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Förnyad anställning av Paolo Macchiarini som gästprofessor i 
regenerativ kirurgi vid Karolinska Institutet med placering vid 
Institutionen fOr klinisk vetenskap, intervention och teknik 

Bakgrund 
Prefekt Li Felländer-Tsai har föreslagit att Paolo Macchiarinis anställning 
som gästprofessor vid Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och 
teknik förnyas. 

Rekryteringsutskottet har genom ordförandebeslut den 20 november 2013 
tillstyrkt förslaget. 

Beslut 
Paolo Macchiarini anställs som gästprofessor i regenerativ kirurgi vid 
Karolinska Institutet med placering vid Institutionen för klinisk vetenskap, 
intervention och teknik, för tiden 2013-12-01-2015-11-30. Anställningen 
omfattar 60 procent av full arbetstid. 

Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad rektor i närvaro av 
universitetsdirektör Per Bengtsson efter föredragning av handläggare 
Catarina Lindqvist. Närvarande därutöver var biträdande universitets
direktör Marie Tell, enhetschef Peter Gustafsson och Medicinska 
föreningens vice ordförande Elin Ekeroth. 
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Ovanstående beslut kan överklagas hos Överklagandenämnden för högsko
lan. Överklagandet skall vara skriftligt och lämnas till Registratorskontoret, 
Karolinska Institutet, 171 77 Stockholm, inom 3 veckor från den dag beslu
tet anslå på Karolinska Institutets anslagstavla, dvs senast den 
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Rekryteringsutskottet 

Postadress 

171 77 STOCKHOLM 

Förslag att förnya Paolo Macchiarinis anställning som gästprofessor 
vid Karolinska Institutet med placering vid Institutionen för klinisk 
vetenskap, intervention och teknik 

Handlingar i ärendet: 

Bedömning av nyttan från vice ordförande Anna Karlsson 
Förslag från prefekt Li Felländer-Tsai 
Viljeyttring från Paolo Macchiarini 
Medgivande från Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi 
Redovisning av aktiviteter för perioden 2010-12-01-2013-11-30 
Aktivitetsplan för perioden 2013-12-01-2015-11-30 
Paolo Macchiarinis publikationslista 

Beslut 
Rekryteringsutskottet finner att en anställning av Paolo Macchiarini som 
gästprofessor i regenerativ kirurgi, är till fortsatt nytta för Karolinska 
Institutet. 

Mot bakgrund av handlingarna i ärendet tillstyrker rekryteringsutskottet 
förslaget att fornya Paolo Macchiarinis anställning som gästprofessor i 
regenerativ kirurgi vid Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och 
teknik. 

Anställningen omfattar 60 procent under en period av 2 år, dock endast för 
den period som Paolo Macchiarini är anställd vid Azienda Ospedaliero
Universitaria Careggi. 

Beslut enligt · vao har fattats av ordförande Magnus Ingelman-Sundberg, 
efter före ag j g av handläggare Catarina Lindqvist. 
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Ang. förslag att förnya anställning som gästprofessor, dnr 2-3397/2013 

Prefekt L i F elländer-Tsai har den 14 november 2013 via e-post informerat 
undertecknad om att ovan rubricerat förslag om förnyad anställning av Paolo 
Macchiarini som gästprofessor ska revideras till att enbart gälla anställning som 
gästprofessor och inte en forenad anställning så som det första förslaget lydde. 

atari na Lindqvist 
handläggare 

Postadress 
Karolinska Institutet 
171 77 Stockholm 

Org.nummer 202100 2973 

Å 

Handläggare 
Catarina Lindqvist 
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08-524 860 31 , dir 
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08-32 70 09 

E-post 
catarina.lindqvist@ki se 
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Från: 
Till: 
Ärende: 
Datum: 

Hej, 

Anna Karlsson 
Catarina Lindavist 
SV: Ang. bedömning av nyttan -förnyad gästprofessur, dnr 2-3397/2013 
den 7 oktober 2013 11:57:39 

Jag bedömer nyttan för Kl som mycket god av förnyad gästprofessur i ytterligare 2 år, av Paolo 

Macchiarini. 

Många hälsningar 

Anna 

Frän: Catarina Lindqvist 
Skickat: den 3 oktober 2013 16:25 
Till: Anna Karlsson 
Ämne: Ang. bedömning av nyttan -förnyad gästprofessur, dnr 2-3397/2013 

Hej igen Anna! 

Jag skulle även behöva din hjälp med bedömning av nyttan av denna ansökan: 

Ansökan om förnyad gästprofessur vid Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och 
teknik 

Namn: Paolo Macchiarini 

Ämne: regenerativ kirurgi 

Institution: Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik 

Nivå: gästprofessor 

Förslagsställare: prefekt Li Tsai och professor Lars Olaf Cardeli 

Omfattning: 70% under 2 år. 

Anm. Anställningen föreslås vara (liksom tidigare) förenad med befattning som överläkare vid 

Öron-, näs- och halskliniken, Karolinska Universitetssjukhuset. 

Se bifogade handlingar. 

Med vänlig hälsning 

Catarina 

Catarina Lindqvist 1 Handläggare 
Enheten för rekrytering 1 Personalavdelningen 
Universitetsförvaltningen l Karolinska Institutet 
171 77 Stockholm l Nobels väg 5 
08-524 860 31 
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Förslag att förnya Paolo Macchiarinis anställning som gästprofessor i 
regenerativ kirurgi med iörenad med befattningen som överläkare vid 
institutionen iör klinisk vetenskap, intervention och teknik, dnr 3234/10-236 
med omfattning motsvarande 70% av heltid. 

Paolo Macchiarini är sedan 2011 anställd som gästprofessor i regenerativ kirurgi vid 
Enheten för ÖNH-sjukdomar, CLINTE, KL Arbetet är förenat med befattningen som 
överläkare vid ÖNH-kliniken, Huvuddivisionen, Karolinska Universitetssjukhuset. 
Sedan våren 2013 pågår en diskussion inom Kis ledning om huruvida Macchiarini 
skall kallas som professor vid Kl alternativt söka en ordinarie professorstjänst inom 
Kl på annat sätt. Denna ansökan görs i väntan på beslut i kallelsefrågan. 

Sammanfattning av meriter 
Född 1958. MD 1986, specialist i kirurgi 1991, Fil. Dr. 1997, Univ. of Franche
Cömpte, Becanson. Research Director 1998, Paris-Sud University, specialisering i 
thorax kirurgi 2000, Medical Council Lower Saxony, Hannover. Maedarini har 
publicerat drygt 120 original artiklar och är seniorförfattare på närmare hälften av 
dessa, av vilka några är publicerade i tidskrifter med hög impact. Maedarini har 
handlett 8 doktorander fram till examen och handleder for närvarande 3 st. Han har 
också handlett/handleder 5 postdocs. Macchiarini har gedigen erfarenhet av 
undervisning på grund och forskarutbildningsnivå samt dokumenterad 
ledarskapskompetens. 

Specificering av specialkompetens som är av betydelse för Kl 
Macciarinis vetenskapliga aktiviteter baseras på en mycket bred, unik kompetens 
och mångårig erfarenhet. Forskningen fokuserar bl.a. på att förbättra och optimera 
"tissue engineered" -baserade trakealtransplantationer och utveckla metoder for 
användandet av nanokompositmaterial som "ställningar" för odling av patientegna 

Institutionsledning 
Li Felländer-Tsai, prefekt 
Lars-Ola/ Gardell, stf prefekt 
Magnus Westgren, stf prefekt 
Elizabeth All, administrativ chef 
Ann-Charlott Nordström, prefektassistent 

Telefon 
08-585 871 91 
08-585 814 53 
08-585 816 27 
08-585 815 04 
08-585 821 02 

Telefax 
08-585 822 24 
08-774 79 07 

08-711 47 42 
08-585 822 24 

Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik, 

E-post 
li.tsai@ki.se 
lars-olaf.cardell@ki.se 
magnus.westgren@karolinska.se 
elizabeth.all@ki.se 
ann-charlott.nordstrom@ki.se 

K 54, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, 141 86 Stockholm. Tfn vx 08-585 800 00. www.clintec ki.se 
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stamceller. Primärmålet är att skapa en artificiell luftstrupe. Tanken är att gjorda 
framsteg avseende luftstrupen skall kunna används för att även skapa andra 
artificiella organ såsom bronker, lunga och esofagus. Verksamheten är translationell 
och förenar avancerad kirurgisk teknik med preklinisk frontlinjeforskning på 
stamcellsområdet Utvecklingen stöds och främjas av Macchiarinis enastående 
internationella nätverk av kontakter. 

Redovisning av aktiviteter iör den gångna adjungeringsperioden 

2011 etablerade Macciarini "the Advanced Center of Translational Regenerative 
Medicine" (ACTREM) i Novum bygganden på Campus Huddinge. Centret är 
fokuserat på translationell regenerativ luftvägsforskning. Laboratoriet är nu 
fårdigutrustat och kan genomföra bl.a. molekylärbiologiska studier och isolering av 
stamceller från djur och människa. Det finns metoder för att bevara och in viva testa 
organ. Vidare finns bioreaktorer för olika organ i vilka man kan tillföra och avlägsna 
celler. 

På ACTREM som leds av Macchiarini arbetar 9 heltidsarbetande forskare och 
tekniker samt 4 gästforskare. Intimt förbundet med centret finns också ett stort 
nationellt och internationellt nätverk av forskare och klinker. Något som återspeglas 
i gruppens publikationslistor. 

Verksamheten som bedrivs på ACTREM ligger i den internationella frontlinjen och 
mycket av de senaste 3 årens stora infrastrukturinvesteringar har finansierats med 
externa anslag från nationella och internationella anslagsgivare. 

Bland det mest uppmärksammade som gjorts inom ACTREMs ram är en serie 
stamcellsbaserade trakealtransplantationer. Bland dessa märk den första operationen 
där en människa erhöll ett stamcellsbaserat helt konstgjort transplantat (Jungebluth 
et al., Lancet 2011). Detta ingrepp gjordes på Karolinska Universitetssjukhuset. 
Sedan dess har ytterligare sju operationer genomförs enligt samma koncept, 3 i 
Stockholm, ett i Peoria, Illinois USA samt fyra i Krasnodar, Ryssland. Operationen i 
USA var den första i sitt slag på ett barn (32 månader gammalt). Tyvärr avled dock 
barnet under efterföljande esofagus kirurgi (pga atresi) genomförd några veckor efter 
transplantationen. I Ryssland användes för första gången en hel syntetisk 
laryngotrakeal graft. Att huvuddelen av operationerna utförts utanför Sverige beror 
på vårt komplicerade sjukvårdsersättningssystem samt bristande sjukhudresurser för 
omfattande och riskfylld experimentell kirurgi. Det förtjänar dock att framhållas att 
samtliga sju fall har sin prekliniska bakgrund vid ACTREM på Kl och att det också 
är där som nödvändig in vitro och in vivo testning genomförts inför varje ingrepp. 

Under innevarande år har även det prekliniska mekanistiskt inritande 
utvecklingsarbetet inom luftvägsområdet fördjupats och breddats. Bl.a. har 
smådjurmodeller för studier av cellterapi vid lungskada satts upp. 

Som nämnts ovan bedrivs också inom ACTREMs ram utvecklingsarbete rörande 
såväl enkla vävnader som komplicerade organ utanför luftvägarna Hit hör bl.a. 
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hjärta, diafragma, urinledare, bukspottskörtel och esofagus. Flertalet av dessa projekt 
är dock djupt integrerade med andra lokala och internationella forskningsgrupper. 
ACTREM är vidare involverat i den cellterapibehandling av svår ARDS som sker på 
Astrid Lindgrens barnsjukhus i samarbete med ECMO verksamheten. 

Ett annat område som håller på att vinna insteg på ACTREM är studier av orsak och 
uppkomst av lungcancer sett ur ett stamcellsgenerativt perspektiv. Arbetet sker i nära 
samarbete med forskningsgrupper i Aachen i Tyskland. 

Sedan sin anställning på Kl 2011 har Macchiarini publicerat 24 originalarbeten i 
vetenskapliga tidskrifter (se separat förteckning). Hans arbete på ACTREM har dock 
inte bara uppmärksammats i vetenskaplig fackpress utan aven föranlett recensioner 
och kommentarer i nyhetsmedia värden över, vilket exemplifieras nedan: 

http :1 lwww. nytimes. com/2 O 13/04/3 O/science/ groundbreaking-surgery-for-girl-born-w ithout
windpipe. html?pagewanted=all& _r=O 

http :/lwww. nytimes. com/2 O 12/09/ 16/health/research/scientists-m ake-progress-in-ta il or-made
organs. html?pagewanted=all 

http://www. afionbladet.selnyheter/articlel669847 5. ab 

http :l !www. bbc. c o. uk/news/health-14 04 7 67 O 

http://www. bbc. co. uk/news/health-14068012 

http:/ /edition. cnn. com/20 13/05/0 l /health/toddler-stem-cells-windpipe 

http :/lwww. art e. tv/ guide/ de/047 09 3-000/l ebensretter-stammz el! en 

http:/1 edition. cnn. com/20 Il /HEALTH/07 /07 ltrachea. transplant/index. html 

http://www. dradio. de/dlf/sendungen/wib/1863389/ 

http://healthcarenewsblog.com/cancer-stem-cell-treatment-in-sweden-dr-paolo-macchiarini
karolinska-institute/ 

Planerad forskningsaktivitet med angivande av finansieringskällor 
Macchiarinis verksamhet kommer att fortgå inom ramen för ACTREM i linje med 
vad som beskrivits ovan och baserat på de stora investeringar som gjorts. Det 
förefaller dock som om den kliniska kirurgtekniska utvecklingen på svensk mark 
kommer att få stå tillbaka tills dess Karolinska Universitetssjukhuset kan avdela mer 
resurser och att focus istället kommer att ligga på preklinisk utveckling och 
operationsförberedande insatser inför ingrepp utanför Sverige. 

Macchiarini och hans anställda på ACTREM innehar ett stort antal nationella anslag 
inkluderande Vetenskapsrådet (2 st), Hjärtlungfonden och ALF (2st). Gruppen har 
också två EU anslag; BIOtrachea där Macchiarini står som koordinator med titeln 
"Biomaterials for Tracheal Repfacement in Age-related Cancer via a Humanly 
Engineered Airway" and AmbuLung, med titeln "The development of an 
ambulatory bio-artificiallung". 

Ämnesområde 
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Som tidigare; Regenerativ kirurgi 

Adjungeringens längd 
I väntan på eventuellt erhållande av en ordinarie professur vid Kl, dock maximalt 2 

år. 

Omfattning 
70% 

Finansiering 
Finansieras av beviljade externa medel 

Sammanfattningsvis bedömer vi att Paolo Macchiarini är en nationellt ledande och 
internationellt erkänd forskare, med fortsatt hög aktivitet inom sitt område som 
framöver fortsatt kommer att vara till stort gagn för Karolinska Institutet och 
Institutionen för klinisk vetenskap intervention och teknik. Vi tillstyrker därför 
varmt en förnyad anställning adjungering av honom. 

Li Felländer-Tsai 

Professor, prefekt 

Lars Olaf Cardeli 

Professor i ÖNH-sjukdomar, enhetschef 



Azienda Ospedaliero~Universitaria Careggi 

Prat. n . .. ?..?.~.~-~-- - ···· 

To whomit maycancern 

Direzione Generale 
tel 05517949501 fax 05517949961 

e-mail: segreterladg@aou-careggi.toscana.it 

'"' .... n ~~~n 0 n·1·0; / l r-: .J t.J, , _ _. ' 

Firenze, ... ... :: .... ...... ... ... ... .. ... .. ... .. 

Li Felländer-Tsai 
Department of Clinical Science Intervention and 
Technology 
K 54 Karolinska Institutet 
141 86 Stockholm 
Sweden 

This is to certity that l, Dr. Giovannini Valtere, Medical Director of the Azienda Ospedaliera 
Universitaria di Careggi in Florence, agrees that Prof. Paolo Macchiarini accepts a 
position as guest professor at the Karolinska Institutet for 3+2 years. 

Doctor Macchiarini's activity must be effected not in service and without charges for the 
AOU Careggi in case of any eventual darnages eaused to himself or others. 

Best regards, 

\ r ; 
~ dENE~L DIRECTOR 
\ (lDoctor/Ed~a;do Majno) 

\ f L/ ~~ 
\ 0 ve::>-

Macchiarini 

(\ } 
MEDICAI;)'B,RECTOR 

( Doctor ~~!Jre..Giovannini) 



Karolinska 
Institutet 
Institutionen för klinisk vetenskap, 
intervention och teknik 
Enheten för Öron-, Näs- och Halssjukdomar 
Gästprofessor Paolo Macchiarini 

Viljeyttring 

Datum 
September 3rd, 2013 

Härmed Önskar undertecknad ansöka om 2 års fortsatt 

tjänstgöring som gästprofessor i regenerativ kirurgi förenad med 

befattningen som överläkare vid institutionen för klinisk 

vetenskap, intervention och teknik, dnr 3234/10-236 med 

omfattning motsvarande 70% av heltid. 

Paolo Macchiarini 

Postadress 
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge 
171 76 Stockholm 

Telefon 
08-517 70000 

Ep ost 
paolo.macchiarini@ki.se 



Bilaga rörande publikationer och anslag till förslag att förnya Paolo 
Macchiarinis anställning som gästprofessor i regenerativ kirurgi 

Publikationslista avseende originalarbeten publicerande sedan hans 
anställning på Kl påbörjades för snart tre år sedan 

l. Jungebluth P, Alici E, Baiguera S, et al. Tracheaobronchial transplantation with a using a 
stem-cell-seeded bioartificial nanocomposite: a proof-of-concept study. Lancet 
2011;378:1997-2004 (IF: 38.278) 

2. Jungebluth P, Bader A, Baiguera S, et al. The concept of in vivo airway tissue 
engineering. Biomaterials 2012;33:4319-26. (IF: 7.404) 

3. Gustafsson Y, Haag J, Jungebluth P, Lundin V, Lim ML, Baiguera S, Ajalloueian F, Del 
Gaudio C, Bianeo A, Moll G, Sjöqvist S, Lernon G, Teixeira Al, Macchiarini P. 
Viability and proliferation of rat MSCs on adhesion protein-modified PET and PU 
scaffolds. Biomaterials. 2012 33:8094-103. (IF: 7.404) 

4. Jungebluth P, Haag JC, Lim ML, et al. Verification of cell viability in bioengineered 
tissues and organs before clinical transplantation. Biomaterials. 2013 May;34(16):4057-
67. 

5. Lim ML, Jungebluth P, Sjoqvist S, Nikdin H, Kjartansd6ttir KR, Unger C, Vassliev I, 
Fried K, Macchiarini P. Characterization of decellularized fibroblasts for stem cell 
culture. Stem Cells Translational medicine (in press) 

6. Jungebluth P and Paolo Macchiarini. Stem Cell-Based Therapy And Regenerative 
Approaches To Diseases of the Respiratory System. Br Med Bull. 2011;99:169-87. (IF 
4.363) 

7. Jungebluth P, Moll G, Baiguera S and Macchiarini P. Tissue engineered airway: a 
regenerative solution. Clin Pharmacol Ther. 2012;91 :81-93. (IF 6.846) 

8. Baiguera S, Jungebluth P, Mazzanti B, Macchiarini P. Mesenchymal stromal cells for 
tissue-engineered tissue and organ replacements. Transpi Int. 2012 (Epub ahead of print) 

9. Lim ML, Jungebluth P, Macchiarini P. The Implications of Stem Cell Applications for 
Diseases of the Respiratory System. Adv Biochem Eng Biotechnol. 2012 (IF 2.139) 
[Epub ahead ofprint] 

10. Sjoqvist S, Jungebluth P, Lim ML, et al. Tissue engineered esophagus- challenge met. 
(Nature Medicine, in revision) 

11. Gonfiotti A, Jaus MO, Barale D, et al. 5-year foliow-up of the first tissue engineered 
airway transplantation. (In revision) 

12. Lim ML, Jungebluth P, Sjoqvist S, et al. Whole Organ and Tissues Reconstruction in 
Thoracic Regenerative Surgery. Mayo Proceedings (in press) 

13. Jungebluth P and Macchiarini P. Airway Transplantation. (in press) 

14. Lernon G, Gustafsson Y, Haag JC, et al. Modelling biological cell attachment and growth 
on adherent surfaces. J Math Bio l. (IF 1.695) (E pub ahead of pr in t) 

15. Baiguera S, Del Gaudio C, Jaus MO, et al. Long-term changes to in vitro preserved 
bioengineered human trachea and their implications for decellularized tissues. 
Biomaterials. 2012 May;33(14):3662-72. (IF: 7.404) 

16. Badylak SF, Weiss DJ, Caplan A, Macchiarini P. Engineered whole organs and complex 
tissues. Lancet. 2012 Mar 10;379(9819):943-52. (IF: 38.278) 

17. Sanchez-Lorente D, Iglesias M, Rodriguez A, et al. The pumpless extracorporeal )ung 
membrane provides complete respiratory support during complex airway reconstructions 
without inducing cellular trauma or a coagulatory and inilammatory response. J Thorac 
Cardiovasc Surg. 2012 Aug; 144(2):425-30. (IF 3.59) 

18. Arebro J, Henriksson G, Macchiarini P et al. New treatment of subglortic stenosis due to 
Wegener's granulomatosis. Acta Otolaryngol. 2012 Sep; 132(9):995-1 00 l. 



19. Naidich DP, Bankier AA, MacMahon H, et al. Recommendations for the management of 
subsolid pu lmonary nodules deteoted at CT: a statement from the Fleischner S ciety. 
Radiology. 2013 Jan;266(1):304-17. 

20. Farweil DG, Birchall MA, Macchiarini P,e t al. Laryngotracheal transplantation: 
Technical modifications and functional outcomes. Laryngoscope. 2013 Mar 11. (IF 1.979 
[Epub ahead ofprint] 

21. Del Gaudio C, Baiguera S, Ajalloueian F, et al. Are synthetic scaffolds suitable for the 
development of clinical tissue-engineered tubular organs? J Biomed Mater Res A. 2013 
Jul27. (IF 2.834) [Epub ahead ofprint] 

22. Del Gaudio C, Baiguera S, Boieri M, et al. Induction of angiogenesis using VEGF 
releasing genipin-crosslinked electrospun gelatin mats. Biomaterials. 2013 
Oct;34(31):7754-65. (IF: 7.404) 

23. Gonfiotti A, Jaus MO, Barale D, et al. Extensive tracheal necrosis after treatment of 
anaplastic thyroid cancer with vaseular endothelial growth factor inhibitors. Ann Thorac 
Surg. 2013 Jun; 95(6):2181. (IF 3.664) 

24. Simonson OE, Rodin S, Bulatovic I, et al. Laminin-derived multipotent cardiac stem cells 
borne to a stem cell niche and improve cardiac function (in revision) 

Anslag 

Swedish Research Grants 2012-2013 

Topic Grant SEK per year (total 
holder length 

offunding) 
VR The development of natural and bio- PM 2.000.000 SEK/yr (5years) 

artificia1 oesophagus (2012-
2016) 

VR Bioengineered heart- an alternative PM 600.000 SEK/yr (3years) 
method to allogeneic heart (2012-
transplantation 2014) 

ALF Transplantation of bioengineered PM 500.000 SEK 
trachea in humans (2012) (l year) 

ALF Development and clinical application of PM 300.000SEK/yr (2 years) 
tissue engineered natural and (2013-
bioartificial esophageal scaffolds 2014) 

SLL strategic investments in highly PM 1.200.000 SEK/yr 
specialized healthcare (2012- (5 years) 

2016) 

EU Grants 2012-2013 

Topic Grant holder Total amount awarded 

EU BIOTrachea PM 1.39975.5€ 

EU AmbuLung Co-applicant 1.650.000€ 

(Oct 2012-0ct 2015) 




