ansökningar till
CBCS/LCBU har huvudsakligen sitt ursprung från vetenskapliga discipliner inom life-science och
då framförallt medicinsk vetenskap men det finns till stora delar outforskade möjligheter också
inom växt- och miljövetenskap. CBCS/LCBUs verksamheter når alltså redan ett många
vetenskapliga områden och har också möjlighet att växa ytterligare mot dessa mer
outforskade områden.
Resultatet sedan starten av LCBU under 2006 och dess hopslagning med CBCS under 2010 är
anmärkningsvärd; över 200 individuella användare från alla svenska universitet i fältet, väl över
100 publikationer med CBCS/LCBU som författare, och fem företag som har sitt ursprung i
CBCS/LCBUs aktiviteter. Detta visar på det oavbrutet stora intresset för det stöd som
CBCS/LCBU erbjuder till individuella forskargrupper. Den verksamhet som LCBU/CBCS har
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byggt upp sedan starten har också genererat expertis och mycket praktisk kunskap i området
som verkligen är unik och helt avgörande för projektens genomförande. Utöver detta så har
också en optimerad och rättvis process för ansökningar, utvärdering, och val av projekt till
CBCS/LCBU och genomförandet och uppföljningen av dessa utvecklats under åren
verksamheten varit aktiv.
CBCS/LCBU ger också två kurser, en teoretisk web-baserad kurs som är öppen hela året (över
200 forskare från hela Sverige och även många internationella forskare har tagit kursen under
de senaste fem åren) och en praktisk kurs i assay utveckling som annonseras årligen.
Instrumentparken som hör till LCBU är också öppen för användare på Umeå Universitet mot en
kraftigt rabatterad användaravgift.
Nyckelord

Chemical biology, small molecule screening, assay development, medicinal chemistry, LCBU,
CBCS
Tillgänglighet

Kontakt

Limited access

Stina Berglund, Erik Chorell

Fakultet

Institution/enhet

Teknat

Kemiska institutionen

Institution/enhet eller motsvarande

901 87 Umeå

www.umu.se

Datum
Sid 71 (116)

UMEÅ UNIVERSITET

Namn

XPS Plattform
Område

Screening och struktur
Kort beskrivning

Plattformen för röntgenfotoelektronspektroskopi (XPS) vid UmU är en öppen infrastruktur där
användare inom UmU såväl som externt kan få analyser utförda mot avgift. Dessa analyser ger
en beskrivning av den kemiska sammanstättningen av ett provs yta. Kunskap om en ytas
sammansättning är mycket viktiga för att förstå nyckelprocesser i naturen såväl som i
industriella processer och inkluderar faktorer så som elementsammansättning,
oxidationsstadium, spatiell utbredning av olika atomslag på ytan, i ytskikt, och i gränsytor (t ex
mellan vatten och fast fas). Ytor är av stor betydelse eftersom de flesta material och objekt,
allt från små nanopartiklar och bakterier till stora kärnreaktorer och rymdfarkoster, interagerar
med sin omgivning genom sin yta. XPS som också kallas ESCA (elektronspektroskopi för kemisk
analys) är en av de mest använda verktygen för ytanalys inom naturvetenskap, medicin och
teknologiska applikationer. XPS- plattformen vid UmU erbjuder XPS analyser såsom
spektroskopi med monokromatisk röntgen (AlKalpha), punktanalys, analys av djupprofil,
ytkartläggning, samt analyser vid låg temperatur av t ex vatteninnehållande prover. Alla
analyser utförs med hjälp av en AXIS Ultra DLD elektronspektrometer tillverkad av Kratos
Analytical Ltd (UK). De främsta tillämpningsområden för XPS platformen är i dagsläget:
• Miljöforsking, särskilt med avseende på processer vid mineralytor och andra naturliga
material
• Biologiska prover såsom intakta bakterier
• Uppföljning av ytmodifiering av material för t ex katalys, bioseparationsprocesser och
antibakteriella applikationer.
• Cellulosafibrer och filmer
• Kommersiella analyser för externa kunder (industri, konsulter etc)
Strategisk relevans

XPS plattformen vid UmU är den enda i Svergie som kan rutinmässigt erbjuda XPS analyser vid
låg temperatur (flytande kväve). Plattformen var först i världen att erbjuda detta. Plattformen
är även den enda XPS enheten i norra Sverige (norr om Uppsala). Den stöder unik forksning
som utvecklats vid kemiska instituttionen och innefattar studier av snabbt nedfrusna prover
för studier av till exempel gränsytan mellan vatten och mineral, mellan biomaterial och
biologiska lösningar samt den kemiska sammansättningen av ytan hos mikroorganismer.
Plattformen stöder en stor bredd av forsking genom att erbjuda spjutspets-analyser inom
områden som ekologi, kemi, fysik, arkeologi, molekylär biologi, odentologi, och
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ingengrörsvetenskap. Genom åren har den producerat data som legat till grund för ett stort
antal forskningsprojekt, bland annat mer än 40 doktorsavhandlingar och flera hundra
vetenskapliga publikationer. XPS plattformen är även en del av ett nyligt skapat nationellt
expertnätverk med namnet Swedish National Platform for X-Ray Photoelectron Spectroscopy –
SNAXPS, som samlar XPS instrumetering och expertis vid sju olika platser i Svergie (UmU,
Uppsala universitet, RISE (KTH), Linköpings universitet, Chalmers, Lunds Universitet och MAX
lab). Målet med nätverket är att skapa en nationell infrastruktur för ytanalys med hjälp av XPS.
Nyckelord

Surface science, X-ray photoelectron spectroscopy, Surface and interface analysis, Cryogenic
XPS
Tillgänglighet

Kontakt

Unrestricted access

Andrey Shchukarev

Fakultet

Institution/enhet

Teknat

Kemiska institutionen

Institution/enhet eller motsvarande
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Namn

Röntgendiffractions facilitet
Område

Screening och struktur
Kort beskrivning

X-Ray Diffraction (XRD) -plattformen grundades 2011 vid Kemiska institutionen och KBC. Det
ger tillgång till toppmodern robotkristalliseringsutrustning och en stark roterande
anodröntgengenerator samt expertis inom kristalltillväxt, datainsamling och analys och
bestämning av kristallstruktur. Enstaka kristallröntgendiffraktion ger information om
atomupplösningsstruktur av små molekyler såväl som makro-molekyler, såsom proteiner, DNA,
RNA och deras komplex. XRD är idealisk för "Medium Throughput Screening" och "Fragment
Based Drug Discovery" med målet att bestämma 3D-strukturerna av proteiner med bundna
läkemedelskandidater. Utrustningen vid Umeå universitet har dessutom använts för pulveroch fiberdiffraktionsstudier.
Utrustning: En nano-droppkristalliseringsrobot (mygg®, TPP LabTech) är tillgänglig för
screening av kristallisationsförhållanden. Ett så kallat "Kristall Management System" (CMS),
som består av ett automatiskt avbildningssystem för övervakning av kristall tillväxt, en
temperatur reglerat kristallisations skåp (ett så kallat ”Kristall Hotell), en robot för hantering av
större vätskevolymer (upp till 2ml) för designen av kristallisationslösningar och ett datorsystem
med en databas för hantering av kristalliseringsresultat.
Ett toppmodernt röntgendiffraktionssystem (X8 PROTEUM, Bruker AXS) med ett röntgenflöde
som är jämförbart med andra generationens synkrotroner, innehåller en röntgengenerator av
typen MicroStar-H roterande anod med avancerad Helios MX multilayer X -ray
fokuseringsoptik som producerar en högglans, fint fokuserad stråle av monokromatisk Cu-Kastrålning (våglängd = 1,54 Å). En kappa goniometer placerar kristallerna i strålen och en
CryoStream 700 (Oxford) upprätthåller kristallerna vid 100 K under datainsamling. Datumet
spelas in på en högkänslig PLATINUM135 CCD detektor. Datainsamling och analys stöds av
avancerad datorutrustning och sofistikerad programvara.
Dessutom har plattformen direkt tillgång till ett Agilent 1200-serie High-Throughput LC / UV /
Mass-Spec-system som används för att bestämma det exakta innehållet i kristaller.
Tjänster som erbjuds:
- röntgendiffraktionsdatainsamling (små molekyler, makromolekyler och komplex med
läkemedelskandidater)
- databehandling och analys
- Röntgenstruktur bestämning
- strukturförfining och validering
- Proteinkristallisering med hjälp av en nano-droppar pipetteringsrobot
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- Kristalliseringsutvärdering och optimering av kristalliseringsförhållandena
- Kryogen konservering av kristaller (förglasning) och förvaring i flytande kväve
- Insamling av pulver diffraktionsdata
Strategisk relevans

Omkring 30 forskargrupper från 10 institutioner/centra och en från FOI har använt XRDplattformen. Vissa användare har fått ett "körkort" och kan använda utrustningen
självständigt. För andra användare har faciliteten genomfört röntgenstrukturprojekt ("on
demand") för en avgift eller i samarbete. En kontinuerlig produktion av kristallstrukturer som
bestämdes av XRD faciliteten har lett till mer än 35 artiklar publicerat i högklassiga tidskrifter.
Det tillkommer att XRD-plattformen upprätthåller ett nära samarbete med Protein Expertis
Plattformen, PEP, som kompletterar de tjänster som tillhandahålls av
röntgenkristallografiplattformen, NMR-plattformen, vilken är komplementär, särskilt med
avseende på fragmentupptäckt och HT-screening, elektronmikroskopianläggning (UCEM),
Proteomikplattformen och Computational Life Science Cluster, CLiC, som erbjuder
bioinformatiktjänster. Dessa samarbeten ger utökad värde (”added value”) till KBCs och Umeå
universitetets infrastrukturer.
Nationell och internationell status: Röntgenplattformen som sådan ingår inte i ett nationellt
nätverk. Plattformens gruppledare är dock alla medlemmar i det strukturella biologiska
nätverket (SBNet) i Sverige och SwedStruct-initiativet, som i sin tur ingår i INSTUCT, det
europeiska integrerade strukturella biologinätverket. PI: s deltar också i Röntgen-Ångströmkonsortiet, RÅC, ett vetenskapligt samarbete mellan svenska och nordtyska strukturbiologiska
laboratorier och synkrotronerna MAX-IV i Lund, DESY i Hamburg och BESSY i Berlin.
Medlemmarna av röntgenanläggningen har regelbunden tillgång till synkrotronstrålrör i
Europa genom så kallade ”Block Allocation Group” (BAG), för t.ex. ESRF i Grenoble och MAX IV
i Lund. Dessutom använder de strålrör vid BESSY i Berlin, DESY i Hamburg och DIAMOND nära
Oxford.
Nyckelord

X-ray diffraction, 3D protein structure, atomic resolution, crystal structure, crystallization
Tillgänglighet

Kontakt

Limited access

Uwe Sauer

Fakultet

Institution/enhet

Teknat

Kemiska institutionen

Institution/enhet eller motsvarande
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Växtforskning
Namn

Umeå växtodlingsfacilitet
Område

Växtforskning
Kort beskrivning

Umeå växtodlingsfacilitet omfattar 1) “Odlingshuset”, 2) “Wallenbergväxthuset” samt ett antal
klimatkammare på SLU 3) ett stort antal klimatkammare och klimatskåp för växtodling på
UPSC, 4) den nya ”fenotypningsfaciliteten”. Dessa infrastrukturer är helt nödvändiga för
forskningen inte bara inom UPSC, utan också för andra forskargrupper i Umeå som arbetar
med växter. I 1) ”odlingshuset” finns (på tre våningar) 10 odlingsrum, 8 klimatkammare, 8
odlingsskåp och 4 växthusrum. Därutöver ett laboratorium och övriga utrymmen för särskilda
experiment, utrymmen för lagring av fröer, lagring av krukor, jord m m, plantering, disk etc,
och slutligen ett eget system för avfallshantering. I 2) Wallenbergväxthuset finns 11
växthusrum och 2 odlingsskåp, och på SLU 6 klimatkammare. På UPSC finns vidare 7 st “walkin” odlingskammare 2 Heraeus odlingsskåp och 15 Percival Odlingsskåp. I den stora
fenotypningsanläggningen som snart är färdigställd kan ca 700 större, eller 350 mindre, träd
växa samtidigt och automatiskt mätas, vägas, vattnas, gödslas m m. Tillsammans finns det
alltså mer än 75 olika ställen där växter kan odlas under kontrollerade förhållanden, ca 165
personer (jämnt fördelade mellan UMU och SLU) från närmare 40 forskargrupper använder
faciliteten (och har genomgått introduktionsutbildning), närmare en handfull personer arbetar
där och i åtminstone 2/3 av de ca 100 vetenskapliga uppsatser publiceras från UPSC varje år
harväxtodlingfaciliteten använts.
Eftersom lagstiftningen ställer oerhört hårda krav på verksamhet som rör genetiskt
modifierade organismer (GMO) – oavsett om dessa är “riskabla” eller inte – har UPSCs
växtodlingsfaciliteter anpassats till detta, när “Odlingshuset” byggdes (2000-2001) gjordes
många speciella anpassningar på grund av detta, och är ett av norra Europas mest välordnade
och välutnyttjade växtodlingsfaciliteter. “Wallenbergväxthusen” kompletterar Odlingshuset
med stora ytor framför allt anpassade till odling av träd.
Strategisk relevans

Växtforskning kräver möjlighet att odla växter. Så gott som alla av UPSCs forskare använder
växtodlingsfaciliteten. Växtodlingen är absolut central för verksamheten och det är av yttersta
vikt att centret har en modern och effektiv plattform för detta. Förutom forskare på Fysiologisk
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botanik och Skoglig genetik och växtfysiologi odlar även forskare på t ex Biokemi och
Medicinsk kemi på Umu, och andra institutioner på SLU, växter.
Därför har vi investerat mycket tid och pengar för att få en väl fungerande odlingsfacilitet.
Växtodlingskostnaderna är en stor driftskostnad för många forskargrupper och vi vill därför
inte höja odlingsavgifterna i någon signifikant utsträckning. Beläggningen är generellt nära 100
%, forskarna anpassar sina experiment till när det finns plats för växtodling. Skulle mer
utrymme finnas skulle det sannolikt också utnyttjas helt under stor del av tiden, vissa
experiment måste ibland vänta eftersom det inte finns odlingsutrymme.
Nyckelord

Greenhouse, climate chambers, growth cabinets, controlled environment, phenotyping
Tillgänglighet

Kontakt

Limited access

Stefan Jansson

Fakultet

Institution/enhet

Teknat

Institutionen för fysiologisk
botanik
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Facilitet, analys och service
Namn

NanoLab
Område

Facilitet, analys och service
Kort beskrivning

NanoLab är ett klassificerat klass 100 renrum etablerat i juni 2012. Det innehåller en rad
avancerade utrustning för mikro- och nano-tillverkning och karaktärisering, vissa av dem är
placerade annat än renrummet. Utrustningen i NanoLab är tillgänglig för alla forskare vid
Umeå universitet, liksom externa institutioner mot bara en mindre avgift. NanoLab stöds av
KBC och har en styrgrupp av experter från fysik, mikrobiologi, tillämpad fysik och elektronik.
NanoLab används för både forskning och för att utbilda student på avancerad nivå.
Strategisk relevans

Forskning och utbildning på avancerad nivå.
Nyckelord

Material science, Cleanroom, PVD, nanoimprinting, lithography, X-ray diffractometer
Tillgänglighet

Kontakt

Unrestricted access

Roushdey Salh

Fakultet

Institution/enhet

Teknat

Institutionen för fysik
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Namn

Relativistic Attosecond Physics Laboratory (REAL)
Område

Facilitet, analys och service
Kort beskrivning

The main goal of the Relativistic Attosecond Physics Laboratory is the investigation of electron
dynamics in matter such as atoms, molecules, and ionized materials, i.e. plasmas. To freeze the
motion of the fast-moving electrons temporal resolution in the 100 attosecond (10^-16 sec)
regime is required. This is achieved by ultra-short flashes in the form of extreme ultraviolet
radiation and relativistic electron bunches. The complex generation procedure of these flashes
requires a novel high-intensity laser system with quasi-single-cycle pulse duration, and its
interaction with matter to produce the even shorter attosecond beams.
The REAL group is conducting ground-breaking research to generate and characterize novel
kind of attosecond sources and apply them. The main applications involve observation and
control of processes with sub-atomic resolution in time via attosecond pump-probe
spectroscopy and also in space via electron diffraction.
Strategisk relevans

REAL is a world-class experimental facility providing opportunities not available anywhere else.
The main research areas cover among others high-intensity sub-two optical-cycle laser physics,
relativistic laser-plasma physics, laser-driven electron acceleration, attosecond physics, and
relativistic nanophotonics. However, the applications can enter novel fields for example:
structure determination of biomolecules, solid-state physics, novel type-of X-ray source and
free-electron laser development, next-generation temporal metrology, or cancer research.
Pushing the limits of the shortest pulses generated by mankind and their application in this
infrastructure is partially based on cooperation and users from other international labs. These
are fundamental in the development of REAL and keeping its high standards. On the other
hand, international users can have access within the framework of this research infrastructure
to an outstanding laboratory.
Nyckelord

High-order harmonic generation in gases, attosecond physics, attosecond XUV pump-probe
spectroscopy, relativistic laser-plasma physics, laser-driven electron acceleration, optical
parametric synthesizer, relativistic nanophotonics
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Tillgänglighet

Kontakt

Limited access

László Veisz

Fakultet

Institution/enhet

Teknat

Institutionen för fysik
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Namn

Bacteria cell sorting facility
Område

Facilitet, analys och service
Kort beskrivning

The S3 cell sorter from BioRad is an automated benchtop cell sorter featuring either one or
two lasers and up to four fluorescence detectors plus forward- and side-scatter detectors. The
S3 cell sorter uses state-of-the-art ProDrop™ technology for automated drop delay calculation
and droplet break-off monitoring, thereby simplifying one of the most complex and errorprone aspects of cell sorting.
This affordable cell sorter provides exceptional sort purity without compromising performance
and sensitivity. The S3e Cell Sorter is the first truly walk-away automated cell sorter. Real-time
monitoring and smart features make cell sorting easier and accessible to both novices and
experts.
Features and Benefits of the S3e Cell Sorter
• Hands-free nozzle tip alignment — features the fully automatic AutoGimbal™ System, driven
completely by software
• Simplified instrument setup — fully automated drop delay calculation, stream alignment,
and droplet break-off monitoring enable precise 1–4 color sorting with minimal training
• Compact design — dimensions of only 70 × 65 × 65 cm (2.3 × 2.1 × 2.1 ft) including onboard
fluidics and temperature control system
• 2-way cell sorting — sort two different defined populations at the same time
• High speed and high purity — sort cells fast while maintaining high sensitivity and purity
• Intuitive interface — user-friendly ProSort™ Software enables effortless instrument control
and sort logic definition
• ProDrop Technology produces extremely accurate and precise results by:
• Automating drop delay calculation and droplet break-off monitoring
• Allowing drop delay calculation through direct counting of bead events
• Simplifying one of the most complex and error-prone aspects of cell sorting
The highly sophisticated AutoGimbal System automates alignment of the nozzle tip and stream
to optics by:
• Providing hands-free alignment at all points on the stream and consistency in stream
position from day to day and user to user
• Combining picomotor fine motion positioning, imaging, and response to software algorithms
using camera images
The system is ideal for sorting cells expressing fluorescent proteins such as eGFP, DsRed, and

Institution/enhet eller motsvarande

901 87 Umeå

www.umu.se

Datum
Sid 81 (116)

UMEÅ UNIVERSITET
mCherry, or for cells labeled with fluorescent markers such as antibodies labeled with PE, PE
tandems, and other fluorophores excited by the 488, 561, and 640 nm lasers.
Strategisk relevans

Cell sorting is normally used by cell biologists and immunologists. It is usually not
recommended to use bacterial cells since they can often cause contaminations and affect data
acquisition. Therefore, a dedicated system for bacteriologists will be very beneficial
considering that infection biology and microbial pathogenesis is a booming research field in
Umeå University. In the last years there have been initiated program policies devoted to
generate top quality research and novel applications in the field of microbial pathogenesis.
Thanks to enterprising initiatives by UCMR and MIMS, the Medical Faculty has attracted
international young talent and stimulated collaborative interactions to explore the interfaces
between medicine-biology-chemistry-physics.
Nyckelord

Cell sorting, FACS, fluorescence
Tillgänglighet

Kontakt

Unrestricted access

Felipe Cava, Alena
Aliashkevich,

Fakultet

Institution/enhet

Medfak

Institutionen för
molekylärbiologi

Institution/enhet eller motsvarande
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Namn

Chemical analysis of cell wall peptidoglycan
Område

Facilitet, analys och service
Kort beskrivning

ACQUITY UPLC and the Xevo G2-XS Qtof provide high sample throughput without
compromising either chromatographic resolution or MS/MS sensitivity.
The Xevo G2-XS Qtof is the first instrument to feature a new quadrupole design that focuses
the ions into a narrow, tightly controlled beam which enables to achieve nearly 100%
transmission into the Tof, giving increased sensitivity and improved mass resolution.
In addition, the system has very relevant software properties. UNIFI software package
facilitates both targeted and non-targeted screening approaches: 1) Tof-MRM for targeted
quantitative analysis. This is the most sensitive high resolution targeted quan in its class,
making this new Qtof the ultimate quan-qual platform. 2) Improved Fast Data Directed
Analysis method. This still enables to automatically collect up to 30 accurate mass MS/MS
spectra per second, but has a more intelligent decision making to ensure the coverage is more
comprehensive and the data quality is higher. And finally, 3) the MSE data independent scan
mode, which gives without question the highest quality, most comprehensive sample coverage
from a single injection, irrespective of sample complexity and speed of chromatography. MSE
provides two MS scan functions for data acquisition in one analytical run. The first scan
function acquires MS data using low collision energy and collects information on the intact
(precursor) ions in the sample. For the second scan function the collision energy is ramped
from low to high energy which allows for the collection of fragment ions from precursor ions
over a wide m/z range. This switching between low and high energy happens extremely rapidly
and allows the simultaneous acquisition of both precursor and fragment ions in a single
acquisition run.
Strategisk relevans

With this technology we will easily process any glycopeptide data and build a library of known
and unknown m/z peaks which ultimately will be incorporated into our databases. As soon as
the database develops, any new glycopeptide using the targeted screening approach would
then move into a non-targeted screening process. The first step in identifying the unknowns,
would be screening against a user library if available – so this means looking at information
about other compounds that were not included in your original target list. UNIFI allows the use
of custom-made extensive libraries, and also comes supplied with many useful libraries of
typical compounds. The libraries could also include a method specific retention time, which
would serve as additional confirmation. If the unknown is not located in a user library, the

Institution/enhet eller motsvarande

901 87 Umeå

www.umu.se

Datum
Sid 83 (116)

UMEÅ UNIVERSITET
elemental composition software calculates the possible molecular formulas for the observed
mass and also uses the isotope pattern algorithm to match the observed pattern with the
theoretical one for each candidate molecular formula. Also, UNIFI has a comprehensive tool to
detect and identify unexpected contaminants, such as: accurate mass and isotope ratio fits;
mass defect filters; halogen filters; common fragment ion and common neutral loss searches;
and direct search on Chemspider databases (integrated in UNIFI).
Nyckelord

UPLC, MS/MS, MSe, glycopeptide, bacterial cell wall
Tillgänglighet

Kontakt

Unrestricted access

Felipe Cava, Akhilesh Yadav,
Akbar Espaillat

Fakultet

Institution/enhet

Medfak

Institutionen för
molekylärbiologi
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Namn

Covaris ultrasonikator E220 *
Område

Facilitet, analys och service
Kort beskrivning

En ultrasonikator som används för att t.ex. fragmentera DNA och kromatin för t.ex.
kromatinimmunoprecipiteringar. Automatiserad instrument och kan programmeras för att
köra upp till 96 prover på en gång. Sonikering sker i nedkyld vattenbad.
Strategisk relevans

Viktigt instrument för att skapa högkvalitativa och reproducerbara DNA-prover inför highthroughput sekvensering.

Nyckelord

Sonication, DNA shearing, chromatin fragmentation
Tillgänglighet

Kontakt

Limited access

Nasim Sabouri

Fakultet

Institution/enhet

Medfak

Institutionen för medicinsk
kemi och biofysik
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Namn

MiSeq sequencer (Illumina Technologies)
Område

Facilitet, analys och service
Kort beskrivning

MiSeq Personal Sequencing System är ett kostnadseffektivt sekvenseringssystem som ger
forskare en sekvenseringsplattform från renat DNA till analyserad data på ca åtta timmar för
olika applikationer som t.ex. de novo-sekvensering, genotyping, RNAseq, miRNA, ChIPSeq och
sRNA-analys mm. MiSeq-systemet är ett integrerat system för automatiserad generation av
DNA klonala kluster genom broförstärkning.
Strategisk relevans

This is the only MiSeq system at Umeå University. The high demand of this system due to
increasing number of projects that need from NGS, predicts that this will be soon a critical
University facility. Strategically, infection biology and microbial pathogenesis is a booming
research field in Umeå University. In the last years there have been initiated program policies
devoted to generate top quality research and novel applications in the fields of microbial
pathogenesis. Thanks to enterprising initiatives by UCMR and MIMS, the Medical Faculty has
attracted international young talent and stimulated collaborative interactions to explore the
interfaces between medicine-biology-chemistry-physics. In this light, MiSeq system will be a
truly valuable instrument for numerous ongoing and future projects at Umeå University (UmU)
given the high density in-campus of outstanding research in bacteriology, virology, yeast
biology, molecular infection and discovery of bioactive compounds. In this regard, the Miseq
has been used approx. 100 full days, mostly by bacteriologists from preclinical to clinical
research but also from other environments e.g. UPSC and Oncology, thereby highlighting the
benefit for potentially any user in Umeå University.
Nyckelord

MiSeq, NGS, sequencing
Tillgänglighet

Kontakt

Unrestricted access

Felipe Cava, Laura Alvarez,
Sara Hernandez
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Fakultet

Institution/enhet

Medfak

Institutionen för
molekylärbiologi
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Namn

Säkerhetslaboratorium
Område

Facilitet, analys och service
Kort beskrivning

Epidemier med "emerging" patogener visar på behovet av beredskap för att förebygga utbrott,
som kan vara förödande. Många mikrober med förmåga att orsaka allvarlig sjukdom hos
människor klassificeras som Biosafety Level 3 (BSL3) eller BSL4 mikroorganismer. Hantering av
patienter som är smittade med sådana mikroorganismer och forskning om dom kräver enheter
med hög isoleringsgrad och dedikerade biosäkerhetslaboratorier. Vi föreslår att ett existerande
BSL-3 laboratorium vid Umeå universitet ska utvecklas en infrastruktur med resurser för att
som specialiserar sig på teknik och utrustning för screening av antimikrobiella föreningar
riktade mot höggradiga patogena mikroorganismer och även in vivo studier på vektorvertebrat interaktioner.
Strategisk relevans

Strategiskt sett kommer anläggningen att vara ett viktigt behov av att möjliggöra diagnos av
mycket smittsamma sjukdomar och att utföra forskning om dessa infektioner.
Nyckelord

Tillgänglighet

Kontakt

BSL-3 facility, highly
pathogenic microorganisms

Anders Sjöstedt

Fakultet

Institution/enhet

Medfak, Teknat

Institutionen för klinisk
mikrobiologi

Institution/enhet eller motsvarande
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Namn

Umeå flugforskningscentrum
Område

Facilitet, analys och service
Kort beskrivning

Umeå flugforskningscentrum är en facilitet som stödjer Umeå universitets fluggrupper och
undervisningsverksamhet samt intresserade gymnasieskolor. Inom faciliteten finns fluglabb för
>20 personer, inkubatorer för ca 2000 flugstammar, klimatrum för ytterligare 6000 stammar
samt ett flugmatskök. Flugköket producerar årligen ca 2000 liter flugmat från ett flertal olika
recept. En högkvalitativ flugmat minimerar variationen i experiment och sparar på så vis både
tid och arbete. Centret håller dessutom ett 20 tal stammar som används på kurser inom
civilingenjörsprogrammet i Bioteknologi, kandidatprogrammet i biomedicin och kandidat och
masterprogram inom life science och molekylärbiologi.
Strategisk relevans

Förslag:
Vid institutionen för molekylärbiologi finns idag en av Sveriges starkaste flugforskningsmiljöer
som är internationellt välkänd och bygger på en stark tradition alltsedan 1967 och genetiska
institutionens bildande vid Umeå Universitet. Vi önskar upprätthålla denna status genom att
inrikta våra insatser på att skapa ’’Umeå flugforskningscentrum’’. Skapandet av faciliteten drivs
av en gemensam stark önskan att generera en struktur som ger förutsättningar för att bedriva
världsledande Drosophila forskning.
Behov
Under årens lopp har en facilitet utarbetats för att täcka de behov som ligger till grund för den
starka Drosophila forskningsmiljön vid institutionen för molekylärbiologi. Behovet av en
designerad facilitet bygger på flughållningens lagstiftade krav på lokaler samt forskningens
beroende av en bra flugmat samt viljan att stödja undervisningen på universitetet. En viktig del
som ligger inom faciliteten är flugmatskokning. Varje vecka produceras 25-30 liter flugmat som
skall dispenseras till rör, flaskor och petriskålar, ett arbete som nu görs av en halvtidsanställd.
Vårt mål är att denna befintliga facilitet skall vidareutvecklas till en välfungerande stark
Drosophila forskningsorganisation där forskargrupper som vill nyttja fluga som modellsystem
får det stöd som behövs och sänka tröskeln för nya grupper att börja använda Drosophila som
model. Denna facilitet är dessutom central för att undervisning och outreach verksamheterna
inom området får en plattform att vidareutvecklas ifrån.
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Vinster och utvecklings möjligheter med en facilitet.
Det finns flera klara samordningsvinster med att skapa denna facilitet. Godkända lokaler och
arbetssätt för Drosophila hållning finns redan uppsatt men intyg och beslut måste uppdateras
kontinuerligt och som det är idag görs det av enskilda grupper. Underhåll och inköp av
utrustning kan också koordineras. Flughållning av stammar för undervisning ligger idag under
en grupp och tillgängligheten och planeringen skulle förenklas genom att bilda en facilitet.
Flugmaten kokas idag för hand med enkla medel, vilket innebär lyft och statiskt arbete som
skulle kunna minskas med rätt utrustning. Investeringar av i storleksordningen 200 000 skulle
förenkla och förbättra flugköket. I övrigt skulle en samordning medföra att forskningen får en
stark plattform av utrustning, för att utveckla och assimilera nya tekniker.
Långsiktiga mål
Historiskt sett har Umeå Universitet redan från starten varit känt för sin starka forskning inom
genetisk forskning på bananfluga, Drosophila melanogaster. För närvarande är det fem
forskningsgrupper som alla är ledande i sina respektive fält och inom verksamheten finns bl.a.
ett KAW finansierat projekt (EpiCon). Målsättningen är att bibehålla denna internationella
status och utveckla faciliteten till en plattform som hela denna forsknings struktur vilar på i
överskådlig framtid.

Nyckelord

Drosophila, Teaching, Genetic research
Tillgänglighet

Kontakt

Limited access

Mattias Alenius

Fakultet

Institution/enhet

Medfak, Teknat

Institutionen för
molekylärbiologi
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Namn

Flow@CliMi – flödescytometrifaciliteten
Område

Facilitet, analys och service
Kort beskrivning

Flödescytometrifaciliteten erbjuder möjlighet för enskilda forskare att självständigt analysera
och sortera olika typer av celler (tex. blodceller, celler i cellodling, bakterier, plankton,
jästceller mm) med hjälp av flödescytometri. Vi har två analysinstrument och en cellsorterare
som kan hantera upp till 12 färger. Vidare kan molekyler i lösning analyseras med hjälp av vår
Luminexmaskin. Vi erbjuder träning för att självständigt kunna hantera maskinerna eller
operator-assisterade körning efter överenskommelse.
Strategisk relevans

Flödescytometri är en ytterst avancerad teknologi som är nödvändigt för att kunna mäta och
bestämma förekomsten av många olika molkyler inuti, på och utanför enskilda celler.
Nyckelord

flow cytometry, cell sorting, multicolor analysis
Tillgänglighet

Kontakt

Unrestricted access

Kristina Lejon

Fakultet

Institution/enhet

Medfak, Teknat

Institutionen för klinisk
mikrobiologi
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Namn

Fluorescens in situ hybridisering (FISH)
Område

Facilitet, analys och service
Kort beskrivning

Syftet är att etablera metoden FISH som håller just på att inrättas som en KBC
forskningsfacilitet i samarbete med BICU och andra forskningsenheter på UmU och SLU Umeå.
FISH möjliggör identifiering, visualiering, kvantifiering och sortering av olika typer av
mikroorganismer och gener i eukaryota celler på ett unikt sätt som andra molekylärbiologiska
metoder såsom PCR och gensekvensiering inte kan eftersom de kräver att det biologiska
materialet förstörs för att extrahera ut t.ex. DNA. Vissa typer av essentiella biologiska
informationer kan därmed gå förlorade. FISH kan även identifiera celler mera specifikt jämfört
med andra mikroskopiska metoder såsom standard fluorescens och elektronmikroskopi
metoder. De få universitet och laboratorier som kan förmedla denna metod kan oftast bara
förmedla en del av FISH metoderna och på speciella tillämpningsfält. UmU har dock
potentialen att kunna förmedla flera olika av dessa metoder, om det får ett tillfälle till att ena
de kompetenser som finns under ett större nätverk för att möjliggöra bättre spridning av
möjligheten, forskningssamarbeten och undervisning.
Strategisk relevans

Det finns få laboratorier och universitet i Sverige och i resten av världen som kan erbjuda en
professionell och bred utbildning och forskning kring de olika FISH metoderna. UmU har goda
möjligheter att fylla dessa krav inom en rad olika forskningsfält (miljö, medicin, genetik,
bioteknik, livsmedel, etc), och kan därmed presentera en enad och bred utbildning och
forskning kring denna metod.
Nyckelord

Simultaneous identification, visualization and sorting of microbes and cells
Tillgänglighet

Kontakt

Unrestricted access

Natuschka Lee

Fakultet

Institution/enhet

Institution/enhet eller motsvarande
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Namn

Proteomikfaciliteten vid KBC
Område

Facilitet, analys och service
Kort beskrivning

Proteomikfaciliteten vid KBC är en vetenskaplig forskningsinfrastruktur för service och
utbildning inom proteinkemi och proteomik och tillgänglig för samtliga forskare vid Umeå
universitet med lika villkor. Faciliteten startade sin verksamhet 2004 och har sedan dess gett
service och support för många forskargrupper vid både den Teknisk-naturvetenskapliga och
den Medicinska fakulteten samt UPSC/SLU. Detta arbete dokumenteras genom mer än 50
vetenskapliga publikationer i internationella tidskrifter och genom en rad doktorsavhandlingar.
En viktig del i facilitetens arbete är personliga möten med andra forskare och forskarstudenter
för att diskutera möjliga lösningar för vetenskapliga frågeställningar i deras projekt. Det är
målet att hitta effektiva lösningar för de aktuella frågeställningarna inom ramen för de
befintliga resurserna. När det analytiska arbetet är klart får forskargrupperna inte bara resultat
utan en komplett dokumentation av alla experimentella data. I sin undervisningsverksamhet
har faciliteten gett kurser för KBC- och UCMR forskarskolan, vetenskapliga workshops, praktisk
och teoretisk träning i arbetet med analytisk utrustning samt bidragit till kurser vid kemiska
institutionen (UmU) och institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi (SLU). Facilitetens
infrastruktur har genom en rad externa anslag kunnat utvecklas, så att forskarna vid Umeå
universitet och UPSC/SLU har kunnat erbjudas aktuell analytisk teknologi inom fältet. Målet för
framtiden är att kunna erbjuda excellent support för forskarna på lokal nivå som vid behov kan
kompletteras genom den nationella infrastrukturen för biologisk masspektrometri BioMS.
Faciliteten är lokaliserad vid kemiska institutionen (Umu) och institutionen för skoglig genetik
och växtfysiologi (USPC/SLU).
Strategisk relevans

Proteomics faciliteten vid KBC är en lokal resurs för forskarna vid Umeå universitet och
UPSC/SLU. Det är enkelt att kontakta facilitetens medarbetare och att få ett möte för att
diskutera specifika frågeställningar om proteomik och proteinanalys i ett projekt.
Frågeställningarna i varje projekt diskuteras individuellt och forskarna får ett snabbt svar om
ett projekt kan genomföras vid faciliteten, vad den kommer att kosta och en tidplan. Om det
visar sig att ett projekt inte kan genomföras vid Umeå universitet får forskarna
kontaktuppgifter till kontaktpersoner vid faciliteter vid andra universitet i Sverige där man har
resurserna för att kunna ge den support som behövs. Faciliteten kan i många fall snabb
leverera resultat för de vanligaste analytiska applikationerna inom fältet och i mån av tid och
resurser utveckla specifika lösningar för frågeställningar där det inte finns färdiga lösningar.
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Forskarna får detaljerad information om de analytiskas resultat och har full kontroll över sina
data. Tack vare en god kommunikativ skicklighet och förmågan att samarbeta med forskare
från olika discipliner har facilitetens varit en uppskattad samarbetspartner i många projekt.
Nyckelord

proteomics, protein, "mass spectrometry", bioinformatics, proteomik
Tillgänglighet

Kontakt

Unrestricted access

Thomas Kieselbach

Fakultet

Institution/enhet

Teknat

Kemiskt biologiskt centrum
(KBC)
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901 87 Umeå

www.umu.se

Datum
Sid 95 (116)

UMEÅ UNIVERSITET

Namn

Live-cell Metabolic Assay Platform
Område

Facilitet, analys och service
Kort beskrivning

Seahorse Extracellular Flux (XF) analys är en instrumentbaserad plattform som mäter cellulära
metaboliska funktioner med etikettfria optiska sensorer. De två instrumenten (XFe96 och XFp)
gör det möjligt för användaren att mäta olika metaboliska parametrar i levande celler, i realtid,
i ett multibrunn-plattformat. XF-analysatorn mäter samtidigt mitokondriell andning (oxidativ
fosforylering, OXPHOS) i form av syreförbrukningshastighet (OCR) och glykolys i form av
extracellulär surgöringshastighet (ECAR). Upp till 4 reagensinjektioner kan utföras under
analyserna, dessa är programmerade för automatisk tillförsel till de separata
cellodlingsbrunnarna. Seahorse har också utvecklat reagens och analytisk mjukvara för att
underlätta standardmetoder för att kvantifiera mitokondriell respiration, glykolytisk aktivitet,
endogen och exogen fettsyraoxidation, substratoxidation och metabolisk växling. XF-tekniken
kan användas med ett brett spektrum av prover inklusive immortaliserade cellinjer och
primära celler (antingen vidhäftande eller suspension), vävnader, organoider, isolerade
mitokondrier, små modellorganismer, växtceller, jäst eller bakterier. Instrumentet kan köras av
enskilda användare efter inledande träning och finns tillgängliga på användarklubbsbasis, där
användaren står för kostnaderna för förbrukningsvaror. Assisterade körningar eller hjälp med
experimentell design och analys kan ordnas på en avgift per gång eller vid samarbete.
Strategisk relevans

Seahorse-plattformen är en viktig resurs som kan användas för att översätta information som
erhållits in vitro och in vivo, särskilt från patientprover, och stärker därigenom translationell
forskning mellan Umeå universitet och Norrlands universitetssjukhus / Västerbottens Läns
Landsting. Användningen och vetenskapliga effekterna av Seahorse XF-tekniken växer snabbt
både inom biomedicinsk och grundläggande biologisk forskning. Den stöder flera starka
forskningsområden i Umeå, inklusive cancer, infektion, immunologi, ämnesomsättning och
neurodegenerering. Möjligheten att undersöka metabolism i levande celler är ett viktigt
komplement till detaljrika biokemiska analyser via metabolomics, vilket är en framgångsrik
forskningsinfrastruktur tillgänglig i Umeå via Metabolomics Center. Därför representerar
Seahorse-plattformen en gemensam infrastrukturnod som underlättar vetenskaplig interaktion
på institutionell, fakultets- och avdelningsnivå.
Nyckelord
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Seahorse, mitochondria, glycolysis, bioenergetics, live-cell assay,
Tillgänglighet

Kontakt

Unrestricted access

Jonathan Gilthorpe

Fakultet

Institution/enhet

Medfak

Institutionen för farmakologi
och klinisk neurovetenskap
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Namn

Protein Expertis Plattform (PEP)
Område

Facilitet, analys och service
Kort beskrivning

Protein Expertis Plattformen, PEP, (http://www.kbc.umu.se/english/pep/) etablerades 2012
och är nu en KBC Core Facilitet, ansluten till Kemiska institutionen. Fler än hundra olika
forskare från 17 institutioner, avdelningar och forskningscentra inom Umeå universitet har
använt PEPs tjänster. Forskarna har fått expertråd och har använt PEPs avancerade tjänster
inom bioinformatik, kloning, optimering av bakterieodling och optimering av
proteinproduktion, båda i små och stor skala. Utöver Umeå Universitets forskare har PEP haft
enskilda kunder från fem svenska universitet. Sammanlagt har PEP genomfört ca. 1500 projekt,
med en stark ökning det senaste åren (524 projekt under 2017). Att PEP är en viktig ”motor”
för spetsforskning vid Umeå universitet visar en lång rad publikationer i högt rankade
tidskrifter (34 artiklar), samt flera doktorsavhandlingar (6) och mastersavhandlingar (6). Det
finns en stark efterfrågan på PEP-tjänster och dess nöjda och återkommande kunder är ett
bevis på behovet av kloning och proteinproduktionstjänster. PEPs styrka är dess mycket
erfarna personal, ett flexibelt tillvägagångssätt och förmågan att lösa mycket svåra problem i
alla led av ett projekt. Dessutom är det mycket viktigt att hålla en nära personlig dialog med
kunderna.
Utbildning: PEP har i flera år samordnat forskarkursen "Cloning, Protein Expression and
Purification" (CPEP). Fler än 160 doktorander och post-docs har hittills deltagit i de olika CPEP
kurser. PEP personal har dessutom bidragit till kursen "Basic bioinformatik" och "Protein
kristallisering".
Strategisk relevans

PEP är den ända faciliteten av sitt slag norr om Stockholm. Tack vare PEPs tjänster har fler än
hundra forskare vid Umeå Universitet fått tillgång till högkvalitativa proteiner för sin forskning
utan att behöva anställa egna forskningsingenjörer. Detta har lett till stora besparingar inte
bara för forskarna, men också för institutionerna och därmed för Umeå Universitet.
PEP har dessutom etablerat starka synergier med ett flertal nationella infrastrukturer/core
faciliteter, till exempel: NMR Core Facility vid KBC, Umeå Core Facility Elektron Mikroskopy
(UCEM), Röntgenkristallografi plattformen, High throughput chemical screening facility
(LCBU/CBCS), Proteomics faciliteten och MIMS - ett forskningscentrum knuten till EMBL.
Att få tillgång till PEPs tjänster är av avgörande betydelse inte bara för många forskare vid
Umeå Universitet och SLU i Umeå, men också för flera av våra lokala kärnfaciliteter,
infrastrukturer och plattformar som har en nationell anknytning.

Institution/enhet eller motsvarande

901 87 Umeå

www.umu.se

Datum
Sid 98 (116)

UMEÅ UNIVERSITET
PEP är en av grundare till Proteinproduktion Nätverket Sverige (PPNS), vars syfte är att
tillgängliggöra ett brett utbud av avancerade proteinproduktionsmetoder för svenska forskare.
PPNS erbjuder olika expressionssystem så som E. coli, Baculovirus / insektsceller,
däggdjursceller och växtceller). Nätverket kommer att gemensamt ansöka om bidrag för
infrastruktur (t. ex. från VR, SciLifeLab och Vinnova).
Nyckelord

Cloning, mutagenesis, protein production, protein purification, bioinformatics
Tillgänglighet

Kontakt

Unrestricted access

Uwe Sauer

Fakultet

Institution/enhet

Teknat

Kemiska institutionen
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Namn

Zebrafiskfaciliteten Umeå Universitet
Område

Facilitet, analys och service
Kort beskrivning

Zebrafiskanläggning med hög kapacitet, grundutrustad med mikroinjektor och mikroskop. Ger
forskare möjlighet att generera egna genmodifierade djur. User club.
Strategisk relevans

Zebrafisk är en modellorganism med brett användningsområde inom medicinsk, biomedicinsk
och grundläggande biologisk forskning.
Nyckelord

Tillgänglighet

Kontakt

Zebrafish, model organism

Jonas von Hofsten

Fakultet

Institution/enhet

Medfak

Institutionen för integrativ
medicinsk biologi (IMB)
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Namn

Umeå Marina Forskningscentrum
Område

Facilitet, analys och service
Kort beskrivning

UMF är en centrumbildning som stödjer marin forskning och utbildning och utför miljöanalys
för svensk miljöövervakning. Vi sprider också information om forskning och miljötillståndet i
havet med särskilt fokus på Bottniska viken.
Strategisk relevans

UMF gör Umeå universitet till en attraktiv partner för marin forskning och utbildning för andra
universitet i Sverige, Europa och globalt. Genom tillhandahålla data och vetenskaplig kunskap
för en ändamålsenlig förvaltning av Östersjön , samverkar UMF med samhället och bidrar till
vetenskapligt grundande beslut Tillsammans med den starka sötvattenforskningen vid
universitetet bildar UMF en bred akvatisk kompetens inom konceptet ”Källa-till-hav”. Det är
idag är en ledstjärna för vattenmiljöförvaltningen liksom akvatiska forskningsinfrastrukturprojekt inom Europeiska unionen. Specifika forskningsinfrastrukturer utgörs av en
mesokosmanläggning, tillgång till fartygstid i både öppet hav och kustvatten, samt laboratorier
och avancerad analyskompetens. UMF har ett tvärvetenskapligt uppdrag att vara en enhet i
det nationella Havsmiljöinstitutet.
Nyckelord

Marine, Research, Education, Environmental analysis, Dissemination
Tillgänglighet

Kontakt

Unrestricted access

Johan Wikner

Fakultet

Institution/enhet

Teknat

Umeå marina
forskningscentrum (UMF)
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Namn

Umeå Center för Komparativ Biologi (UCCB)
Område

Facilitet, analys och service
Kort beskrivning

UCCB är en modern försöksdjursanläggning som handhar de flesta av de försöksdjur som
används av forskare inom biomedicin på UmU. Det finns också ett antal avancerade
instrument på UCCB som är specialiserade på att analysera olika aspekter av djurs fysiologi,
t.ex. MR-kamera, PET/CT scanner, Echo-MRI, ultraljudskamera,
blodcells/blodkemianalysatorer,klimatkammare och metabola burar. Även en transgenfacilitet
är tillgänglig där genetiskt modifierade djur kan framställas och genotypas samt även
kryopreservering och rening (s.k. embryotransfer) av musstammar kan utföras.
Strategisk relevans

För att kunna förstå hur de genetiska, epigenetiska och miljömässiga faktorer interagerar med
individen och påverkar hälsan inklusive mental hälsa, kommer försök på djur att vara
nödvändiga inom livsvetenskaperna under överskådlig framtid. Denna typ av forskning kan
även överbrygga gapet till socialvetenskap och humaniora (d.v.s. mental hälsa och
beteendevetenskap). En modern försöksdjursanläggning med avancerad utrustning för att
kunna analysera olika aspekter av djurs fysiologi i bl.a. genetiskt modifierade djur är därför ett
krav för att kunna bedriva framgångsrik biomedicinsk spetsforskning idag.
Nyckelord

experimental animals, small animal imaging, genetically modified mice, development and
disease
Tillgänglighet

Kontakt

Limited access

Leif Carlsson

Fakultet

Institution/enhet

Medfak, Teknat

Umeå Center for Comparative
Biology (UCCB)
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Samordning, analys och service
Namn

Plattformen för spårämnesanalys (TAP)
Område

Samordning, analys och service
Kort beskrivning

Platformen för Spåranalys (TAP) tillhandahåller den nödvändiga instrumenteringen,
kompetensen och servicen som krävs för forskning på hög nivå inom spåranalys och
ultraspåranalys. Den är organiserad under Kemiska institutionens och KBCs paraply. Den stöder
all typ av spåranalys, från riktad analys av prioriterade kemikalier med hjälp av ackrediterade
metoder till identifiering av okända kemikalier med hjälp av högupplöst masspektrometri och
skräddarsydda mjukvarulösningar. TAP fokuserar emellertid på spåranalys av små molekyler i
komplexa matriser, såsom miljöprover och biologiska prover. Plattformen stöder kvalitativ och
kvantitativ analys av metaller, organiska föreningar och organometalliska föreningar. För
metaller och organometalliska föreningar stöds både totalhaltsbestämning och speciering.
Strategisk relevans

Masspektrometribaserad spårämnesanalys blir allt viktigare inom många forskningsområden,
exempelvis miljövetenskap, biovetenskap, medicinsk forskning, inklusive epidemiologi. Utan
tillgång till toppmodern instrumentering är det inte möjligt att bedriva internationellt
konkurrenskraftig forskning inom dessa områden, vilka är exceptionellt drivna av ny
instrumentering och nya effektiva databehandlingsmetoder, t.ex. baserade på Kemometri. TAP
är för närvarande den bredaste och kraftfullaste plattformen för spåranalys i landet. Den
tillhandahåller instrumentering och användarstöd till många PI vid Umeå universitet, till
regionala användare och nationella och till internationella användare. Mycket av den forskning
som bedrivs inom Umeå universitetets prioriterade forskningsområden är starkt beroende av
TAP, bland annat energiforskning (Bio4Energy) och marin miljöforskning (EcoChange), båda
kopplade till forskningsrådets strategiska forskningsområden, samt arktisk forskning inom
Arktiska universitetet.
Nyckelord

Mass spectrometry, trace analysis, environmental and life sciences, energy research, climate
research
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Tillgänglighet

Kontakt

Unrestricted access

Peter Haglund

Fakultet

Institution/enhet

Teknat

Kemiska institutionen
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Namn

Clinical Trial Unit (CTU) *
Område
Samordning, analys och service
Kort beskrivning

Clinical Trial Unit (CTU) är Västerbottens läns landstings administrativa stödfunktion för klinisk
forskning, både akademikerinitierad och företagssponsrad. Verksamheten är tillgänglig för
uppdragsgivare i hela norra sjukvårdsregionen inklusive kliniska forskare tillhörande
medicinska fakulteten vid Umeå universitet.
CTU har kompetens att bistå i flertalet av den kliniska forskningens utmaningar, exempelvis
ansökningar till Etikprövningsnämn d och Läkemedelsverket, projektplanering, tillverkning av
studieprotokoll, GCP-utbildning, support vid avtalsskrivning, säkerhetsrapportering,
monitorering med mera.
http://www.norrlandstingen.se/forskning/forum-norr-for-klinisk-forskning/ctu/
Strategisk relevans

Vid genomförande av en klinisk studie och i synnerhet en läkemedelsprövning krävs stor
kunskap om regelverk och utförande. Att använda sig av Clinical Trial Units mångåriga
kompetens i området sparar tid för forskare och fungerar även utbildande för framtida
forskning. CTU möjliggör på så sätt att studier genomförs med högre kvalitet i norra
sjukvårdsregionen.
CTU tillhandahåller även GCP-utbildningar, både på grundnivå och fördjupning. Dessa
utbildningar höjer kunskapen kring forskningsetik generellt i landstinget, och är i vissa fall
obligatoriska för att över huvud taget få genomföra en läkemedelsprövning.
CTU samordnar norra sjukvårdsregionens infrastruktur för klinisk forskning i den gemensamma
noden Forum Norr, en del av Vetenskapsrådets nationella samverkan inom ramen för Kliniska
Studier Sverige.
Nyckelord

Klinisk forskning, läkemedelsprövningar, Good Clinical Practice, studiestöd
Tillgänglighet

Kontakt

Limited access

Anna Ramnemark
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Fakultet

Institution/enhet

Not applicable

Not applicable
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Namn

Kliniskt forskningscentrum (KFC) *
Område
Samordning, analys och service
Kort beskrivning

Kliniskt forskningscentrum, KFC, är en för landsting och universitet gemensam resurs för
patientnära klinisk forskning. Verksamheten är tillgänglig för forskare från alla
landstingsverksamheter och universitetsenheter.
På KFC finns erfarna forskningssjuksköterskor, mottagningsrum, skrivplatser och laboratorium
för hantering av prover. Här finns även utrustning i form av bland annat centrifuger och
kylcentrifuger, EKG-apparat, ultraljudsapparat för ekokardiografi, DXA för bentäthetsmätning,
RMR för indirekt kaliometri, infusionspumpar och frysar ner till -80 grader. Tjänster kan köpas,
tillgång enklare utrustning och lokaler ingår i ett beviljande av ansökan. KFC samarbetare med
prövningsenheter i hela norra sjukvårdsregionen, och kan därigenom erbjuda ett större
upptagningsområde för såväl patienter som friska frivilliga.
Tillgång till KFC för akademiska studier sker via ansökan. För nya studier gäller två
ansökningstillfällen per år, vanligen i oktober och april. Ansökan görs via ansökningssystemtet
Researchweb
http://www.researchweb.org/is/vll/
Strategisk relevans

Kliniskt forskningscentrum ger möjlighet för forskare att genomföra kliniska studier utan att
själv ha tillgång till lokaler, forskningspersonal och utrustning, alternativt behöva boka
utrustning från ordinarie sjukvård. Kliniskt forskningscentrum underlättar därför
genomförandet av klinisk forskning på Norrlands universitetssjukhus med hög kvalité och till
lägre kostnad.
Nyckelord

Klinisk forskning, forskningssjuksköterskor, DXA, forskningshotell

Tillgänglighet

Kontakt

Limited access

Anna Ramnemark
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Fakultet

Institution/enhet

Not applicable

Not applicable
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Namn

Medicinsk teknik – Forskning och Utveckling (MT-FoU) *
Område
Samordning, analys och service
Kort beskrivning

MT-FoU vid Norrlands universitetssjukhus är en naturlig samtals- och samarbetspartner, dels
vid utveckling av utrustning som kan effektivisera vården och omsorgen, och dels som teknisk
part i forskningsprojekt som skall leda till utveckling av nya medicinska metoder. MT-FoU:s
huvudsyfte är att genom omfattande teknisk kunskap stödja forskare och vårdpersonal att
genomföra sina projektidéer i form av forsknings- och utvecklingsprojekt. Avdelningen kan
exempelvis stötta med utveckling av mätmetoder, analysprogram, modellering eller statistiska
analyser. En viktig uppgift är också att medverka till kommersialisering av nya metoder och
prototyper, vilket i sin tur bidrar till att utveckla länets näringsliv.
https://www.vll.se/Startsida/forskning-och-utveckling/medicinsk-teknik-forskning-ochutveckling
Strategisk relevans

Idag genomförs i stort sett all medicinsk forskning med stöd av någon form av medicinteknisk
apparatur eller metod. Den medicinska forskningen är därför mycket beroende av att det finns
en teknisk miljö/infrastruktur med hög teknisk kompetens som själva bedriver forskning och
som kan vara en samarbetspartner och/eller ett tekniskt stöd. MT-FoU är en sådan
infrastruktur med 27 tekniska forskare, doktorander och ingenjörer som har finansiering från
VLL, UmU och externa medelsgivare.
Nyckelord

Biomedical Engineering, technical development, measurement, analysis, prototypes

Tillgänglighet

Kontakt

Limited access

Olof Lindahl

Fakultet

Institution/enhet

Not applicable

Strålningsvetenskaper

Institution/enhet eller motsvarande
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Namn

Regionalt cancercentrum norr (RCC Norr) *
Område
Samordning, analys och service
Kort beskrivning

Regionalt cancercentrum norr (RCC Norr) är ett kunskapscentrum till stöd för landsting och
regioner i arbetet med att utveckla cancervården i Norrland. RCC Norr arbetar även för att
stärka den kliniska cancerforskningen i norra sjukvårdsregionen. RCC utgör en
forskningsinfrastruktur med mål att främja klinisk cancerforskning inom biomedicin,
omvårdnad, rehabilitering, psykosocialt stöd, klinisk epidemiologi, samt translationell forskning
som involverar patienter. Genom att identifiera faktorer som försvårar utvecklingen inom
cancerforskningen i norra regionen, och utforma åtgärder för att avhjälpa dessa hinder, bidrar
RCC Norr till att främja forskning av hög kvalitet samt med tydlig klinisk förankring och
patientnytta.
Utveckling och handläggning av kvalitetsregister för olika cancerdiagnoser, samt statistisk
uppföljning av data ur registren, utgör viktiga delar av RCC Norrs verksamhet. Infrastrukturen
involverar kvalitets-register kopplade till biobanksprover och RCC Norr erbjuder statistikerstöd
till forskare som bedriver studier kopplade till kvalitetsregistren. RCC Norr arbetar även med
att främja utbildning och kompetensförsörjning av vårdpersonal, verka för ökad inklusion av
patienter i pågående kliniska studier samt med att befrämja innovationer i cancervården.
Strategisk relevans

RCC Norr arbetar med att överbrygga luckor mellan universitet, sjukvård, näringsliv och
innovations-system. Centrumet verkar för utökat nyttjande av registerdata, ökad och mer
jämlik rekrytering till kliniska studier och förbättrade möjligheter att bedriva cancerforskning
på patientmaterial i hela regionen. RCC utgör ett kunskapsstöd för cancervården och arbetar
för att vetenskapliga framsteg snabbt kommer cancerpatienter till nytta. ”Likvärdig och
tillgänglig cancervård i hela Norrland med spets och bredd” är vår vision.
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IceLab – för passionen till nya idéer
Område

Samordning, analys och service
Kort beskrivning

IceLab är en tvärvetenskapligt nav som verkar för att spränga gränser mellan traditionella
vetenskapliga discipliner. När forskare med olika bakgrunder, frågeställningar och sätt att
tänka möts kan innovativa idéer genereras om förutsättningarna är de rätta. För att skapa de
bästa möjliga förutsättningarna arbetar IceLab och dess omkring 20 forskare från matematik,
fysik, ekologi, biologi och datavetenskap aktivt med olika arrangemang och aktiviteter där
forskare från olika discipliner möts för att identifiera samband och synergier mellan deras
forskning. Som exempel är IceLab Camp ett kreativt forskningsläger där unga forskare med
olika vetenskapliga bakgrunder drillas i att ställa nydanande forskningsfrågor och hur de kan
angripas med tvärvetenskapliga metoder. Ett annat exempel är IceLab Lunch Pitches där
forskare får presentera öppna problem för en tvärvetenskaplig publik med målet att
tillsammans hitta nya angreppssätt och innovativa lösningar. Andra exempel är
tvärvetenskapliga bokklubbar, journal clubs, forskarluncher, workshops och nyskapande
konferensaktiviteter. Varje aktivitet ökar chansen för nya samarbeten och forskningsidéer och
stimulerar alltid kreativiteten.
Strategisk relevans

Nya forskningsidéer uppstår i dynamiska möten mellan forskare. Universitetets organisation
med fakulteter och institutioner styr vilka som möts och därmed flödet av forskningsidéer.
Inom institutioner flödar forskningsidéer relativt fritt, men mellan institutionerna är friktionen
ofta alltför hög. Universitets fysiska väggar är våra vänner för att de låter oss arbeta ostört,
men också våra fiender för att de begränsar idéutbytet med forskare som inte sällan arbetar
med överlappande forskningsfrågor.
Eftersom många av de stora forskningsfrågorna finns mellan traditionella discipliner måste vi
arbeta aktivt för att spränga universitetets barriärer. Med sitt campus som samlar många
vetenskaper har Umeå universitet en fantastisk möjlighet att dra nytta av den innovativa
sprängkraften i tvärvetenskaplig forskning. IceLab verkar för att katalysera denna
idégenererande process för ett universitet som maximerar möjligheterna för nydanande
forskning.
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Livsmedicin - Testbädd inom eHälsa
Område

Samordning, analys och service
Kort beskrivning

Livsmedicin är en testbädd för ehälsa inom Västerbottens läns landsting med uppdrag att
fungera som en attraktiv plattform för forskare samt lokala, nationella och internationella
företag inom digitalisering (e- och m-hälsa/Connected Health) att nyttja för utvärdering och
produkttester av varor och tjänster. Livsmedicin har även som uppdrag att utifrån
Västerbottens behov identifiera, utveckla och implementera innovativa produkter, lösningar
och arbetssätt som kan höja vårdkvaliteten och sänka hälso- och sjukvårdskostnader.
Livsmedicin kortar vägen från idé till innovation och utveckling och är en plattform för att
skapa nya kommersiella tjänster och produkter för export.
1 labb - 3 varianter
Livsmedicin erbjuder tre varianter av testbädd: laboratorium, konstruerad/simulerad
användarmiljö och verklig användarmiljö. I labbet kan tester i isolerade, artificiella och
kontrollerbara miljöer ske medan, i den simulerade användarmiljön, erbjuds tester i
verklighetsnära miljöer som samtidigt är avskilda och där testerna kan ske under
kontrollerbara förhållanden. I den tredje miljön, verklig användarmiljö, kan teknik och koncept
testas direkt i den miljö där tekniken är avsedd att användas.
Strategisk relevans

Vår regions välmående bygger på humankapital och det finns tre stora utmaningar: en
åldrande befolkning, tillgång till service i avlägsna områden samt stora regionala skillnader i
tillgängligheten och kvaliteten på sjukvården. Det finns ett behov av att utveckla en
personcentrerad och integrerad vård och att stärka hälsofrämjande satsningar för att minska
effekten av icke smittsamma sjukdomar. Det blir alltmera viktigt att alla delar av vårdkedjan är
optimalt organiserade. Fokus förflyttas från behandling på vårdinrättningar till prevention och
hälsofrämjande insatser utanför vårdinrättningar
Genom att utnyttja regionens fulla potential inom forskning, innovation och små och
medelstora företag vore det möjligt att använda dessa utmaningar som en språngbräda för
regional utveckling. Modern teknik erbjuder möjligheten att förverkliga dessa idéer.
Livsmedicin ger möjlighet till forskare och företag i samarbete med intressenter inom hälsooch sjukvård att testa, utveckla och introducera nya produkter, tjänster, processer,
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organisatoriska lösningar och affärsmodeller.
En förbättrad tillgänglighet till personcentrerad och integrerad vård i vår region, med delvis
avlägsna och glest befolkade områden, kommer att minska bördan på statsbudgetar och öka
produktiviteten, eftersom friska människor ofta stannar längre i arbetsmarknaden och förblir
produktiva.
Livsmedicin samarbetar idag internationellt och deltar i 5 EU projekt.
Nyckelord
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Kemiskt Biologiskt Centrum (KBC)
Område

Samordning, analys och service
Kort beskrivning

Kemiskt Biologiskt Centrum (KBC) är en forskningsmiljö som drivs av forskare från tre
fakulteter och två universitet i Umeå (se bifogad illustration, 180404_KBC
illustration_update.pdf). Centret samordnar forskningsinfrastrukturer (sk Core Facilites och
Technical Platforms) och forskarutbildning. KBC stöder sina forskare med teknisk och
administrativ service men också med extern och intern kommunikation och organisation av
konferenser och seminarier.
KBC:s aktiviteter leds och samordnas av den vetenskapliga koordinatorn professor Stefan
Björklund och KBC-gruppen, i vilken KBC:s alla institutioner och forskningscentra/ - enheter är
representerade. KBC gruppen tillsätter regelbundet arbetsgrupper som utvärderar KBC:s
forskningsinfrastrukturer och tar fram förslag för framtida satsningar. KBC-gruppen samordnar
och ger också delvis ekonomiskt stöd till strategiska forskningsinitiativ som skall främja och
utveckla förutsättningar för grundforskning och forskarutbildning i naturvetenskap och
medicin i Umeå. Den flexibla, skräddarsydda och öppna servicen för forskare och anställda vid
KBC främjar forskarutbildning samt nationella och internationella forskningssamarbeten och
gör KBC till en attraktiv miljö för internationella topp-forskare, forskarstuderande och
studenter.

Strategisk relevans

KBC startades för att forskarna inom livsvetenskap och medicin i Umeå ville samverka och
gemensamt organisera forskningsinfrastrukturer, forskningsservice, administrativ och teknisk
service för att kunna driva forskning med utrustning och personal på högsta internationella
nivå.
KBC-gruppen och vetenskaplig samordnare
Efter den första utvärderingen tog KBC gruppen fram nya definitioner av
forskningsinfrastrukturer och ställde förstärkt krav på rapportering, tillgänglighet och
utvärdering. Alla KBC Core Facilities ger forskarutbildningskurser och rapporterar varje år till
KBC-gruppen. Samordningen i KBC-miljön organiseras av forskarna själva vilket möjliggör
flexibilitet för snabba strategiska beslut som är nödvändiga för att kunna bedriva forskning
med modern utrustning och välutbildad personal. Den öppna och kreativa forskningsmiljön vid
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KBC kommer all forskning inom livsvetenskap och medicin vid Umeå universitet tillgodo.
Administrativt och tekniskt stöd
En viktig roll i KBC samordningen spelar den gemensamma informationsaktiviteten och IT
servicen inom KBC. KBCs IT- grupp samordnar server, back-up och bokningssystem, som är
mycket viktigt för KBC-infrastrukturernas datasäkerhet. Även kemiförrådet finns i KBC-huset.
Teknisk service, upphandling samt återvinning samordnas lokalt och KBC har också ett internt
tryckeri.
KBC Communication office
KBC har ett eget Communication office som stödjer KBC-gruppen och KBC-samordnaren
genom att publicera nyheter om seminarier, kurser, workshops, och konferenser. Digitala
skärmar möjliggör snabb annonsering av nyheter inom KBC-miljön och kompletteras med
veckobrev i form av e-mail. KBCs kommunikatörer stödjer KBC-forskarna vid organisation av
kurser och konferenser, pressmeddelanden och med organisation av olika aktiviteter riktade
mot allmänheten (öppet hus). KBC’s kommunikatörer arbetar i nära samarbete med den
nyligen etablerade KBC-fokusmiljön (KBCon) för att samordna tjänsterna för alla som är
intresserade av att använda KBC’s anläggningar.
KBC departments and research centres/units
Förutsättningen för hela KBC samarbetet är alla institutioner och forskningscentra vid Umeå
universitet och SLU. De får stöd av de teknisk-naturvetenskapliga och medicinska fakulteterna.
Redan från starten visades att KBC-konceptet fungerar mycket effektivt och har ett positivt
inflytande på utvecklingen av forskning vid Umeå universitetet. Koordinationen inom KBCmiljön, som sker på initiativ av forskarna själva, gör en flexibel anpassning av infrastrukturerna
till forskningsbehovet möjligt. Denna flexibla anpassning är en förutsättning för att
forskningsprojekt ska kunna genomföras framgångsrikt. Den öppna och kreativa
forskningsmiljön vid KBC främjar nya samarbeten på lokal, nationell och internationell nivå och
lockar internationella topp-forskare till Umeå.
Nyckelord
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