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Verksamhetsberättelse 2015 
 
 

Bäste läsare! 

 

Vilken metafor ska man använda? Att man staplar dem på hög – åren alltså – eller att de rinner mellan 

fingrarna som sand? Det måste finnas bättre uttryck med mer positiva förtecken! Vi bor i ett land och lever i en 

tid med fantastiska möjligheter men verkar gnälla mer än någonsin. Så det kanske är helt i sin ordning att se 

tiden som något man ständigt förlorar? Innan jag ska försöka vända på resonemanget, måste jag i sann 

gnällbältesanda ge ett bidrag: CKF har för få tjänster för doktorander och postodocar!  

 

Vi har en otrolig tillströmning av doktorander. Nästa år kommer vi sannolikt ha glädjen att räkna in 30 st., 

kanske fler – men vi kan bara föda sju. Av de resterande 23, som ingen doktorandtjänst har, kan några få 

finansieras med externa anslag, övriga tvingas vara fritids-doktorander eller finansiera sig med jourkomp. Det 

senare är en möjlighet som bara ges läkare i jourande specialiteter. Vi kan i nuläget inte finansiera en 

doktorand som har en annan profession än läkare, eller som är allmänläkare, med mindre än att vi lyckas dra in 

rikligt med externa medel. Och vad gör vi med dem som disputerat och som gärna vill varva klinik och 

forskning? Med begränsat anslag för postdoc finns risken att något annat landsting fångar upp vederbörande.  

 

En omvärldsanalys visar att CKF i Gävleborg nu går från 28 till 30 doktorandtjänster. Skillnaden i satsning 

mellan Västmanland och Gävleborg är stor, men vi behöver inte förtvivla, resurser finns! Kostnaderna för tre 

heltids-hyrläkare skulle kunna föda fyra halvtids-doktorander och två postdocar med vardera 20 % forskning i 

tjänsten. Bara i klinisk tid skulle dessa personer generera mer arbete än de tre heltids-hyrläkarna (3,6 tjänst mot 

3,0), och en del av den forskande tiden, t.ex. vid datainsamling, bedrivs i kliniskt arbete. Därtill kommer en 

bonus i form av kontinuitet. Doktoranderna bedriver sina avhandlingsarbeten under åtta år. Vilken ”rent-a-

doctor-firma” matchar det? Och det mest fantastiska är en alldeles enastående kompetenshöjning – som sprider 

sig som ringar på vattnet – helt gratis! Ebberöds bank i Västmanländsk tappning – vi tillverkar klinisk tid och vi 

tillverkar kunskap och kompetens. Här behöver inte tid eller resurser rinna mellan fingrarna som sand!  En 

arbetsgrupp med representanter från förvaltningarna och CKF kommer i denna anda att inom kort lägga fram 

ett konkret förslag för våra politiker.  

 

Externa anslag gör att vi kan föda några doktorander och generera god forskning. I år har framför allt nyblivna 

docent Cecilia Åslund och filosofie doktor Peter Larm varit särskilt framgångsrika att attrahera externa anslag. 

Tillsammans har de dragit in drygt fem miljoner kronor från den statliga anslagsgivaren Forte, och Cecilia har 

dessutom fått tre miljoner kronor från Svenska Spels Forskningsråd. Utöver detta har CKF också i år varit 

framgångsrikt i Regionala Forskningsfondens utdelning, där åtta av nio sökanden fick anslag. Sammantaget 

förräntade sig den Västmanländska insatsen i fonden oerhört väl, långt mer än 2015:s bästa börsfond. Nu ser vi 

fram emot att Landstinget Västmanland inrättar en donationsfond efter ett gediget förarbete av bl.a. vår 

kompanjon Bo Simonsson på Kompetenscentrum för Hälsa! 

 

Bakom varje framgångsrikt forskningsår finns troget, år ut och år in, en samling av lojala och idogt arbetande 

kamrater, ”baspersonalen”. Det är ett arbete i det tysta, som likt ett gott musikaliskt ackompanjemang märks 

först om det skulle tystna. Vi forskare är bortskämda! Tack alla i denna skara, och ett extra tack till Michaela 

Eriksson, som har antagit nya utmaningar inom LtV!  

 

Ett stort tack också till alla verksamhetschefer som har ställt sig positiva till inrättandet av forskningsombud, 

och förstås ett lika stort tack till alla som antagit uppdraget! Vi hörs och ses! 

 

Nu kan vi blicka bakåt på ett fint 2015 och se fram emot ett 2016 som kan bli hur bra som helst! 

 

 

2016-01-31 

Mats Enlund 
Chef och föreståndare, docent och universitetslektor 
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Bakgrund 
Centrum för klinisk forskning, Landstinget Västmanland - Uppsala universitet 

 
Den kliniska forskningen är en grundbult i en väl fungerande hälso- och sjukvård. Det främsta skälet till att det 

behövs forskning och forskarutbildad personal inom sjukvården är att nya medicinska rön snabbt ska kunna 

omsättas i den vardagliga sjukvården oavsett om upptäckterna har gjorts i Sverige eller omvärlden. Sjukvårds-

personal måste kunna förstå och tillämpa nya förklaringsmodeller för hur människokroppen fungerar (t. ex. 

molekylär biologi och genetik). De anställda inom sjukvården i Landstinget Västmanland bör kunna utvärdera 

nya metoder för sjukdomars diagnos och behandling. Hälso- och sjukvården ska vara evidensbaserad och detta 

mål kan inte uppnås utan att personalen får en vetenskaplig skolning.  

 

Landstinget har lagstadgat ansvar för klinisk forskning och utvecklingsarbete (HSL 1982 763; §26b). Syftet med 

inrättandet av Centrum för klinisk forskning (CKF) är att samla kompetens vad gäller vetenskapsmetodik, bio-

statistik, epidemiologi och datahantering på ett ställe och göra den lättillgänglig för samtliga anställda inom 

landstinget. CKF:s uppgift är att ge stöd och handledning i forskningsarbete i en kreativ miljö. 

 

Landstingsförbundet har gemensamt med kommunförbundet antagit en överenskommelse att tillämpa evidens-

baserad kunskap inom hälso- och sjukvården (Landstingsstyrelsebeslut sept 2004). CKF har en viktig roll i detta 

genom att stödja de anställda i arbetet med evidensbaserad vård. Målgruppen för CKF:s verksamhet är samtliga 

inom hälso- och sjukvården, vilka erbjuds möjligheter att inom CKF:s ramar driva/delta i vetenskapliga arbeten.  

 

Nuvarande organisation  

Mellan Landstinget Västmanland och Uppsala universitet finns sedan 1999 ett avtal (förnyat och uppdaterat 

2011) om samarbete som förutom forskning och forskarutbildning även gäller grundutbildning av läkare. Avtalet 

avser att stärka forskning inom Landstinget Västmanland. Avtalet innebär vidare att den kliniska basen för 

Uppsala universitet breddas så att möjligheter till såväl forskning som grundutbildning förbättras. Avtalet ger oss 

den unika möjligheten att registrera doktorander vid CKF och disputationer kan ske i Västerås.  
 

CKF finns representerat i ledningen för Fakulteten för Medicin och Farmaci genom att chefen/föreståndaren 

givits status som prefekt (Fig 1). 

 

Fig 1. CKF:s plats vid Uppsala universitet 
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Landstinget Västmanlands organisation 

 

CKF ingår i de ”Landstingsgemensamma funktionerna” och är organisatoriskt underställt landstingsdirektören 

och Hälso- och Sjukvårdsdirektören (Fig 2). 

 

Fig 2. CKF:s plats inom Landstinget Västmanland 
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Centrumråd 

Enligt instruktionen för CKF Västerås utfärdad i april 1999 av Uppsala universitets rektor (UVF 1999/688) skall 

CKF ha ett råd bestående av fyra personer. Landstinget Västmanland utser två personer och den medicinska 

fakultetsnämnden i Uppsala två personer. Detta råd skall stödja föreståndaren för CKF. I det år 2011 reviderade 

avtalet har Landstinget Västmanlands representation utökats med en person till tre och rådet består således 

numera av fem personer. 

 

Föreståndare för CKF under 2015 var docent Mats Enlund. Biträdande föreståndare var professor  

Håkan Ahlström, prefekt för institutionen för onkologi, radiologi och klinisk immunologi vid medicinska 

fakulteten.  

 

Rådets platser innehades av docent Elisabet Granstam , docent Egil Henriksen och professor Kennet Smedh som 

representanter för Landstinget Västmanland samt professor Frank Arnold Flachskampf, inst för medicinska 

vetenskaper, kardiologi, och professor Elisabeth Ståhle, inst för kirurgiska vetenskaper, thoraxkirurgi,   

som representanter för Uppsala universitet. Utöver de av instruktionen bestämda medlemmarna ingår med enbart 

närvarorätt även kanslichefen vid medicinska fakulteten, Uppsala universitet, samt landstingsråd med ansvar för 

forskning, landstingsdirektör, hälso- och sjukvårdsdirektör, cheferna för de två vårdande enheterna, 

doktorandrepresentant och CKF:s biträdande chef. Den aktuella representationen framgår av Fig 3.  

 

Fig 3. Centrumråd 
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Centrumrådet sammanträdde under 2015 vid två tillfällen, 20/3 och 23/10, då företrädare för Landstinget 

Västmanland och Uppsala universitet diskuterade gemensamma frågor av administrativ/ekonomisk och 

vetenskaplig natur.  
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Verksamhetsberättelse 2015 
Personal (procent av tjänstgöring)  

 Mats Enlund, leg läk, doc, chef för CKF (83 %) 

 Ulrika Fagerberg, leg läk, med dr (50 %) 

 Ann-Christin Johansson, leg fysioterapeut, med dr (10 %)  

 Monica Löfvander, leg läk, doc (20 %) 

 Kent Nilsson, sociolog, prof, bitr chef (100 %) 

 Eva Nohlert, leg tandläk, med dr (75 %) 

 Andreas Rosenblad, biostatistiker, doc (100 %) 

 Cecilia Åslund, beteendevet, doc (100 %) 

 Annika Kärnsund, leg sjuksköt, forskningsassistent (40 %)  

 Angelica Norling, leg sjuksköt, forskningsassistent (75 % från 150401) 

 Philippe Wagner, biostatistiker (50 %) 

 Tony Wiklund, leg sjuksköt, forskningsassistent (100 %) 

 Maria Dell' Uva Karlsson, centrumsekreterare (90 %) 

 Mariana Ehn, sekreterare (100 %) 

 Michaela Eriksson, sekreterare (85 % tom 151011) 

 Maria Pettersson, sekreterare (75 % tom 150930, därefter 90 %) 

 Mattias Rehn, systemansvarig (100 %)  

 

Visstidsanställda  

 Leif Bergkvist, leg läk, prof (40 %) 

 Pär Hedberg, leg läk, doc (10 %) 

 Birgitta Kerstis, leg sjuksköt, forskningsassistent (25 % tom feb 2015) 

 Johan Knutsson, leg läk, med dr (20 % tom 150630, 10 % från 150701)  

 Jerzy Leppert, leg läk, prof (50 %) 

 Göran Nilsson, leg läk, prof (20 % ) 

 Angelica Norling, leg sjuksköt, forskningsassistent (25 % tom 150331 ) 

 Marja-Leena Ojutkangas, leg sjuksköt, forskningsassistent (80 %) 

 Marie-Louise Södersved Källestedt, leg sjuksköt, med dr (15 %) 

 Marie-Louise Walker-Engström, biomedicinsk analytiker, med dr (20 %) 

 Margareta Widarsson, leg barnmorska, forskningsassistent (25 % tom feb 2015) 

 Magnus von Unge, leg läk, prof (20 %) 

 John Öhrvik, biostatistiker, prof (15 %)  

 

Visstidsanställda - externa medel 

 Rebecka Addo, forskningsassistent (100 %) 

 Megha Bendre, forskningsassistent (100 % 150501-150831) 

 Dave Checknita, forskningsassistent (100 % 150801-151031) 

 Viktoria Hallström, leg sjuksköt, forskningsassistent (40 %) 

 Sheilagh Hodgins, gästprofessor (50 % 150501-151231) 

 Rebecka Husdal, projektledare (100 % tom 150531 ) 

 Lotta Nilsson, leg sjuksköt, forskningsassistent (50 %)  

 Elisabeth Rodby-Bousquet, leg sjukgymn, med dr (50 %) 

 Lisa Söderström, leg dietist, forskningsassistent (50 %) 

 Åke Tegelberg, leg tandläk, prof (15 % tom 150831) 

 Elin Vesterlund, leg sjuksköt, forskningsassistent (40 %) 

 

Till CKF har externa konsulter knutits: 

 Bengt Starrin, prof, institutionen för samhällsvetenskap, Karlstad universitet 
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Följande aktiviteter bör särskilt omnämnas: 

 

Kreativa luncher 2015 

Centrum för klinisk forskning inbjuder ca två gånger om året all personal, inklusive alla anslutna doktorander, till 

gemensam lunch. En extern, kreativ gäst är inbjuden som föredragshållare. Vanligtvis har gästen ingen 

anknytning till CKF:s verksamhet, utan tanken är att gästen skall inspirera med sin kreativitet från helt andra 

verksamhetsfält.  

Under 2015 ordnades kreativa luncher vid två tillfällen. Vid den första gästades CKF av den nytillträdde 

landshövdingen Håkan Wåhlstedt som berättade om sin professionella och politiska bakgrund samt vilka planer 

han har som landshövding i Västmanland. Efter presentationen följde en kort diskussion om CKF:s plats inom 

den regionala forskningen samt framtidsplaner.  

I oktober gästades vi av fil dr Pär Pettersson, som är psykolog och disputerat på teorier kring motivations-

psykologi. Under de senaste fem åren har Pär P. arbetat som s.k. mental coach för det svenska ishockeylands-

laget. Han har tillsammans med landslagstränare Pär Mårts lyckats med ett nytt sätt att motivera spelarna, att få 

upp landslaget till ett antal mästerskap både inom VM och OS. Ämnet kändes mycket spännande och efteråt 

följde en diskussion om hur man skulle kunna tillämpa samma tankesätt inom både sjukvården och även 

forskningen.  

 

Planeringsdagar 2015 

Under 2015 hade vi två planeringsdagar, en planeringsdag på våren för baspersonal, doktorander och 

postdoktorander och en planeringsdag på hösten endast för baspersonal. För beslut som antogs vid de två 

planeringsdagarna vänligen se minnesanteckningar i ledningssystemet Centuri.  

 

Program planeringsdag 17 mars 2015, First Plaza Hotel i Västerås  

 Diskussion kring processen för anknytning av projekt, projektutveckling och bedömningsgruppens 

arbete.  

 Ska doktorandprojekt genomgå en separat bedömningsprocess? Skillnader mellan interna och externa 

doktorander? Skillnader i rättigheter och skyldigheter för projektanknytning kontra 

doktorandanknytning? 

 Introduktion inför grupparbete om Researchweb och ansökningsprocessen. 

Grupparbete om Researchweb och ansökningsprocessen. 

Revision av ansökningsformulär i Webban projektanknytning, forskarveckor, FoU-bidrag. 

Redovisning grupparbete, diskussion. 

 CKF:s roll i uppbyggnaden och utvecklingen av nya forskargrupper inom landstinget visioner och 

samverkan. Vad är CKF:s roll i landstingets post-dok-miljö? 

 

Program planeringsdag 30 oktober 2015, Lejondalsslott, Bro  

 Uppföljning av vårens planeringsdag 

 

 Doktorandseminarierna har under hösten 2015 varit inställda p.g.a. dålig uppslutning. Framtida upplägg 

av doktorandseminarier? 

 

 Kliniska forskarrepresentanter – information från upptaktsmötet. Hur går vi vidare?  

 

 Processarbete, framtida basgruppsorganisation och arbetsorganisation i framtiden. 
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Skrivarkurs september 2015, La Casa di Botro, Botricello, Italien 

 

Doktorander anknutna till CKF får vid två tillfällen möjlighet att delta i en veckolång skrivarkurs. Årets kurs var 

förlagd till La Casa di Botro, Botricello i Italienska Kalabrien 8-15 september. Deltagarna bestod av sju 

doktorander, tio handledare/föreläsare och två kursadministratörer.  

   De deltagande doktoranderna har var sin handledare med på kursen 

vilket innebär en unik möjlighet till kreativt arbete med 

manuskripten i ett både vädermässigt och arbetsmässigt inspirerande 

klimat. Inte bara solen lyser ofta starkt dessa dagar utan även flitens 

lampa brinner och resultaten av denna vecka brukar visa sig i ett 

flertal förfärdigade manuskript och nya publikationer.  

   Den teoretiska delen består av att handledarna föreläser om 

manuskriptets olika delar: abstrakt, bakgrund, material och metod, 

resultat och diskussion. Därefter presenterar doktoranderna sina 

projekt inför gruppen som sedan återkopplar med matnyttiga synpunkter och tips angående presentationsteknik 

samt uppbyggnad och vetenskapligt innehåll i projektet. Dessa diskussioner genomsyras av öppenhet, positiv 

feedback, vetenskaplig stringens och många både intressanta och givande diskussioner. Nytt för i år var att Arne 

Andersson, editor för ”Upsala Journal of Medical Sciences” deltog och gav en föreläsning kring en editors 

synpunkter samt löpande under kursveckan gav nyttiga tips och synpunkter angående publicering av artiklar. 

Detta var ett mycket uppskattat inslag i kursveckan.  

   Eftermiddagarna ägnade doktoranderna och deras handledare åt författande av manuskript och vetenskapliga 

diskussioner. Tack vare våra två kursadministratörers fantastiska arbete med kursservice, luncher, fika och 

planering av aktiviteter av mera social karaktär kunde deltagarna helt ostört ägna sig åt det vetenskapliga arbetet 

under dagtid.  

   Kvällsaktiviteterna utgjordes av trevliga middagar och sociala evenemang. Vi fick möjlighet att besöka allt från 

en typisk italiensk pizzeria till en magisk kursmiddag i den lilla fiskestaden Scilla vid Kalabriens kust. Några 

mycket trevliga utflykter genomfördes även till Reggio Calabria, La Castella och ett besök på vingården Russo e 

Longo. Sist men inte minst bjöds vi på middag en kväll i vår kursadministratörs trädgård och en kväll hos den 

oerhört gästvänliga Caterina som serverade en klassisk italiensk buffé i sin sommarbostad.  
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CKF:s funktioner 
CKF har följande huvudfunktioner: 

- Vetenskaplig konsultation – Öppet hus 

- Vetenskaplig handledning 

- Doktorandverksamhet 

- Forskarutbildning  

- Seminarieverksamhet 

- Egen forskningsverksamhet 

 

Vetenskaplig konsultation – Öppet hus  
 

En av CKF:s mycket uppskattade och nationellt uppmärksammade verksamheter är den s k öppet hus-

verksamheten. Till öppet hus kan alla anställda inom hälso- och sjukvården komma med sina idéer till projekt 

och få hjälp med utformning av t.ex. en projektplan. De projekt som bedöms bärkraftiga uppmanas att söka 

anknytning till CKF och får då hjälp av utsedd handledare/kontaktperson och en dataansvarig forskningsassistent  

för fortsatt arbete. Under 2015 hölls 17 vetenskapliga konsultationer (redovisas i bilaga 1). 

 

Vetenskaplig handledning 
 

Följande fyra nivåer för handledning och anknytning till CKF har överenskommits: 

Nivå 1:  Doktorandprojekt 

Nivå 2:     Projekt som har hög vetenskaplig bärighet och förväntas publiceras i internationell vetenskaplig        

                 tidskrift 

Nivå 3: Projekt med vetenskapligt nyhetsvärde med ambition för publicering i tidskrift utan referee-      

                 bedömning  

Nivå 4: D-uppsatser eller motsvarande som resulterar i interna rapporter 

 

C-uppsatser och lägre akademisk nivå har vi inte resurser att åtaga oss. 

 

13 av de anknutna projekten avslutades under året och 7 nya projekt har tillkommit (se bilagor 3-4). Vid årets slut 

var totalt 41 projekt anknutna. 

 

Doktorandverksamhet 
 

Doktorandverksamheten omfattar två huvuddelar: direkt handledning och vetenskapliga seminarier. Vid årets 

början var 23 doktorander registrerade vid CKF. Tre doktorander har genomgått licentiatseminarium/ 

halvtidskontroll och sex doktorander har disputerat .  

 

Åtta doktorander registrerades under 2015 vid CKF: Jakob Swanberg, leg läk, Erland Östberg, leg läk,  

Arnar Thorisson, leg läk, Jonas Selmeryd, leg läk, Mårten Tyrberg, leg psykolog, Rebecka Husdal, fil mag i 

folkhälsovetenskap, Megha Bendre, master i farmakologi och Dave Checknita, master i neurovetenskap. 

 

Vid årets slut var 25 doktorander registrerade (se bilaga 2).  
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Licentiatexamen/halvtidskontroll 2015 

 
Doktorand  Sofia Vadlin, Centrum för klinisk forskning Västerås, Uppsala universitet, 3 november 2015, 

Västerås: Problematic gaming in adolescents - What is it and how do we measure it? 

ISBN: 978-91-637-9506-0 

Betygsnämnd: Professor Mats Ramstedt, docent Per Binde, med dr Jacqueline Borg.  

Huvudhandledare: Professor Kent W Nilsson, CKF. Bihandledare: Docent Cecilia Åslund, CKF, docent Erika 

Comasco, Inst för neurovetenskap, Uppsala universitet. 

 

Vid licentiatseminariet redovisades resultat från två delstudier. I delstudie ett redovisades utvecklandet av och 

innehållsvaliditeten av ett screeninginstrument för att mäta symtom på dataspelberoende hos ungdomar, Gaming 

Addiction Identification Test (GAIT). I delstudie två redovisades resultat av psykometriska utvärderingar av 

ungdomsversionen och föräldraversionen av GAIT. Licentiatavhandlingen godkändes av betygsnämnden som 

examinerade Sofia Vadlin till medicine licentiat. 

 

Doktorand  Philippe Wagner, Centrum för klinisk forskning Västerås, Lunds universitet, 19 november 

2015, Lund: Identifying risk factors for cancer morbidity reduction in an Orthopeadic setting. 

Opponent: Docent Mikael Eriksson, statistiker Per Broberg . 

Huvudhandledare: Professor Håkan Olsson. Bihandledare: Professor Lars Lidgren. 

  

Vid halvtidskontrollen redovisades projektets två första delstudier. I delstudie ett visades på samband mellan 

knäproteskirurgi och cancerutveckling vilket delvis kunde knytas till operationsrelaterade faktorer. I delstudie två 

redovisades resultat gällande mjukdelstumörer som pekade på skyddseffekter knutna till endogena 

tillväxthormonnivåer hos kvinnor och män, samt endo- och exogena könshormonsnivåer hos kvinnor. Efter 

diskussion kring genomförda arbeten och tolkning av resultat, grundläggande ämneskunskap samt resterande två 

arbeten, godkändes halvtidskontrollen utan anmärkning.  

 

Doktorand  Aniruddha Todkar, Centrum för klinisk forskning, Uppsala universitet, 30 november 2015, 

Uppsala: Effect of early life stress and ethanol drinking on the hypothalamic pituitary adrenal axis, and the 

mesocorticolimbic and striatal systems. 

Betygsnämnd: Georgy Bakalkin, Mia Ericson, Håkan Aldskogius. 

Huvudhandledare: Docent Erika Comasco, Inst för neurovetenskap, Uppsala universitet. 

Bihandledare: Professor Kent Nilsson, CKF, professor Sheilagh Hodgins, Stockholms läns landsting/Kings 

College, London, professor Lars Oreland, Inst för Neurovetenskap, Uppsala universitet. 
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Doktorsexamen 2015 
 

 

Leg barnmorska Margareta Widarsson, Centrum för klinisk forskning 

Västerås, Uppsala universitet. Västerås 28 januari 2015   

Journey from Pregnancy to Early Parenthood: Perceived Needs of Support, 

Fathers’ Involvement, Depressive Symptoms and Stress 

ISBN: 978-91-554-9119-2 

Fakultetsopponent: Professor emeritus Berit Lundman, Umeå universitet 

Betygsnämnd: Professor Marianne Carlsson, docent Per Ekstrand, med dr Erica 

Schytt 

Huvudhandledare: Docent Pranee Lundberg, Institutionen för folkhälso- och 

vårdvetenskap, Uppsala universitet 

Bihandledare: Professor Tanja Tyden, Institutionen för folkhälso- och 

vårdvetenskap, Uppsala universitet, docent Gabriella Engström, Christine E. 

Lynn, College of Nursing, Florida Atlantic University, Boca Raton, Florida, 

USA 

 

 

”Rätt stöd, i rätt tid, till rätt förälder”  

Föräldrar vill att pappor ska vara mer delaktiga under graviditet och att mödrahälsovården ska vara mer 

pappainkluderande. Föräldrautbildning bör fokusera även på depressiva symtom och föräldrastress för att 

förstärka föräldrars gemensamma ansvar för barnen. 

Detta är några av slutsatserna i avhandlingen som Margareta Widarsson, leg. barnmorska och barnsjuksköterska 

vid Centrum för klinisk forskning, Västmanland och Uppsala universitet, lade fram den 28 januari i Västerås. 

Avhandlingen bygger på fem delstudier, två med kvalitativ och tre med kvantitativ studiedesign. Två studier 

baseras på intervjuer från regeringens uppdrag för föräldrastöd i Sverige 2008 ’Föräldrastöd - en vinst för alla’. 

Tre studier baseras på enkäter från projektet ’Barnhälsovård i tiden’ insamlade i norra Västmanland fram till 

2008. Tidigare forskning har främst fokuserat på mammors upplevelser av graviditet och föräldraskap och inte 

inkluderat pappor. 

Ett av folkhälsomålen i Sverige är att stödja föräldrar i föräldraskapet. I Sverige erbjuds föräldrastöd bland annat 

genom mödra- och barnavårdscentraler. Avhandlingen bekräftar tidigare forskning som visar att föräldrar inte 

alltid är nöjda med det stöd som erbjuds och att kunskapsluckor finns om vilket stöd föräldrar efterfrågar. Det är 

inte ovanligt att föräldrar upplever stress och depressiva symtom, vilket kan påverka hela familjen negativt. 

Resultaten visar att blivande mammor och pappor har individuella behov av stöd samt att pappor vill vara 

delaktiga men ibland inte vet vad som förväntas av dem. De beskriver även behov av att få dela erfarenheter med 

andra i samma situation. 

Under tidigt föräldraskap upplever mammor mer depressiva symtom än pappor. Mammor upplever också mer 

föräldrastress än pappor frånsett då det gäller ’social isolering’, det vill säga brist på sociala kontakter förutom 

med partnern. Det finns samband mellan föräldrastress och oenighet i förhållandet. Mammor upplever större 

enighet i förhållandet jämfört med pappor. ’Hushållsuppgifter’ är det enda område där pappor uppger större 

enighet än mammor. 

– Jag är förvånad över att flera mammor och pappor beskriver att barnmorskor på mödravårdscentralen inte ens 

hälsade på den blivande pappan. Ett annat överraskande resultat är att endast 52 % av mammor och 28 % av 

pappor hade förebild i föräldrarollen. 

Viktiga slutsatser är att vården behöver synliggöra den blivande pappan och uppmärksamma föräldrars specifika 

behov samt öka medvetenheten om gendernormer. Margareta sammanfattar: ”Rätt stöd, i rätt tid, till rätt 

förälder.” 

 

http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?aq2=%5B%5B%5D%5D&c=13&af=%5B%5D&searchType=LIST_COMING&query=&language=sv&pid=diva2%3A766329&aq=%5B%5B%5D%5D&jfwid=-4079&sf=all&aqe=%5B%5D&sortOrder=author_sort_asc&onlyFullText=false&noOfRows=50&dswid=-607
http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?aq2=%5B%5B%5D%5D&c=13&af=%5B%5D&searchType=LIST_COMING&query=&language=sv&pid=diva2%3A766329&aq=%5B%5B%5D%5D&jfwid=-4079&sf=all&aqe=%5B%5D&sortOrder=author_sort_asc&onlyFullText=false&noOfRows=50&dswid=-607
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Leg sjuksköterska Birgitta Kerstis, Centrum för klinisk 

forskning Västerås, Uppsala universitet. Västerås 

6 februari 2015  

Depressive Symptoms among Mothers and Fathers in Early 

Parenthood 

ISBN: 978-91-554-9125-3 

Fakultetsopponent: Professor Gunilla Sydsjö, Linköpings 

universitet 

Betygsnämnd: Docent Annika Lindahl, med dr  

Margaretha Magnusson, professor Lars Wallin 

Huvudhandledare: Docent Clara Aarts, Institutionen för 

folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala universitet 

Bihandledare: Docent Birgitta Edlund, Institutionen för 

folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala universitet,                                  

docent Gabriella Engström, Christine E. Lynn College of       

      Nursing, Florida Atlantic University, Boca Raton, Florida, 

      USA 

 

Nästan vart femte barn har en förälder med depressiva symtom. Både nyblivna mammor och pappor kan 

uppleva depressiva symtom. Depressiva symtom har samband med föräldrarnas anknytning till barnet, 

oenighet med partner samt föräldraseparation.  

 

Den 6 februari lade Birgitta Kerstis, leg. barnsjuksköterska, fram sin avhandling i Västerås med titeln 

’Depressive Symptoms among Mothers and Fathers in Early Parenthood’. Avhandlingen baseras på information 

om föräldrar i Västmanland och Uppsala, vilken spänner från första levnadsveckan till 8 års ålder. 

 

– Vi är stolta och tacksamma att även pappor deltog, då huvuddelen av forskning om tidigt föräldraskap endast 

inkluderar mammor, säger Birgitta. I studierna skattar 15-18% av mammorna och 5-9% av papporna depressiva 

symtom under barnets första sex månader. Det innebär att nästan vart femte barn åtminstone har en förälder med 

depressiva symtom. Annan forskning visar att depressiva symtom hos föräldrar ökar risken för att små barns 

tidiga utveckling påverkas negativt. Detta är särskilt ogynnsamt eftersom all senare utveckling bygger på den 

tidiga utvecklingen. 

 

Resultaten i avhandlingen visar samband mellan depressiva symtom och föräldrars oenighet i relationen. 

Föräldrar med depressiva symtom upplever mer oenighet än föräldrar utan depressiva symtom samt skattar sämre 

anknytning till barnet. Dessutom finns samband mellan depressiva symtom tre månader efter barnets födelse och 

risk för föräldraseparation under barnets första åtta år.  

 

– Att undvika att föräldrarna separerar är ibland ofrånkomligt. Tidigare forskning beskriver att barnets hälsa är 

bättre när det har en relation till båda föräldrarna, vilket ibland försvåras vid separation. Min övertygelse är att de 

flesta föräldrar önskar hålla ihop, säger Birgitta Kerstis.  

 

– Socialstyrelsen rekommenderar idag screening av depressiva symtom för mammor 6-8 veckor efter 

förlossningen, vilket utförs på många barnavårdcentraler. Nu är det dags att börja screena pappor också, fortsätter 

Birgitta. Detta för att kunna hjälpa både mammor och pappor med depressiva symtom. 

 

– Att screena både mammor och pappor är betydelsefullt för hela familjens välmående eftersom depressiva 

symtom påverkar föräldrarnas anknytning till barnet, enighet i förhållandet samt risken för separation, säger 

Birgitta Kerstis.  

 

 

 

http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?dswid=6201&pid=diva2%3A766308&c=18&searchType=LIST_COMING&language=sv&query=&af=%5B%5D&aq=%5B%5B%5D%5D&aq2=%5B%5B%5D%5D&aqe=%5B%5D&noOfRows=50&sortOrder=author_sort_asc&onlyFullText=false&sf=all&jfwid=6201
http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?dswid=6201&pid=diva2%3A766308&c=18&searchType=LIST_COMING&language=sv&query=&af=%5B%5D&aq=%5B%5B%5D%5D&aq2=%5B%5B%5D%5D&aqe=%5B%5D&noOfRows=50&sortOrder=author_sort_asc&onlyFullText=false&sf=all&jfwid=6201
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Leg psykolog Sara Lövenhag, Centrum för klinisk forskning 

Västerås, Uppsala universitet. Västerås 12 juni 2015 

Substance Use in Swedish Adolescents – The Importance of Co-

occurring Psychiatric Symptoms and Psychosocial Risk 

ISBN: 978-91-554-9263-2 

Fakultetsopponent: Docent Stefan Borg, Karolinska Institutet 

Betygsnämnd: Docent Anders C Håkansson, docent Eva 

Serlachius, docent Thomas Lundqvist 

Huvudhandledare: Professor Kent Nilsson, CKF  

Bihandledare: Docent Cecilia Åslund, med dr Peter Larm, CKF  

 

 

 

 

Nio av tio unga med missbruk har andra psykiska problem 

Nio av tio unga med missbruksproblem lider även av andra psykiatriska sjukdomar. Det visade Sara Lövenhag, 

leg. psykolog och doktorand vid Uppsala universitet och Centrum för klinisk forskning Västmanland, i den 

avhandling hon försvarade i Västerås den 12 juni. 

 

- Jag är förvånad över att ungdomarna som sökte vård för missbruk rapporterade så pass tung psykiatrisk 

problembild i så unga år. Det visar att unga med alkohol- och narkotikamissbruk behöver undersökas och 

behandlas för samtidiga psykiska symtom, säger Sara Lövenhag.  

Hennes avhandling ”Substance use in Swedish adolescents - The importance of co-occurring psychiatric 

symptoms and psychosocial risk” bygger på fyra delstudier.Två studier baseras på rapporter från tonårigar som 

sökt vård för missbruk på missbruksklinik i Stockholm, respektive vård för psykisk ohälsa i barn- och 

ungdomspsykiatrin i Västmanland. De övriga studierna bygger på enkäter ifyllda av tonåriga skolungdomar i 

Västmanland. 

 

Samma vårdbehov – olika vård 

– När vi jämförde ungdomarna på missbrukskliniken och ungdomarna i barn- och ungdomspsykiatrin, BUP, blev 

det tydligt att de var ganska lika varandra i fråga om vårdbehov, trots att de behandlades på olika institutioner 

med olika angreppssätt. Resultatet från BUP-studien visade att sannolikheten att utveckla ett riskbruk ökade ju 

fler psykiatriska funktionsnedsättningar patienten rapporterade. 

Enligt nationella riktlinjer ska socialtjänst och psykiatri samverka i behandlingen när patienter uppvisar både 

missbruk och annan psykiatrisk funktionsnedsättning.  

– Resultaten i vår studie understryker vikten av gemensamma insatser. Allra bäst vore kanske att patienten får 

integrerad vård för alla sina problem på samma ställe. Studien visar att missbruk av alkohol och narkotika i 

tonåren är svårt att bryta. Vi behöver bli mer medvetna om samspelet mellan missbruk och psykiatriska symptom 

för att komma till rätta med båda, säger Sara Lövenhag. 

 

ADHD ingen framträdande riskfaktor 

ADHD beskrivs ofta som en riskfaktor för missbruk och beroende. Men resultaten från studien av tonåringar i 

skolan visar att det oftast är normbrytande beteenden, inte symptom på ADHD, som påverkar 

alkoholanvändningen.  

- ADHD-diagnosen har fått ett oförtjänt dåligt rykte i sammanhanget. Det är dags att ifrågasätta sambandet 

mellan ADHD och missbruk. 

Avhandlingen visar också att dubbelt så många skolungdomar hemlighöll att de använt droger när de först 

svarade på en enkät, jämfört med när de senare intervjuades. 

– Resultatet pekar på att vi kanske missar upp till 50 procent av de ungdomar som använder droger. Som man 

frågar får man svar, och vi behöver bli bättre på att fråga rätt. En förutsättning för att kunna ge rätt stöd är att 

över huvud taget vara medveten om att ett problem finns, säger Sara Lövenhag.  

 

http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?dswid=-4435&pid=diva2%3A806551&c=52&searchType=LIST_COMING&language=sv&query=avhandlingar&af=%5B%5D&aq=%5B%5B%5D%5D&aq2=%5B%5B%5D%5D&aqe=%5B%5D&noOfRows=50&sortOrder=author_sort_asc&onlyFullText=false&sf=all&jfwid=-4435
http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?dswid=-4435&pid=diva2%3A806551&c=52&searchType=LIST_COMING&language=sv&query=avhandlingar&af=%5B%5D&aq=%5B%5B%5D%5D&aq2=%5B%5B%5D%5D&aqe=%5B%5D&noOfRows=50&sortOrder=author_sort_asc&onlyFullText=false&sf=all&jfwid=-4435
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Fil mag Charlotta Hellström, Centrum för klinisk forskning 

Västerås, Uppsala universitet. Västerås 16 oktober 2015 

 Adolescent Gaming and Gambling in Relation to Negative Social 

Consequences and Health 

ISBN:978-91-554-9316-5 

Fakultetsopponent: Docent Per Binde, Göteborgs Universitet 

Betygsnämnd: Professor Per Carlbring, ordf, docent  

Anders C Håkansson, docent Lene Lindberg 

Huvudhandledare: Docent Cecilia Åslund, CKF 

Bihandledare: Professor Kent Nilsson, CKF, professor Jerzy Leppert, 

CKF  

 

 

 

 

 

 

Spelmotiv viktigare än speltid 
 

Utbredningen av onlinespel har gett människor större möjlighet att spela när som helst och var som helst. 

Spelandet för inte bara med sig glädje utan även negativa konsekvenser hos en del. I sin avhandling om spelvanor 

bland ungdomar skriver Charlotta Hellström att anledningen till varför man spelar bör ses som en viktigare faktor 

än den tid som faktiskt läggs på att spela. 

- Speltiden har så klart betydelse men motivet är mer avgörande gällande sambanden med negativa 

sociala konsekvenser och ohälsa, säger Charlotta Hellström, doktorand vid Centrum för klinisk 

forskning Landstinget Västmanland/Uppsala Universitet och Universitetsadjunkt i Folkhälsovetenskap 

vid  Mälardalens högskola. 

 

Resultaten tyder på att det finns tre motivationsgrupper bland ungdomar: ”Roligt/Socialt”, ”Krav/Status” och 

”Flykt”. Konsekvenserna av spelandet ser olika ut för de olika grupperna. Till exempel så ökar sannolikheten för 

sömnbrist, sämre prestation i skolan och mer bråk med föräldrar och syskon hos de som spelar för att fly 

verkligheten genom spelandet. Medan de som spelar främst för att det är roligt och socialt kan spela ganska 

mycket utan att ha konsekvenser av sitt spelande, säger Charlotta Hellström. 

 

Avhandlingen inkluderar även studier om pengaspelande hos ungdomar och resultaten visar bland annat att 

individer med ADHD symtom har en ökad känslighet för att utveckla spelproblem och att spelproblem ökar med 

ökad ålder och det kan vara viktigt att uppmärksamma att denna koppling finns, menar Charlotta Hellström. När 

det gäller fynden i den fjärde studien är det mycket intressant att ett ökat online datorspelande hos flickor (men 

inte hos pojkar) ger ökad spelfrekvens gällande pengaspelande. Kanske bör insatser för att komma åt 

spelproblem utformas olika för pojkar och för flickor då det verkar vara delvis olika processer som ligger till 

grund för ohälsosamma spelbeteenden.  

Avhandlingen är den första i sitt slag som fokuserar på den additiva effekten av tid och motiv i spelandet i 

relation till hälsoeffekter. Den baseras på enkätdata från Liv och Hälsa Ungs studier där totalt ca 7800 pojkar och 

flickor i åldern 13-18 år i Västmanland ingick. 

- Min förhoppning är att forskningen ska kunna hjälpa föräldrar som vill ha råd gällande när barnens 

spelande är ohälsosamt men också att öka kunskapen hos skolpersonal och kuratorer och andra som i sitt 

arbete möter spelande ungdomar. 

 

http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?dswid=-9726&pid=diva2%3A849759&c=2&searchType=SIMPLE&language=sv&query=charlotta+hellstr%C3%B6m&af=%5B%5D&aq=%5B%5B%5D%5D&aq2=%5B%5B%5D%5D&aqe=%5B%5D&noOfRows=50&sortOrder=author_sort_asc&onlyFullText=false&sf=all
http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?dswid=-9726&pid=diva2%3A849759&c=2&searchType=SIMPLE&language=sv&query=charlotta+hellstr%C3%B6m&af=%5B%5D&aq=%5B%5B%5D%5D&aq2=%5B%5B%5D%5D&aqe=%5B%5D&noOfRows=50&sortOrder=author_sort_asc&onlyFullText=false&sf=all
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Leg läk Firas Tarish, Karolinska Institutet/ Centrum för klinisk 

forskning Västerås. Västerås 13 november 2015 

Study of the mechanisms behind the additive effect of neoadjuvant castration 

on radiotherapy for prostate cancer  

ISBN: 978-91-7676-113-7 

Fakultetsopponent: Professor Sten Nilsson, Karolinska Institutet 

Betygsnämnd: Professor Monica Nister, professor Peter Wiklund, professor 

Stefan Åström. 

Huvudhandledare: Professor Thomas Helleday, Science for Life Laboratory, 

Department of Medical Biochemistry and Biophysics, KI 

Bihandledare: Niklas Schultz, Karolinska Institutet.  

Kontaktperson vid CKF: Mats Enlund, docent 

 
 

 

 

 

Därför ökar överlevnaden i prostatacancer med kombinationsbehandling 

 

Forskare vid Karolinska Institutet, SciLifeLab och Centrum för klinisk forskning, Västerås kan i en ny studie 

förklara varför kastrationsbehandling tillsammans med strålning ökar chansen till överlevnad för patienter med 

prostatacancer, jämfört med om de enbart får strålbehandling. Enligt resultaten, som presenteras i den 

vetenskapliga tidskriften Science Translational Medicine, bidrar kastrationsbehandlingen till att minska 

cancercellernas förmåga att reparera sitt DNA, vilket gör dem känsligare för strålningen.  

 

Det är välkänt att en kombination av strålbehandling och kastrationsbehandling med hormoner ökar överlevnaden 

betydligt för patienter med prostatacancer jämfört med om man bara får strålbehandling. Orsaken till detta har 

dock hittills varit okänd. Nu visar en studie som letts av Thomas Helleday vid Karolinska Institutet/SciLifeLab 

att kastrationsbehandling minskar halten i kroppen av vissa proteiner som är nödvändiga för att celler ska kunna 

reparera skadat DNA.  

 

Eftersom strålbehandling verkar genom att skada DNA:t och därmed döda cancercellerna så blir cellerna hos 

patienter som fått kastrationsbehandling mer känsliga för strålbehandling eftersom de förlorar förmågan att 

reparera DNA:t igen.  

 

Prostatacancer är den vanligaste cancerformen i Sverige. Sjukdomen utgör en tredjedel av alla cancerfall hos män 

och orsakar 2 400 dödsfall i landet varje år. Förståelsen av mekanismerna bakom den ökade överlevanden för 

prostatacancerpatienter som får kombinerad kastrations- och strålbehandling kommer troligtvis att leda till bättre 

och mer optimerade behandlingsmetoder för dessa patienter. 

 

Den aktuella studien har finansierat med anslag från bland annat Centrum för klinisk forskning, ett samarbete 

mellan Landstinget Västmanland och Uppsala universitet, Västmanlands cancerfond, AstraZeneca, Svenska 

Smärtafonden, Percy Falks stiftelse och Henning & Ida Persson forskningsstiftelse.  

 
 

https://openarchive.ki.se/xmlui/handle/10616/44864
https://openarchive.ki.se/xmlui/handle/10616/44864
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Leg läk Johan Carlander, Linköpings universitet/Centrum för klinisk 

forskning Västerås. Linköping 20 november 2015 

Heat production, nerve function, and morphology following dissection with 

surgical instruments. 

ISBN: 978-91-7685-902-5 

Sammankallande och ordförande disputationen: Professor Ola Wahlström. 

Betygsnämd: professor Göran Wallin, Örebro, professor Håkan Olausson, IKE, 

Linköping. Ersättare: Doc Simin Mohsini, IKE, Linköping.  

Fakultetsopponent: Docent Martin Almquist, Lunds universitet 

Huvudhandledare: Docent Kenth Johansson, Linköping 

Bihandledare: Professor Oliver Gimm, Linköping, professor Leif Bergkvist, 

CKF  

 

 

 

 

 

Redan under antiken använde man energi från brännjärn för att behandla tumörer och stoppa blödningar. 

Under 1800-talet började elektricitet användas där själva instrumentet hettades av elektriciteten, innan det 

användes på vävnaden. Vid början av 1900-talet framtogs de första instrumenten som skickade elektricitet in i 

vävnaden, därmed var den moderna ”diatermin” född. De flesta kirurgiska ingrepp idag involverar ett 

kirurgiskt instrument som använder någon form av energi för att dela och koagulera vävnad. Energin från dessa 

instrument leder till en värmespridning i själva operationsområdet som kan leda till oönskade skador hos 

patienten. Efter operation av ändtarmscancer och prostatacancer får t.ex. cirka hälften av patienterna 

svårigheter med vattenkastningen. Vid operationer på sköldkörteln drabbas ca 2 % av patienterna av bestående 

skador som påverkar rösten i olika utsträckning. Naturligtvis beror inte dessa skador bara på det kirurgiska 

instrumentet, utan även på kirurgisk teknik och ingreppets art.  

 

Det finns olika slags kirurgiska instrument, de i dag vanligaste använder elektricitet eller ultraljudsenergi. 

Kunskapen hos kirurger angående hur dessa instrument fungerar kan förbättras, vilket även visats i vetenskapliga 

studier. Det räcker inte med ”att de fungerar”, då risken för komplikationer ökar om kirurgen inte förstår vilka 

egenskaper/begränsningar respektive instrument har. 

   Olika former av energi leder till olika slags vävnadseffekter, vilket är fokus för detta avhandlingsarbete. Tre av 

studierna i avhandlingen är gjorda experimentellt på djurmodell, och den avslutande studien är en nationell 

patientregister-studie vid sköldkörteloperationer.   

   I studie I undersöktes om risken var större för nervskador vid användandet av elektriska diatermier i jämförelse 

med ultraljudsgenererade dissektionsinstrument. Studien gjordes på en råttmodell där den kirurgiska dissektionen 

skedde nära en nerv i råttans ben med diatermi respektive ultraljud. Vi mätte nervpotential före och efter 

försöken samt samlade in nerverna för mikroskopisk undersökning efter de genomförda experimenten. De 

histologiska preparaten bedömdes av en patolog med specialisering inom nervpatologi. Resultaten visade en 

signifikant reduktion av nerv-potentialen efter användandet av elektriska diatermier i jämförelse med 

ultraljudsteknik. Mikroskopiska bedömningarna visade också en mindre andel nervskador i ultraljudsgruppen.   

   Studie II gjordes på samma djurmodell som studie I. I denna studie mättes, förutom nervpotential och 

mikroskopiska skador på nerv, även värmespridning i vävnad under försöken. Vi samarbetade med en 

matematiker och fysiker från institutet för mätkalibrering i Braunschweig, Tyskland. Under försöken använde vi 

en avancerad temperaturmätning där maximal temperaturstegring, termal dos och värmespridningen i vävnaden 

mättes vid användandet av elektriska diatermier och ultraljudsbaserad dissektionsutrustning. Resultaten visade att 

den maximala temperaturen och termala dosen var signifikant högre efter försöken med elektriska diatermier 

jämfört med ultraljudsteknik. Mikroskopiska bedömningarna visade även i detta experiment en mindre andel 

nervskador i ultraljudsgruppen. 

   Studie III genomfördes på samma djurmodell som i studie I och II. Vi fick här möjligheten att samarbeta med 

en belgisk forskargrupp och där igenom få tillgång till elektronmikroskopi för att bedöma nervskadorna efter 

kirurgi. Som i studie II mättes även temperaturen i vävnaden samt nervpotentialen före och efter försöken. 

Elektronmikroskopi visade att endast ett fåtal nerver var skadade, men fler skador sågs i elektriska 

diatermingruppen.  Temperarturresultaten följde våra resultat från studie II, där elektro-diatermin ledde till högre 

värden jämfört med ultraljudsdissektions utrustning. 

   Studie IV är en multicenter register studie, där de flesta sjukhus i Sverige deltagit genom att skicka in sina 

resultat efter sköldkörteloperationer. Studien genomfördes efter tillstånd från Registerstyrelsen. Vi har i denna 

studie jämfört risken för komplikationer vid användande av olika energigivande dissektionsutrustningar inbördes 

http://liu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A862167&dswid=-1225
http://liu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A862167&dswid=-1225
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och mot den traditionella ”dela och knyt” tekniken. Iatrogena nervskador efter dessa operationer utgör en 

ovanlig, men tråkig komplikation till sköldkörteloperationer. En vanligare komplikation är påverkan av 

kalkvärdet, efter skador på bisköldkörteln i samband med operationen.  

   Resultaten visade att användandet av dessa redskap i samband med sköldkörteloperationer är vanligt. Det 

förelåg skillnader mellan grupperna. Ultraljudsdissektion ledde till signifikant färre postoperativa komplikationer 

jämfört med de elektriska modaliteterna, samt kortare operationstider. Användandet av dyra ”vävnadsplåster”, 

som minskar risken för postoperativ blödning, var högre i alla dissektionsgrupper som använder energi i 

jämförelse med dela och knyt gruppen. Nervskadorna var få i samtliga grupper.  

   Slutsatser  De tre experimentella studierna påvisade en lägre risk för kollaterala värme-relaterade nervskador 

efter ingrepp med ultraljudsdissektions utrustning i jämförelse med traditionell elektrodiatermi, vilket talar till 

förmån för användande av ultraljud vid operationer i närheten av nervvävnad. I den kliniska registerstudien sågs 

minskade operationstider, minskade risker för kalkrelaterade komplikationer efter kirurgi med 

ultraljudsdissektion.  

   Kunskapen hos kirurger om dessa värmealstrande redskap behöver förbättras. Detta är ett ämne som borde 

beröras i samband med en kirurgutbildning, vilket inte är fallet i nuläget. Även detta talar till förmån för ultraljud. 

Risken för skador på nerverna som innerverar talbanden var låg i samtliga grupper. Även om risken var något 

högre i de grupper som använder elektricitet, var skillnaderna för små för att dra några säkra slutsatser. 

 



 

16 

 

Utbildning 
 

CKF har under 2015 anordnat följande kurser: 

 

Introduktionskurs - Vetenskapsmetodik och evidensbaserad medicin, 7,5 högskolepoäng 

Kursansvarig: Med dr Johan Knutsson 

Antal kurstillfällen: onsdagar 13.00-17.00 mellan  21 januari  – 3 juni 2015 (uppehåll för sport- och påsklov) 

Antal deltagare: 11 deltagare (9 blev godkända vid examinationen) 

Syfte: Ge en introduktion till planering, genomförande, analys och rapportering av projekt inom forskning och 

utveckling med i första hand klinisk inriktning. 

Målgrupp: Högskoleutbildade inom vården. 

Förkunskaper: Grundläggande behörighet för högskolestudier och särskild behörighet, högskoleutbildning inom 

vårdområdet (läkare, tandläkare, sjuksköterska, fysioterapeut, psykolog, arbetsterapeut, socionom, dietist). 

Innehåll: Studiedesigner i klinisk forskning. Introduktion till statistiska metoder. Introduktion till epidemiologisk 

metodologi. Att finna / läsa / tolka / skriva vetenskapliga rapporter. Praktisk träning på dator i att söka 

evidensbaserad information från webben. Seminarier kring vetenskapliga artiklar, evidensbaserad medicin och 

kritisk granskning av vetenskapliga artiklar. Etik i klinisk forskning inklusive ansökningsförfarande till 

etiknämnden. Att upprätta personregister – legala aspekter och praktiska överväganden. Den vetenskapliga 

rapporten. Att skriva en projektplan – projektarbete med framtagande av projektplan samt muntlig och skriftlig 

presentation som en del av examinationen. 

 

 

Vetenskapsmetodik för ST-läkare 

Kursansvarig: Med dr Eva Nohlert 

Examinator: Doc Mats Enlund 

Antal kurstillfällen: 6 heldagar samt handledning 5-6 timmar mellan 7 september och 17 november 2015  

Antal deltagare: 24 deltagare 

Syfte: Att förmedla ett medicinskt vetenskapligt syn- och förhållningssätt och att ge en introduktion till klinisk 

forskning och utveckling. 

Målgrupp: ST-läkare i Västmanland 

Innehåll: Vetenskapsmetodik, studiedesign, evidensbaserad medicin, litteratursökning, regler kring etik och 

personuppgifter i forskning, grunder i biostatistik och epidemiologi, grundläggande hälsoekonomi, att skriva en 

projektplan och vetenskaplig rapport, artikelgranskning, projektarbete med framtagande av projektplan samt 

muntlig och skriftlig presentation. 

 

Seminarieverksamhet 
 

Läkarmöten 

Läkarmötena har karaktären av minisymposier som tar 45 minuter i anspråk första fredagsmorgonen i månaden 

(med uppehåll i juli och augusti). Ämnet väljs av programgruppen i samarbete med vidtalade moderatorer. Syftet 

med mötena är att nå det breda kollektivet av läkare som är verksamma i Västmanland. Deltagarantalet har varit 

cirka 100 per tillfälle. Programgruppen bestod under 2015 av: Mats Enlund sammankallande, Jerzy Leppert,  

Åke Tenerz, Johan Carlander, Camilla Skoglund-Andersson, Margareta Reutervall, Inge Eriksson, Abbas Chabok 

och Adina Velica. 

  

Plats: Samlingssalen, ingång 29, Västmanlands sjukhus, Västerås, Tid: 08:00 - 08:45 

 
Läkarmöten 2015         

9 januari - ”Patientsäkerhet – Hur mycket nytta får vi av våra rapporter?” 
Moderator: Mats Enlund 

Medverkande: Richard Cook 
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6 februari - ”Klocka eller kompass? Tankar om klinisk verksamhet och forskning” 

Moderator: Mats Enlund                                            

Medverkande: Kennet Smedh 

                                                   

6 mars - ”Endokrina tumörer – diagnostik och behandling” 

Moderator: Jerzy Leppert      

Medverkande: Britt Skogseid 

 

10 april - ”Ny generell behandling av cancer, framtidens sätt att ta fram nya läkemedel” 

Moderator: Jerzy Leppert       

Medverkande: Thomas Helleday och Firas Tarish 

 

8 maj - ”Visioner 2025 – hur ser Västmanlands sjukhusvård ut om 10 år?” 

Moderator: Håkan Wittgren 

Medverkande: Anders Nilsson 

                                                   

12 juni - ”Traditionell musiksoaré” 

Moderator: Jerzy Leppert      

Medverkande: ST-läkare Paul Holmér, AT-läkarna Sisi Liao och Klara Matijevic 

 

4 september - ”Ledbevarande höftkirurgi” 

Moderator: Jerzy Leppert 

Medverkande: Ola Vikerfors och Thomas Eriksson 

 

2 oktober - ”Behandling av alkoholberoende – enklare än du tror!” 

Moderator: Adina Velica 

Medverkande: Sven Wåhlin 

 

6 november - ”Allt fler sjuka äldre i vården - vilken är geriatrikens roll nu och framåt? ” 

Moderator: Camilla Skoglund Andersson 

Medverkande: Gunilla Brissman och Anne Ekdahl 

 

4 december - ”Erfarenheter av utlandstjänstgöring” 

Moderator: Abbas Chabok 

Medverkande: Jenny Löfgren, Wilhelm Wallquist och Mitra Sadeghi 

 

   

Doktorandseminarier 

Doktorandseminarier, fyra-fem halvdagsseminarier/termin, fredagar 08:30-12:00.  

Plats: Lärcentrum, ing 40.  Ansvarig doktorand: Susanne Olofsdotter 

 

 

Doktorandseminarier vid CKF 2015 

Under vårterminen har gruppen arbetat med statistisk analys med utgångspunkt i boken Discovering Statistics 

Using IBM SPSS Statistics, av Andy Field, SAGE Publications Ltd, granskning av enskilda manuskript samt 

övning i att skriva en press-release. Dessutom har tre prov-disputationer genomförts. 

 

22 januari: Prov-disputationer; Birgitta Kerstis och Margaretha Widarsson 

13 februari: Statistik; faktoranalys och logistisk regression 

27 mars: Granskning av manuskript; Introduktion och metodavsnitt  

24 april: Att skriva en press-release; seminarium med Kjell Nylund 

11 maj: Prov-disputation; Sara Lövenhag 

 

Doktorandseminarie-verksamheten har varit vilande under hösterminen då deltagandet varit lågt. Två prov-

licentiat-seminarier har genomförts.  

 

15 oktober: Prov-licentiat; Sofia Vadlin 

11 december: Prov-licentiat; Susanne Olofsdotter 
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Postdok-möten vid CKF 
Lunchmöte kl 12.00-14.00.  Ansvarig: Ulrika L Fagerberg 

 

4 mars  Information om VR-ansökan, h-index, Google Scholar 

6 oktober  Förmedla forskningsresultat i massmedia - Föreläsare Kjell Nylund, redaktör på Centrum för 

  Kommunikation, Västmanlands Sjukhus, Västerås  

25 november  SPSS – syntax för dummies – Föreläsare Mattias Rehn, CKF 

 

 

 

Fortbildningsserie för personal och doktorander vid CKF 

Tredje tisdagen varje månad kl 10.00-11.00 

 

13 januari  Margareta Widarsson “Journey from pregnancy to early parenthood” 

20 januari  Birgitta Kerstis ”Depressive symptoms among mothers and fathers in early parenthood”  

17 februari  Margareta Randén verksamhetschef onkologen ”Min aktuella forskning” 

21 april  Mats Ulfendahl Vetenskapsrådet ”Framgång i att söka forskningsmedel” 

19 maj  Lena Burström och Bengt Starrin ”Grounded theory” 

26 maj  Sara Lövenhag ”Substance use in Swedish adolescents” 

 

18 augusti  Landstingshälsan "Hållbar hälsa", inspirationsföreläsning  

22 september  Andreas Rosenblad ”Styckvis Cox-regression: ett praktiskt exempel” 

6 oktober  Lotta Hellström ”Adolescent gaming and gambling in relation to negative social consequences and 

health” 

3 november  Firas Tarish ”Study of the mechanisms behind the additive effect of neoadjuvant castration on 

radiotherapy for prostate cancer” 

10 november  Johan Carlander “Energy based surgical instrument” 

17 november  Aniruddha Todkar "Effect of stress and alcohol on the rat brain” 

 

 

Övriga seminarier 

12 juni 2015, kl 09.15-12.00: Missbruk och psykisk ohälsa bland ungdomar och unga vuxna 

Plats: Aulan, ingång 21, Västmanlands sjukhus, Västerås  

Föreläsare: Docent Thomas Lundqvist, Lunds universitet, docent Anders C Håkansson, Lunds universitet,  

docent Stefan Borg, Karolinska Institutet och docent Eva Serlachius, Karolinska Institutet 

Moderator: Kent Nilsson, professor, CKF 

Målgrupp: Personal, tjänstemän och politiker vid psykiatri, primärvård, ungdomsmottagning, socialförvaltning 

och skola  

 

Program 

 Välkomsthälsning och presentation av Centrum för klinisk forskning 

 Ung och användare: Hur ser den unge brukaren ut? Vad använder de? Hur får de tag på substanserna? 

Hur mår de? Hur relaterar de till sitt användande? Hur hjälper man dem ur sitt användande? 

Framgångsfaktorer?   

 Kliniskt förlopp, riskbeteende och komplikationer vid tungt narkotikamissbruk: Riskbeteende och 

komplikationer avseende somatisk och psykiatrisk sjukdom, kriminalitet och mortalitet hos personer 

med tungt narkotikaberoende. Sprutbyte, LARO-behandling och nya vägar till behandling av 

beroendepatienter med komplex problembild.   

 Integrerad behandling – vetenskap och praktik: Integrerad behandling vid komplexa vårdbehov hos 

patienter med samtidig psykisk sjukdom och substansproblem. Några erfarenheter av vetenskaplig 

analys och implementering av vårdprogram och praktisk vårdverksamhet. 

 Psykisk ohälsa hos unga – hur kan vi öka tillgänglighet till evidensbaserad behandling? Psykisk ohälsa 

hos unga ökar. Hur kan vi öka tillgänglighet till evidensbaserad behandling? Kan modern 

informationsteknologi bidra? 
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 Diskussion: Finns det skillnader mellan pojkar/män och flickor/kvinnor som man bör ta hänsyn till i 

utredning och behandling. Hur förhåller sig dagens vård till ”missbruksutredningen”? Vad händer nu, 

vad vill nya regeringen och hur ser vi på framtiden? 

 

 

13 november 2015, kl 09.30-11.00: Prostatacancer: diagnostik och terapi 

Plats: Samlingssalen, ingång 29, Västmanlands sjukhus, Västerås 

Föreläsare: Mats Enlund, docent och chef för CKF, Peter Wiklund, professor, Institutionen för molekylär 

medicin och kirurgi, Karolinska institutet, Sten Nilsson, professor, Institutionen för onkologi och patologi, 

Karolinska institutet, Thomas Helleday, professor, Institutionen för medicinsk biokemi och biofysik, Karolinska 

institutet 

Moderator: Professor Thomas Helleday 

Målgrupp: Personal vid Västmanlands sjukhus, tjänstemän och politiker inom Landstinget Västmanland 

 

Program: 

 Introduktion CKF Västmanland 

 Prostatacancer - Anatomi, patofysiologi och kirurgi 

 Prostatacancer - diagnostik och terapi 

 Framtidens behandling av prostatacancer 

 Diskussion 
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Forskningsverksamhet  
 

Study of Atherosclerosis in Vastmanland - SAVa 

- En studie av patienter med hjärtinfarkt och perifer kärlsjukdom bosatta i Västmanland.  

Den enskilt största orsaken till för tidig död är kardiovaskulära sjukdomar av vilka flertalet betingas av 

åderförkalkningssjukdom (ateroskleros). Inom Landstinget Västmanland har av tradition bedrivits omfattande 

forskning inom området aterosklerotiska manifestationer, som t ex hjärtinfarkt, fönstertittarsjuka, förändringar i  

blodflödet i halspulsådrar osv. Studien är uppdelad i två armar. I den första armen ingår patienter som söker pga 

hjärtinfarkt och i den andra patienter som söker pga förändringar i perifera blodkärl. Dessutom ingår en grupp 

frivilliga kontrollindivider vilka matchas för ålder och kön passande till de båda armarna. Studien finansieras i 

stor utsträckning av externa medel, huvudsakligen från SparbanksStiftelsen Nya.  

SAVa-studien har en lokal styrgrupp bestående av prof Jerzy Leppert, sammankallande, docent Pär Hedberg, 

klinikchef Anders Hellberg, docent Egil Henriksen, docent Sadettin Karacagil (Istanbul, Turkiet), prof Göran 

Nilsson och klinikchef Åke Tenerz. Den externa analysgruppen består av prof Anders Hamsten, KI, prof Claes-

Göran Östensson, KI, prof Agneta Siegbahn, UAS, docent Anna Norhammar, KS och prof. John Öhrvik, KI samt 

medlemmarna i den lokala styrgruppen. 

 

Arm 1. Vastmanland Myocardial Infarction Study (VaMIS) 

Hos patienter med hjärtinfarkt studeras åderförkalkning i perifera blodkärl i ett samarbete med hjärtkliniken, 

fysiologkliniken, kärlkirurgiska kliniken och kem-laboratoriet. Inom hjärtinfarktvården har man tidigare inriktat 

sig mest på åderförkalkning i kranskärlen och ägnat föga uppmärksamhet åt åderförkalkning i andra kärl. 

Kartläggning av eventuell generaliserad åderförkalkning är ett nytt och spännande forskningsområde av stor 

praktisk klinisk betydelse. Diabetes och förstadier till diabetes är sannolikt starkt sammankopplat med 

generaliserad åderförkalkning. För varje infarktpatient undersöks också en kontrollperson av samma ålder, kön 

och kommuntillhörighet.  

I anslutning till SAVa-studien görs också speciellt riktade forskningsinsatser på följande områden: 

 Könsskillnader i karaktäristika för hjärtinfarktpatienter vad gäller riskfaktorer, livskvalitet och 

åderförkalkning i perifera blodkärl. Kvinnor i allmän befolkning lever längre än män, medan kvinnor 

med hjärtinfarkt har samma överlevnad som män. Denna diskrepans är gåtfull och en vetenskaplig 

förklaring är angelägen. 

 Eventuella skillnader i frekvens och typ av hjärtinfarkter mellan Sala, Surahammars och Västerås 

kommuner. Dessa kommuner har betydande skillnader i struktur, till exempel dominans av landsbygd 

(Sala) respektive tätort (Västerås), som är intressant att belysa ur hjärtinfarktsynpunkt. Samband mellan 

hjärtinfarkt och socioekonomiska förhållanden i olika kommundelar, till exempel utbildningsnivå och 

medelinkomst, ingår också i forskningsplanen. 

 För VaMIS studien avslutades inklusionen av hjärtinfarktpatienter i maj 2011. Under studieperioden återstod 

1008 patienter vilket motsvarade 69 % av hjärtinfarkter som vårdats vid centrallasarettet. 

Analyser av insamlade data har påbörjats. Studien omfattar 1008 hjärtinfarktpatienter och 855 köns- och 

åldersmatchade kontrollpersoner. Under 2014 förflyttades alla samlade blodprover till Uppsala biobank vid 

UCR. Det genomfördes upptining av serum för analyser av ett 80-tal kardiovaskulära biomarkörer (Olink 

Proseek PEA-teknologi). Resterande serum åternedfrystes för framtida analyser. Resultat av analyser visade en 

del intressanta fynd, men vid närmare granskning visade det sig att vissa av resultaten blev svårtolkade och man 

var tvungen att granska utfallet ytterligare pga metodens osäkerhet. Vid årsskiftet hade vi lyckats korrigera 

samtliga resultat och ett par artiklar som är baserade på de nya data är under uppförande. Under 2015 har vi även 

genomfört förnyad klassificering av samtliga koronarangiografier och dessa finns idag tillgängliga för vidare 

analyser.  
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VaMIS-materialet ingick som en del i Emelie Condéns doktorsavhandling Type D personality; psychometric 

properties of the DS14 and relations to ill-health and coronary heart disease in general and clinical populations 

2014. Även i Fredrik Calais doktorandarbete ingår VaMIS-materialet i en publikation från 2014. Ytterligare två 

artiklar baserade på materialet från SAVa publicerades under 2015. En presentation av antropometriska data från 

SAVa gjordes under året vid Europeiska Kardiologföreningens kongress i London.  

 

Arm 2. Peripheral Arterial Disease in Vastmanland (PADVa) 

Hjärtsvikt är ett vanligt förekommande och för samhället kostsamt sjukdomstillstånd. Systolisk 

vänsterkammardysfunktion (nedsatt pumpfunktion i vänster kammare) är den vanligaste orsaken till manifest 

hjärtsvikt. På grund av den börda som hjärtsvikt utgör både för drabbade individer och för samhället har man 

föreslagit screening i befolkningen, alternativt i utvalda högriskgrupper, för att finna och behandla individer med 

symtomfri nedsättning av vänsterkammarfunktionen. Patienter med perifer kärlsjukdom är en potentiell 

högriskpopulation.  

 

Syftet med PADVa-studien är att undersöka förekomst och grad av nedsatt vänsterkammarfunktion, dess 

samband med utbredning av artärsjukdom samt dess betydelse för framtida sjuklighet och dödlighet hos patienter 

med perifer artärsjukdom. Vidare kommer förekomsten av känd respektive nyupptäckt diabetes och prediabetes 

att kartläggas hos dessa patienter. Inklusion av patienter avslutades maj 2011. Studien har rekryterat 452 

patienter med förändringar i perifera kärl. Hittills har fyra arbeten resulterat i referee-granskade publikationer, 

varav två under 2015. Analyser avseende förekomsten av diabetes och prediabetes, förekomsten av 

underbehandlat blodtryck samt den prognostiska betydelsen av EKG-förändringar i patientgruppen pågår. Likaså 

har statistiska analyser påbörjats avseende ett 80-tal biomarkörer i blodet som, i ett samarbete med prof Agneta 

Siegbahn, analyserats vid UCR i Uppsala. 

 

Undersökning av 75-åringar i Västerås 

År 1997 fanns 1100 personer födda 1922 bosatta i Västerås kommun. Dessa personer fyllde alltså 75 år under år 

1997. Av dessa utvaldes 618 personer slumpvis och erbjöds en omfattande hälsoundersökning speciellt inriktad 

på kardiovaskulär funktion och sjuklighet. Inbjudan accepterades av 223 män och 210 kvinnor. Detta betyder att 

70% av deltagarna deltog i undersökningen. 

Den undersökta populationen är mycket väl karaktäriserad i likhet med bortfallet. Begränsningen till en 

åldersklass ger svagheten att man i princip inte kan generalisera till andra åldersklasser men den stora fördelen att 

man inte behöver ta hänsyn till åldern då man utforskar olika samband. Traditionellt har man klumpat ihop alla 

över 65 år i en grupp “äldre”. Detta kan bli mycket missledande och dölja många viktiga detaljer. 75-åringar 

utgör en grupp av överlevare som rimligen har andra riskfaktorer än medelålders personer. Riskfaktormönstret 

kan förväntas ändra sig snabbare och snabbare allt eftersom dödligheten mot livets slut accelererar och 

överlevarna blir färre och färre. En styrka i vår forskningskohort är att den inkluderar också äldre kvinnor vilket 

är sällsynt i dessa sammanhang. 

Projektet har resulterat i en doktorsavhandling: Pär Hedberg, Left ventricular systolic dysfunction in 75-year-old 

men and women. Arton referee-granskade artiklar har publicerats. 

 

Westmannia Cardiovascular Risk Factors Study - WICTORY 

I avsikt att minska dödligheten i hjärt- och kärlsjukdomar i länet genomförde Landstinget Västmanland under 

åren 1990-1999 projektet ”Gränslös hälsa”, där samtliga män och kvinnor i Västmanland som under dessa år 

fyllde 40 eller 50 år erbjöds en hälsoundersökning. Erbjudandet gick ut till drygt 51000 personer, varav drygt 

34400 (60%) deltog i undersökningen. 

Syftet med WICTORY-projektet är att följa upp denna hälsoundersökning genom att undersöka sambandet 

mellan traditionella riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom mätta vid hälsoundersökningen och död/dödsorsak samt 

sjukdomsdiagnoser som inträffat efter genomgången hälsoundersökning. Kompletterande data tas även fram och 

samband mäts med hälsovariabler mätta vid tidpunkter före hälsoundersökningen, såsom vid födelse och 

mönstring. En uppföljning av deltagarna görs genom registerkörningar där uppgifter om död/dödsorsaker och 

sjukhusvård efter undersökningsdatum införskaffas. Risken för förtida död och/eller insjuknande beräknas 

därefter genom statistiska metoder för överlevnadsanalys. I den fortsatta uppföljningen planeras årliga 

uppdateringar av uppgifter om dödlighet, liksom komplettering med uppgifter om hälsovariabler uppmätta vid 

mönstringen (för män). Hälsovariabler uppmätta vid födseln (för män och kvinnor) är redan insamlade för ca en 

tredjedel av individerna. Datamaterialet samkörs också med data från andra projekt som delvis omfattar samma 

individer, såsom SAVa-projektet samt Swedish Mammography Cohort (SMC) och Cohort of Swedish Men 

(COSM). 
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Under 2015 fattades beslut om en förnyad undersökning av ca 11 500 av studiedeltagarna dvs de som deltog i 

WICTORY primär screening och i kostundersökningen som genomfördes från KI, de så kallade SMC och COSM 

studierna. Undersökningen kommer att genomföras i Västerås och vi räknar med att kalla in ca 2 500 individer 

årligen. 

I styrgruppen ingår för närvarande prof Jerzy Leppert, prof Göran Nilsson och docent Andreas Rosenblad. 

 

Sentinel node-projekten  

Information om huruvida en brösttumör har spridit sig till lymfkörtlarna är mycket viktig för att kunna bedöma 

prognosen och ta ställning till efterföljande adjuvant systembehandling. Under senare delen av 1990-talet 

utvecklades en metod, sentinel node biopsi, som möjliggör tillförlitlig diagnostik med ett minimalt 

operationstrauma. Sentinel node är benämning på den första lymfkörteln dit lymfa dräneras från ett tumörområde 

i bröstet. Denna lymfkörtel kan identifieras med hjälp av en radioaktiv isotop och en blåfärg som sprutas in i 

bröstet intill tumören. Vid operationen avlägsnas enbart sentinel node (som oftast inte är en körtel utan två, eller 

ibland fler) och om denna är frisk lämnas övriga körtlar kvar. Ingreppet medför betydligt mindre risk för 

komplikationer från armen än traditionell utrymning. Projektet har genererat tre doktorsavhandlingar hittills, den 

senaste försvarad under 2012.  

Det är numer klarlagt att det inte är av betydelse att operera bort fler körtlar från axillen när sentinel node är 

negativ, dvs fri från metastas. Men det börjar också ifrågasättas om man behöver operera bort fler körtlar när 

sentinel node innehåller metastas. Om depositionen av metastaser är mycket liten, sk mikrometastas behövs det 

sannolikt inte, men även vid större engagemang finns en del data som talar för att det kanske är onödigt. För att 

närmare kartlägga detta har vi startat en cohortstudie av patienter med mikrometastaser i sentinel node. 

Patienterna kommer endast att genomgå sentinel node biopsi, och inte någon axillutrymning vid fynd av 

mikrometastaser. Studien är en multicenterstudie med ett 20-tal deltagande sjukhus i Sverige och monitoreras 

från Västerås. Parallellt med denna har en randomiserad studie startat där patienter med 1-2 makrometastaser i 

sentinel node antingen axillutryms eller endast genomgår sentinel node biopsi. Detta är en internationell 

multicenterstudie som startade under våren 2015 och skall inkludera 3700  patienter vilket beräknas ta minst 5 år. 

Studien monitoreras från Karolinska Institutet. I styrgruppen ingår prof Leif Bergkvist och med dr Yvette 

Andersson.  

 

SALVe-projektet - (Survey of Adolescent Life in Vestmanland) 

Undersökningen genomförs av personal vid CKF bland sjundeklassare, niondeklassare och elever i andra 

årskursen på gymnasiet. Forskare vid CKF arbetar för närvarande med en rad vetenskapliga studier i syfte att 

fördjupa förståelsen för faktorer som påverkar bl a självskadebeteende, drogmissbruk, sexuellt riskbeteende, 

överviktsproblematik, antisocialt beteende, dataspelsproblem, depression och ätstörningar. Inom ramen för 

samarbetet med inst. för Neurovetenskap vid Uppsala universitet har ett antal kandidatgener tagits fram. 

Fem doktorander har anknutits till projektet och registrerats vid Uppsala universitet, varav två disputerat 2009 

och 2010, en under 2014, och två under 2015. Under 2005-2015 har ett femtiotal artiklar publicerats i 

internationella tidskrifter.  

 

Barn- och Ungdomspsykiatri (BUP)-projektet (Nybesök och Bedömning; NOB) 

Samsjuklighet och behandlingsrespons; interaktion mellan psykosociala riskfaktorer och genetisk sårbarhet hos 

BUP patienter.  

Under 2008 planerades ett omfattande forskningsprojekt tillsammans med ett flertal intressenter vid Barn- och 

ungdomspsykiatriska mottagningen Väst i Västerås. Projektet startade i februari 2009. Syftet med studien är att 

kartlägga förekomst av depression, ångesttillstånd, ADHD och beteendestörningar (trotssyndrom/ 

uppförandestörning), samsjuklighet, psykosociala belastningsfaktorer, genetisk disposition och 

behandlingsresultat hos patienter 4-17 år som kommer till BUP. Ålders- och könsskillnader kommer att belysas. 

Ett flertal doktorander och postdocs kommer att arbeta med sin forskning med data från detta unika 

forskningsprojekt.  

 

Psykiatrisk öppenvård för vuxna i Sala (Sala Nybesök och Bedömning; SNOB) 

Samsjuklighet på en vuxenpsykiatrisk öppenvårdsmottagning. Vilket utfall har behandling på sjukskrivning – 

påverkas utfallet av biologi och kön? 

Under 2009 planerades ett forskningsprojekt inom ramen för den psykiatriska öppenvården för vuxna i Sala. 

Syftet med studien är att kartlägga förekomst av depression, ångesttillstånd, ADHD, alkohol och drogmissbruk, 

samsjuklighet, psykosociala belastningsfaktorer, genetisk disposition och behandlingsresultat hos patienter som 

kommer till en vuxenpsykiatrisk mottagning. Könsskillnader kommer att belysas. Patientrekryteringen är nu 

avslutad och ett doktorandprojekt påbörjas under 2016.  
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Samsjuklighet på Maria Ungdom  

Samsjuklighet och behandlingsrespons bland ungdomar som missbrukar alkohol och droger.  

Projektet är ett samarbetsprojekt med professor Sheilagh Hodgins verksam bland annat vid Maria ungdom i 

Stockholm. Vi genomför nu en femårsuppföljning av ca 200 patienter. Dessutom undersöks deras syskon och 

föräldrar. Samsjuklighet och behandlingsrespons, såväl som långtidsutfall kommer att studeras. Psykosociala och 

biologiska faktorer kommer att undersökas. I detta exklusiva projekt har även ett hundratal av 

forskningspersonerna genomgått en hjärnavbildning med hjälp av magnetröntgen (MR) och vi har dessutom 

genomfört analyser av metyleringsgrad av ett antal kandidatgener. Data från denna studie kommer att användas 

av ett flertal doktorander och postdocs. 

 

SALVe-Kohort 

Biologisk känslighet för miljön, på gott och ont. 

Projektet är en kohortstudie som till stora delar liknar SALVe och BUP projekten. Vi kommer att följa ca 2000 

Västmanländska ungdomar i 20 år för att undersöka levnadsvanor och dess hälsoeffekter. Vi kommer att studera 

detta både ur biologisk och psykosocial synvinkel. Den första datainsamlingen påbörjades under hösten 2012 och 

avslutades 2013. Under hösten 2015 har den första uppföljningsstudien, våg 2, genomförts. Ett flertal 

doktorander och postdocs kommer att bedriva sin forskning baserat på data från detta projekt. Aktuell 

information om projektet finns på www.ltv.se/salve.  

 

Fallprevention för äldre i ordinärt boende 

Fallolyckor bland äldre ökar och innebär lidande för den enskilde och stora samhällskostnader. Evidens stödjer 

att fallrisk minskas genom träning. Utmaningen är att motivera de inaktiva äldre till fortsatt aktivitet. Ökade 

kunskaper behövs om hur fallpreventiva program bör utformas för att maximera deltagandet bland äldre. Syftet 

med studien är att utvärdera och jämföra effekterna avseende fallfrekvens och fallrelaterade skador mellan äldre 

personer som tränar respektive ej tränar avseende balans, benstyrka och gångförmåga. Studien är ett samarbete 

mellan landstingen i Uppsala, Västmanland och Sörmland. Personer 75 år och äldre, boende i ordinärt boende 

inom ett av dessa tre landsting tillfrågas om deltagande i studien och randomiseras till tre grupper varav en utgör 

kontrollgrupp. Sjukgymnastledd hemträning med eller utan motiverande samtal pågår under tre månader och följs 

upp under två år. Utvärdering sker genom frågeformulär och tester. Förhoppningen är att resultatet ska leda till 

färre fallolyckor och ökad kunskap om effektiva fallförebyggande interventioner.  

 

Undernäring hos äldre som läggs in på sjukhus 

Undernäring hos äldre innebär sämre förmåga att klara av operationer och generellt sämre överlevnad. 

Omfattningen av problemet är dock bristfälligt kartlagt. Studierna syftar till att kartlägga prevalensen av 

undernäring hos patienter som normalt vistas hemma, men som läggs in på sjukhus akut eller för planerade 

ingrepp. Vi kommer även att kartlägga riskfaktorer för undernäring, och att jämföra prognosen för undernärda 

med den för välnärda. För att söka efter tidiga riskfaktorer bland livsstilsfaktorer sammanlänkas data från vår 

cohort med en tidigare insamlad cohort med uppgifter om kost och levnadsvanor upp till 25 år innan patienterna 

lades in på sjukhus hos oss. Dessutom ingår en multicenter randomiserad interventionsstudie där fyra olika 

behandlingar för undernäring (sedvanlig behandling, kostråd av dietist, näringsdrycker och en kombination av 

näringsdrycker och kostråd) jämförs med avseende på överlevnad, livskvalitet och vårdkonsumtion. 

Datainsamlingen är klar och analyser kommer att göras under 2016. 

 

Kan valet av anestesimedel påverka överlevnaden efter cancerkirurgi?                                                                                                                                                                                  

Den anestesiologiska omvårdnaden av cancerpatienter har blivit uppmärksammad de senaste åren. Retrospektiva 

studier har visat på högre överlevnad för patienter som under och efter cancerkirurgi haft ryggbedövning eller 

paravertebralblockad. Nästa steg är nu att följa upp resultaten från djurstudier som visat att också valet av 

sömnmedel för underhåll av anestesin kan spela roll för överlevnaden.    

    Olika anestesimedel påverkar immunsystemet på helt olika sätt genom att balansen mellan att bidra till eller att 

motverka inflammatorisk reaktion förskjuts. Detta kan i förlängningen påverka risken för återfall och för 

benägenheten att tumören sätter metastaser. Sömnmedel för inhalation, t ex sevofluran, har i djurstudier en mer 

ogynnsam effekt än det intravenöst administrerade sömnmedlet propofol. Inhalationsmedlen är också 

genotoxiska, d.v.s. DNA påverkas negativt med möjligt negativ effekt vid cancersjukdom. För propofol synes 

motsatta förhållanden råda. En tredje tänkbar mekanism för att förklara bättre överlevnad för propofol i 

djurmodeller är den än så länge begränsat undersökta Hypoxia Inducible Factor (HIF), som fungerar som ett 

överlevnadsskydd för cancercellerna. I ett fåtal studier tycks inhalationsmedlen, men inte propofol, uppreglera 

denna skyddsmekanism och på så sätt underlätta cancercellers överlevnad och förmåga att sätta dottersvulster. 

http://www.ltv.se/salve
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    Vi har genomfört en retrospektiv journalgenomgång av knappt 3 000 patienter som opererats för bröst- eller 

kolorektal-cancer och som anesteserats med antingen sevofluran eller propofol. Propofol-baserad anestesi 

resulterade i drygt fem procent högre 5-års-överlevnad. Bilden grumlades dock av ojämn fördelning av 

confounders och effektmodifierare mellan grupperna, och där skillnaden i överlevnad efter multipel 

regressionsanalys blev icke-signifikant. Studien visade sig vara kraftigt under-dimensionerad. Givet frågans 

allvarlighetsgrad har vi gått vidare med en prospektiv, randomiserad studie, som dimensionerats utifrån data från 

den retrospektiva studien. Inklusionen av patienter startade i Västerås december 2013. Under 2014 har 

anestesiklinikerna i Lund, Linköping och Örebro följt efter och under 2015 har centra i Kalmar, Wroclaw 

(Polen), Skellefteå och Uppsala tillkommit. Ytterligare två centra kommer att ansluta tidigt 2016. Fram till och 

med 2015-12-28 har 869 patienter hittills inkluderats. 

Syfte: att prospektivt analysera om valet av anestesimedel för cancerkirurgi kan spela roll för överlevnaden. 

Frågeställning: medför propofolbaserad anestesi högre överlevnad än sevofluranbaserad anestesi? 

Hypotes: propofolbaserad anestesi resulterar i minst 5% högre ett- och fem-års-överlevnad. 

    Prospektiv, randomiserad, kontrollerad multi-center-studie. Tio till tolv centra planeras inkludera 150-300 

patienter vardera per år under minst tre år för ett slutligt antal om 8000. Uppsala Clinical Research Centre  

monitorerar studien.  

Utfallsmåtten är: 

• kumulativ ett- och femårsöverlevnad (total och relativ överlevnad) 

• risk för död efter stratifiering för olika tumörtyper, ko-morbiditet, regionalblockad eller ej, etc. 

Ett- och femårsöverlevnad fås genom samkörning av den kliniska databasen med data från de olika  

kvalitetsregistren inom onkologin som handhas av regionala cancercentra (RCC).  

 

 

Förutom doktorandprojekten, som presenteras i bilaga 2, bedriver medarbetare vid CKF egna forsknings-

arbeten, här följer några huvudområden  

 

Leif  Bergkvist 

- Sentinel node biopsi vid bröstcancer – micrometastaser 

- Sentinel node biopsi vid bröstcancer – macrometastaser 

-  SentiMag – en ny metod för sentinel node detektion 

- Epidemiologiska studier, kost och cancer etc 

- Livskvalitet efter bröstcancerbehandling 

-  Undernutrition hos äldre 

 

Mats Enlund 

- Atelektaser under anestesi (handledning doktorandprojekt tillsammans med postdoktorand Lennart Edmark) 

- Cancer och anestesi – CAN 

- Hjärt- och lungräddning m.m. (tillsammans med postdoktorand Marie-Louise Södersved Källestedt) 

- Patientsäkerhet på akutmottagning (tillsammans med postdoktorand Lena Burström) 

- Mätning av postoperativ återhämtning via mobil-app – RAPP (tillsammans med prof. Ulrica Nilsson, 

Örebro) 

- ”Willingness to pay”, ett hälsoekonomiskt verktyg (vilande). 

 

Ulrika L Fagerberg 

- Diagnostiska metoder och prognostiska markörer vid inflammatorisk tarmsjukdom hos barn 

- Metoder för att kunna särskilja de två inflammatoriska tarmsjukdomarna Crohns sjukdom resp. ulcerös kolit 

- Immunologiska mekanismer vid inflammation i magtarm-kanalen 

- Behandling av inflammatorisk tarmsjukdom 

Pär Hedberg 

- Ultraljudsdiagnostik vid hjärt- och kärlsjukdom, särskilt vänsterkammarfunktion 

- Hjärtats funktion under fysisk ansträngning 

- Epidemiologiska studier av hjärt- och kärlsjukdomar 

- SAVa-projektet 

 

Ann-Christin Johansson 

- Utredning och behandling av muskuloskeletal smärta  

- Fallprevention för äldre i ordinärt boende 

- Implementering av metoden FAR – fysisk aktivitet på recept – till patienter i primärvården 
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Johan Knutsson 

- Studier av olika typer av trumhinnerör  

- Stamceller i trumhinnor 

- Morbiditet efter borttagande av halsmandlarna 

- Ballongvibrationsbehandling av nästäppa 

- Fettpluggning som alternativ operationsmetod vid trumhinneperforation 

 

Jerzy Leppert 

- Patofysiologi vid Raynauds fenomen  

- Hjärt-kärlsjukdomar med fokus på den generella åderförkalkningsprocessen 

- Gen-miljöinteraktion, en tvärvetenskaplig förklaringsmodell till avvikande beteende hos ungdomar 

- Riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdomar hos 40- och 50-åringar, långtidsuppföljning (WICTORY) 

 

Monica Löfvander 

- Funktion, nutrition och D-vitamin. Tvärsnitts-och interventionsstudie. Även fokusgruppsintervjuer 

genomförda. En del av detta projekt genomförs i samarbete med Centrum för allmänmedicin (Cefam), KI 

och CKF Dalarna.  

- Disease och Illness perspektiv i en mångkulturell primärvårdspopulation 1997-2007. Kvalitativa och 

kvantitativa tvärsnitts, interventions och långtidsstudier. 

- Smärtbeskrivningar av patientberättelser om ”Halva kroppen” 5 år senare. Intervju och smärtteckningsdata. 

Ligger för bearbetning. 

- Sömn och hälsa. Data från en befolkningsenkät ifrån landstingen i Mälarregionen. 

 

Göran Nilsson 

- Undersökning 75-åringar i Västerås. Studier av 10-års överlevnad för män och kvinnor bosatta i Västerås 

födda 1922 och undersökta beträffande hjärt-kärlhälsa 1997. 

- Deltar i WICTORY-projektet med uppföljning av 40- och 50-åringar undersökta på 1990-talet. 

- Hjärtinfarktstudier inom ramen för SAVa projektet. 

 

Kent Nilsson 

- Nya tekniska lösningar för diagnos av psykisk ohälsa 

- Social status, en markör för ungdomars levnadsvanor och hälsa 

- Sociala relationer och emotioner, prediktorer för avvikande beteende 

- Gen-miljöinteraktion, en tvärvetenskaplig förklaringsmodell till avvikande beteende hos ungdomar 

- Barn och ungdomspsykiatri, biologisk känslighet och psykosociala förhållanden i relation till samsjuklighet 

och behandlingsrespons 

- Missbrukande ungdomar, risk och skyddsfaktorer samt psykiatrisk samsjuklighet  

- Dataspel och spel om pengar bland ungdomar 

- Förändringar i hjärnans strukturer som en konsekvens av biologisk känslighet och miljöpåverkan 

- Förändringar i genernas uttryck i form av metylering som en konsekvens av biologisk känslighet och 

miljöpåverkan 

 

Eva Nohlert 

- Effektivisering av tobaksavvänjningsbehandling 

- Behandlingseffektivitet av tobaksavvänjningsprogram 

- Kostnadseffektivitet av tobaksavvänjningsprogram 

- Bortfall i tobaksavvänjningsprogram 

- Utvärdering och utveckling av Sluta-röka-linjen 

 

Elisabet Rodby-Bousquet  

- Neuromuskulära skolioser 

- Psykometrisk utvärdering av bedömningsinstrument för position och postural förmåga  

- Utvärdering av screeningmetoder för skolios 

- Positionering, förflyttning och hjälpmedel vid cerebral pares  

- Muskuloskeletala besvär vid cerebral pares, höftluxation, skolios och kontrakturer  

- Smärta och fatigue hos vuxna med cerebral pares 
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- 20-års uppföljning av höftluxationer och windswept i uppföljningsprogrammet CPUP 

 

Andreas Rosenblad  

- Kvantilregressioner för longitudinella data 

- Bootstrap för kvantilregressioner 

- Datorintensiva statistiska metoder 

- Deltar i WICTORY-projektet med uppföljning av 40- och 50-åringar undersökta på 1990-talet. 

 

Marie-Louise Södersved Källestedt 

- Fem-årsuppföljning av sjukvårdspersonals teoretiska kunskaper inom hjärt- och lungräddning  

- Erfarna simulatorinstruktörers utveckling över tid och betydelsen av deras arbete för vården 

- Vårdpersonals teoretiska kunskaper och deras attityder till hjärt- och lungräddning (HLR) i Västmanland och 

Dalarna 

 

Philippe Wagner 

- Familial cancer risk, oral contraceptive use and soft tissue sarcoma.  

- Tissue damage and soft tissue sarcoma. 

 

Marie-Louise Walker-Engström 

-     Patientsäkerhetskulturen inom Akutmottagningen i Västerås 

 

Magnus von Unge 

- Smaknervs-studien 

- Intraoperativ mätning av hörselbensrörligheten 

- Aktivering av regenerationscentra på trumhinnan 

- Odling och analys av stamceller från trumhinnan 

- Jämförande studie av olika ventilationsrör vid sekretorisk öroninflammation 

 

Cecilia Åslund 

- Social status, socialt kapital och skam – betydelse för hälsa och beteende 

- Gen-miljö interaktion i relation till psykiatrisk sjuklighet och avvikande beteende bland ungdomar 

- Genetisk susceptibilitet för miljöfaktorer och social kontext – maskrosbarn och orkidébarn 

- Dataspel och spel om pengar bland ungdomar i relation till hälsa och beteende  

 

John Öhrvik 

- Proteinmarkörer för kardiovaskulär sjukdom 

- Antropometriska mått i relation till risk för hjärtinfarkt med fokus på könsskillnader 

- Förändrade riskfaktormönster hos äldre – långtidsuppföljning av 75-åringar 

- Bootstrap metoder för intern validering 

- Neurala nätverksmodeller för klassifiering 
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Vetenskaplig produktion 
Figur 4: Samtliga publicerade artiklar under 2015 och de tre föregående åren, antal  och genomsnittlig 

impaktfaktor (inlagd i respektive stapel). För beräkning av impaktfaktorn har enbart hänsyn tagits till 

publikationer i de tidskrifter som finns registrerade vid Web of Science.    
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anestesi, Uppsala universitet; b) påbyggnadsutbildning för anestesisjuksköterskor anordnad av Uppsala 
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 Konsult Mälardalens högskola: utbildning av specialistsjuksköterskor i intensivvård och anestesi 

 Landstingets Analysgrupp 

 Landstingets Forskningsråd 

 Referensgruppen för Regionala Forskningsfonden, Uppsala-Örebro-regionen 

 Styrgrupp för Embeded systems, Mdh 

 Styrgrupp för Kliniska utbildningsavdelningen, LtV 

 Styrgrupp för Lärcentrum. 

 

Ulrika L Fagerberg 

 Verksam inom European Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition (ESPGHAN) och 

European Crohn´s and Colitis Organisation (ECCO) 

 Verksam inom Svenska föreningen för pediatrisk gastroenterologi, hepatologi och nutrition (SPGHN) med 

uppdrag i valberedningen 

 Verksam inom Arbetsgruppen för Nationellt vårdprogram för kronisk inflammatorisk tarmsjukdom  

 Verksam inom Arbetsgruppen för celiaki hos barn och ungdom.  

 Verksam inom Swedish Organization for the study of Inflammatory Bowel Diseases (SOIBD) 
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 Verksam i nationella styrgruppen för svenska kvalitetsregistret för inflammatorisk tarmsjukdom hos barn och 

vuxna (SWIBREG) samt register- och utbildningsansvarig i Västmanlands län.  

 Ansvarig för utformning och införande av nationell barnmodul i SWIBREG under 2015.  

 Medlem i Advisory Board för Nationella forskarskolan Forum GIMIICum (Gastro-Intestinal Mucosal 

inflammation and Infection Centre) finanserad av Vetenskapsrådet. 

 Föreläsare och handledare,  ST-utbildning för blivande barnläkare inom pediatrisk gastroenenterologi, 

hepatologi och nutrition, Karolinska Institutet, Stockholm. 

 Föreläsare på utbildning i pediatrik för specialister inom Barn- och Ungdomspsykiatri, Västerås. 

 Kandidatundervisning, Pediatrisk gastroenterologi, hepatologi och nutrition, Läkarprogrammet, KI 

 Författare för Internetmedicin om Inflammatorisk tarmsjukdom hos barn. 

 Handledning Helena Jonsson Rolandsdotter, Karolinska Institutet (bihandledare). 

 Handledning vetenskapliga projekt; ST-läkare Malin Ågren, Lina Bounta, Marie Thapper, Josefin Ullberg 

 Tredje uppgiften: Artikel i Västmanlands Läns Tidning om inflammatorisk tarmsjukdom och egen klinisk 

forskning. Föreläsning om celiaki på Celiakiförbundets medlemsmöte. Faktagranskning av bok för barn åt 

Svenska celiakiförbundet – ”Jag har celiaki – barn och tonåringar om att leva med celiaki”.  

 

 

Ann-Christin Johansson 

Vetenskaplig handledning 

 Doktorandhandledning 2 studenter 

 Magisterhandledning 3 studenter 

Refereeuppdrag 

 Rating av 5 st av artiklar till “McMaster online rating of evidence system” vid Centre for Evidence-

Based Practice, School of Rehabilitation Science, McMaster University, Ontario, Canada.  

 PLOS ONE, 1 artikel 

 Trials Journal, 1 artikel 

 European Journal of Physio Therapy, 1 artikel 

 Granskare av abstract till Fysioterapidagarna 2015 

Undervisning 

 Kontinuerlig undervisning på Fysioterapeutprogrammet Mälardalens Högskola 

 Kursansvarig för: 

- Sjukgymnastik undersökningsmetoder 25 hp, grundnivå 

- Evidensbaserad praktik och utvärdering, 7,5 hp, grundnivå 

- Teorifördjupning inom ett valfritt professionellt område, 7,5 hp, avancerad nivå 

Tredje uppgiften 

 Medverkat i radioprogram lokalradion (Sörmland) angående forskning inom området äldre. 

 

Johan Knutsson 

Handledning:  

 Katarina Berling, CKF, Uppsala Universitet (bihandledare)  

 Nadine Schart-Morén, Uppsala Universitet (bihandledare) 

Refereeuppdrag  

 International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology 

 Histology and Histopathology 

Undervisningsmaterial 

 Skapat Youtube-film angående undersökningsteknik vid klinisk öron-näsa-halsundersökning 
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Monica Löfvander 

Vetenskapliga uppdrag 

 Huvudhandledare åt doktorand 

 Ledamot Regional samverkan Post-doc primärvård 

 Ledningsgrupp i D-vitaminstudien, KI 

 

Refereeuppdrag  

 Patient Education and Counselling  

 Scandinavian Journal of Primary Health Care  

 Family Practice 

 International Journal Women’s Health 

 BMC Public Health 

 

Tredje uppgiften 

 Medverkat i radioprogram (intervju) SR4 Västmanland om flyktingar och nya invandrares hälsa samt i 

TVMittNytt i samma ämnesområde samt somaliska radiosändningar. 

 Referat och insändare i Västmanland läns tidning om flyktingar och nya invandrares hälsa flera tillfällen.  

 

Läroböcker 

 Allmänmedicin, 2.a upplaga, 2015. (Red. Hunskår, Hovelius B) Lund, Studentlitteratur  

Löfvander M. Kapitel 1 (allmänmedicinsk vård) och kapitel 5 (invandrare och flyktingar).   

 

Föreläsningar, debatter 

 Migrationens dilemman, Mälardalens högskola, April 8, 2015 

 Diverse föreläsningar för läkare under vidareutbildning, Västerås och Stockholm, samma tema 

 Migration och Hälsa. Asyl och Integrationshälsan, Västmanland. 5 nov 2015. 

 

Undervisning, internationellt 

 Migration och Hälsa, Mariehamn, Åland, Finland. Maj 22, 2015. 

Göran Nilsson 

 Referee för Healthy Aging Research 

 Presentation av Landstinget Västmanlands forskningsinsatser genom CKF vid Svenska 

Läkaresällskapets Riksstämma, Stockholm, december 2015 

 

Kent Nilsson 

 Ordförande i SBU – Statens beredning för medicinsk utvärderingsprojekt om; Prevention av missbruk 

hos barn, unga och unga vuxna, projektet avslutades med en rapport 2015 

 Styrelseledamot i Svensk förening för alkohol och drogforskning 

 Ledamot i beredningen för Centralförbundet för Alkohol och Narkotikaupplysning (CAN)´s 

drogforskningspris 

 Ledamot i Systembolagets Alkoholforskningsråd 

 Ledamot i Regionala Forskningsrådet i Uppsala-Örebroregionen, RFRs prioriteringskommitte  

 Sakkunninggranskare åt Netherlands Organisation for Scientific Research (Earth and Life Sciences) 

 Review uppdrag; Sexual & Reproductive Healthcare, Drug and Alcohol Dependence 

 Medlem i betygsnämnd vid disputation; Eva Norén Selenius, Childhood signs of ADHD and 

psychosocial outcomes in adolescence - a longitudional study of boys and girls, Karolinska institutet 

 

Handledning 

- Sara Lövenhag, CKF, Uppsala universitet, disputation 2015 (huvudhandledare) 

- Charlotta Hellström, CKF, Uppsala universitet, Mälardalens Högskola, disputation 2015 

(bihandledare) 

- Aniruddha Todkar, CKF, Uppsala universitet, licentiatexamen  2015 (bihandledare) 

 

Tredje uppgiften 

Publika föredrag åt Sveriges kommuner och landsting SKL, Uppsala universitet, U-FOLD, Riksförbundet 

mot alkohol- och narkotikamissbruk (RFMA), Centralförbundet för Alkohol och Narkotikaupplysning 

(CAN), Gothia Forums konferens om klinisk forskning, Svensk förening för Alkohol och Drogforskning, 
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Förebygg.nu, Sörmlands landsting och kommunerna Eskilstuna-Strängnäs, Karlskrona kommun,  SIPU 

International, Pressfrukost SBU, samt ett antal inslag i nationella och regionala media. 

 

 

Elisabet Rodby Bousquet 

 Reviewuppdrag Developmental Medicine and Child Neurology 

 Opponent vid disputation, Sjukgymnast Derek Curtis Hvidovre Hospital, Köpenhamn 10 april 2015 

 Ansvarig för EBH-rapport (Evidenbaserad habilitering) ”Metoder för att förhindra skolios hos barn, 

unga, vuxna med neuromuskulära funktionsnedsättningar”, publicerad maj 2015 

 Koordinator för det nationella kvalitetsregistret och uppföljningsprogrammet vid CP (CPUP). Utbildar 

kollegor i Sverige, Norge, Danmark och Island om CP och CPUP/CPOP/CPEF och ingår i styrgruppen 

som arrangerar nordiska konferenser. 

 Medlem i American Academy of Cerebral Palsy and Developmental Medicines, Life Span Care 

Committée. 

 Arbetsgruppen för Sitnet Sweden som arrangerar konferenser kring sittande och positionering. 

 Ingår i internationell forskargrupp kring smärta hos vuxna med CP. 

 Undervisar i klinisk undersökning, ortopedi på läkarprogrammet Lunds universitet. 

 Undervisar i ledning, teamarbete och entreprenörskap på fysioterapiprogrammet, Mälardalens högskola 

 Handledning:  

- Måns Persson-Bunke, ortopedi Lunds universitet (bihandledare)  

- Maria Hermansson, ortopedi Lunds universitet (bihandledare)  

- Katina Pettersson, ortopedi Lunds universitet (bihandledare) 

Marie-Louise Södersved Källestedt  

Akdademiska uppdrag 

 Examinator specialistutbildning intensivvård 

 

Övrigt 

 Projektledare för Svenska HLR rådets utbildningsregister.  

 

Philippe Wagner  

 Undervisning: Kurs i Överlevnadsanalys, 1,5 hp, Medicinska fakulteten, Lunds Universitet. 

 Undervisning: Kurs i Tillämpad medicinsk statisik, 3hp, Medicinska fakulteten, Lunds Universitet. 

 Regular reviewer  med inriktning på statistik och epidemiologisk metodik: International journal of 

clinical pharmacy 

 

Magnus von Unge 

 Opponent vid Victoria Hellbergs disputation på avhandlingen “Pharmacokinetics and inner ear transport 

of cisplatin”, Karolinska institutet, Stockholm, den 27 mars. 

 Jurymedlem vid John Peacocks disputation på avhandlingen “Vibration measurements in the middle ear. 

Normal, diseased, repaired middle ear, and nonlinear respones” vid University of Antwerp, Belgien, den 

8 december. 

 Innehade gästprofessuren “Raine Visiting Professor 2015” vid The University of Western Australia, 

Perth. 

 Head of the ENT Research Group, Campus Ahus, University of Oslo. 

 Kurslärare vid grundkursen i ÖNH-sjukdomar för medicine studerande vid Universitetet i Oslo. 

 Arrangör av “XII Skandinavisk Örekirurgisk Möte”, Geilo, Norway, March 6-8. 

 Medarrangör av “7th International Meeting on Middle Ear Mechanics in Research and Otology” 

(Memro 2015). Aalborg, Denmark, July 1-5. 

 Invited Guest Editor, Hearing Research. 

 Review-uppdrag för Acta Otolaryngologica, Int. Journal for Pediatric Otorhinolaryngology, Hearing 

Research, Scientific Reports/Nature m.fl.  

 Handledning: 

-   Katarina Berling, CKF, Uppsala Universitet (huvudhandledare) 

-   Peder Aabel, Oslo Universitet (huvudhandledare) 

-   Nadine Schart-Morén, Uppsala Universitet (huvudhandledare) 
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-   Torstein Grönseth, Oslo Universitet (bihandledare) 

-   Anders Niklasson, Umeå Universitet (bihandledare) 

 

 

Cecilia Åslund 

Handledning 

 Charlotta Hellström, CKF, Uppsala universitet, disputation 2015 (huvudhandledare) 

 Sara Lövenhag, CKF, Uppsala universitet, disputation 2015  (bihandledare) 

 Sofia Vadlin, CKF, Uppsala universitet, med lic 2015 (bihandledare) 

 Dave Checknita, CKF, Uppsala universitet (bihandledare) 

 

Refereeuppdrag  

 Journal of Mental Health Systems 

 Journal of Epidemiology & Community Health  

 Scandinavian Journal of  Public Health  

 Aggressive Behavior 

 

Undervisning  

 Föreläsare Läkarprogrammet Örebro, T5, om gen-miljö interaktion inom psykiatrisk forskning, två 

tillfällen.  

 Föreläsare och seminarieledare Läkarprogrammet Uppsala, T3-4 samt T8, psykiatri och socialpsykologi, 

ca 40 undervisningstimmar. 

 

Tredje uppgiften 

 Medverkat i Tvärsnytt,Västmanlands Läns Tidning, Västerås Tidning, och Taltidningen VKT med olika 

reportage om maskrosbarn och orkidébarn och samband med psykiatrisk sjuklighet och kriminalitet. 

 Medverkat i Radio Blekinge angående social status och dataspel bland ungdomar.  

 Föredrag på Självhjälpscentrum Landstinget Västmanland, om maskrosbarn och orkidébarn. 

 

John Öhrvik 

Akdademiska uppdrag 

 Ordförande i Svenska statistikfrämjandet. 

 Ledamot av betygsnämnd: Jiaqi Huang. 

 Medlem i Regionala Forskningsrådet i Uppsala-Örebroregionen, RFRs prioriteringskommitte. 

 

Refereeuppdrag  

 Circulation: Cardiovascular Quality and Outcomes, Circulation: Cardiovascular Interventions, 

Circulation: Cardiovascular Imaging. 

 

Tredje uppgiften 

 Föredrag för föreningen Aktiva seniorer i Västerås - Vardaglig motion viktigt för ett långt liv med 

kvalitet. 
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Forskningsanslag 
Centrum för klinisk forskning administrerar Landstinget Västmanlands olika forskningsanslag. 

 

Forskningstjänster  

Vid Landstinget Västmanland finns sju doktorandtjänster på 50 % och fyra till åtta postdoktorandtjänster på  

25 % - 50 %. Forskningstjänsterna utlyses kontinuerligt alltefter de frigörs. Rätt att söka har anställda vid 

Landstinget Västmanland. Konstruktionen är ett två-årigt förordnande med max 50 % vid CKF kombinerat med 

övrig tjänstgöring inom den sökandes verksamhet vid Landstinget Västmanland. Det två-åriga förordnandet kan 

förlängas med två år i taget till totalt sex år per sökande. Doktorandtjänsterna (med 90 % av ordinarie lön) söks i 

konkurrens och ges till sökanden som kommit nära eller passerat halvtidskontroll/licentiatexamen. 

Postdoktorandtjänsterna (med bibehållen lön) är öppna för sjukvårdspersonal som disputerat inom den senaste 

femårsperioden.  

 

 

Doktorander med 50 % tjänst  

Lisa Söderström, leg dietist, 

CKF (120401-160331) 

Prevalens av undernäring och prediktiva faktorer för dåligt nutritionsstatus 

hos äldre patienter på ett medelstort svenskt sjukhus 

 

Johan Carlander, leg läk, 

kirurgklin (120901-151231) 

Heat production, nerve function and morphology following dissection  

with surgical instruments 

 

Firas Al-Ubaidi, leg läk, 

urologklin (130401-151231) 

Studier av mekanismerna bakom den additiva effekten av neoadjuvant 

kastration vid strålbehandling av prostatacancer 

 

Sara Lövenhag (tidigare 

Björstad), leg psykolog, BUP 

Västerås (130901-150630) 

Psykiatriska, sociodemografiska och mellanmänskliga faktorers inverkan 

på ungdomars missbruk av alkohol och droger 

Philippe Wagner, biostatistiker, 

CKF (140701-160630) 

 

Cancermorbiditet vid proteskirurgi 

Susanne Olofsdotter, leg 

psykolog, BUP Sala  

(141101-161031) 

Ångeststörningar: prevalens och samsjuklighet, interaktion mellan 

psykosociala riskfaktorer och genetisk sårbarhet hos BUP-patienter 

Jakob Swanberg, leg läk, 

röntgen (150420-170419) 

 

Minimizing iodine contrast media use in lower limb CT angiography and 

digital subtraction angiography 
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Postdoktorander med individualiserad tjänstgöringsgrad  

Maziar Nikberg, med dr, kirurgklin,  

25 % (120501–160430) 

 

Kolorektalcancer, Divertikulos. 

 

Abbas Chabok, med dr, kirurgklin,  

25 % (121201–161130) 

 

Different aspects of the treatment of diverticulitis. 

 

Elisabet Rodby-Bousquet, med dr, 

CKF, 50 % (130101-161231) 

 

Position, postural förmåga och förflyttning vid cerebral pares 

 

Peter Larm, fil dr, CKF,  

50 % (130501-170430)  

 

Risk- och skyddsfaktorer för missbruk av alkohol och narkotika bland 

ungdomar 

 

Fredrik Söderqvist, med dr, 

kompetenscentrum för hälsa,  

12,5 % (130601-170531) 

Sambanden mellan hälsa och användningen av trådlösa telefoner 

(mobiltelefoner och trådlösa bordstelefoner) 

 

Yvette Andersson, med dr, kirurgklin, 

25 % (140101-151231) 

 

Sentinel node in clinical practice – implications for breast cancer 

treatment and prognosis 
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Forskningsanslag - tid för forskning (forskarveckor) 
 

Vid Landstinget Västmanland finns två forskningsanslag med syfte att utveckla kompetens inom sjukhusvården 

genom forskningsarbete. Rätt att söka har anställda vid Landstinget Västmanland. Forskningsanslaget, som 

motsvarar 90 % av grundlönen, avser ersättning för lönekostnader under tiden den sökande bedriver projekt av 

vetenskaplig karaktär.  

 

Forskningsanslag för projekt med klinisk anknytning - utlyses på våren 

Målgruppen är landstingsanställda. Sökanden skall ha dokumenterad vetenskaplig skicklighet eller i sin forskning 

handledas av sådan person. Anslaget beviljas för högst åtta heltidsveckor/forskare och år. 

 

Forskningsanslag för doktorander och disputerade – utlyses på hösten  

Målgruppen är doktorander samt disputerade, som ämnar fortsätta sitt forskningsarbete för att skaffa sig  

lektor-, docent- eller professorskompetens. Anslaget beviljas för högst åtta heltidsveckor/forskare och år. 

 

Forskningsanslag 2015 - projekt med klinisk anknytning 

 

Namn 

 

Projekttitel 

Lisa Söderström, leg dietist/doktorand, 

CKF, 8 veckor  

 Associationen mellan nutritionsstatus och sjukdomsspecifik mortalitet hos 

äldre personer 

 

Katarina Lindblad, leg sjukgymn, 

kirurgklin, 4 veckor 

Elbehandling vid cytostatikautlösta perifera sensoriska neuropatier 

Maria Heyman, AT-läkare,  

AT-läkarenheten, 4 veckor 

Effekter på tillväxt av intensifierad parenteral nutrition till underburna 

barn 

Cecilia Ranhem, leg läk/doktorand, 

kvinnokliniken, 4 veckor 

Potential progression markers and HPV in primary vaginal cancer: 

clinical and diagnostic impact 

 

Emelie Condén, leg sjuksköt/med dr, 

medicin-1-kardiologi, 8 veckor 

Sleep impairment in relation to prognosis following acute myocardial 

infarction  

Emeli Månsson, leg läk/doktorand, 

infektionskliniken, 6 veckor 

Förändring av hudens normalflora hos patienter som genomgår 

ledproteskirurgi - en deskriptiv studie av prospektivt insamlade KNS-

isolat från 100 patienter 

 

Lana Salih Joelsson, leg läk/doktorand, 

Kvinnoläkarna AB, 4 veckor 

Livsstil och reproduktiv hälsa i det mångkulturella Sverige – en 

prospektiv studie av kvinnor som söker hjälp för infertilitet  

Jir Barzangi, leg tandläk, folktandvården,  

4 veckor 

Borttagning av tandanlag hos spädbarn – uppfattningar om och 

upplevelser av ett traditionellt ingrepp: en kvalitativ studie bland vuxna 

med östafrikanskt ursprung i Sverige 

 

Mikael Svanberg, leg läk, enheten för 

psykosomatisk medicin, 2 veckor 

Betydelsen av att validera och skapa god allians vid multimodal utredning 

av patienter med långvarig smärta. En ”single-case-studie”. 

 

Katina Pettersson, leg sjukgymn/doktorand, 

handikappcentrum, 4 veckor 

Utvärdering av det hälsorelaterade livskvalitetsformuläret CPCHILD 

gällande barn med CP i ålder 4-18 år i Västmanland och Dalarna. 

 

Sara Ulfvebrand, BUP, 4 veckor 

 

Pychiatric Comorbidity in Patients with Eating Disorders 

Christina Carlander, leg läk/doktorand, 

infektionskliniken, 8 veckor 

 

Risk of cervical neoplasia among HIV-1positive women in Sweden 

 

Virginia Gonzalez, leg läk/doktorand, 

kirurgklin, 8 veckor 

Nya diagnostiska metoder vid bröstcancer 

 

Merit Kullinger, leg läk/doktorand, 

kvinnokliniken, 4 veckor 

Ultrasound Pregnancy Dating and Risk for Perinatal Morbidity and 

Mortality – When Dates Mismatch 

https://www.fou.nu/is/ltv/user/30791?backref=ansokan/134771/
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Forskningsanslag 2015 - doktorander  

Namn 

 

Projekttitel  

Merit Kullinger, leg läk, kvinnokliniken 

Västerås, 6 veckor  

Ultrasound Pregnancy Dating and Risk for Perinatal Morbidity and 

Mortality – When Dates Mismatch 

Katarina Berling, leg läk, ÖNH,  

7 veckor  

 

Smakpåverkan vid öronsjukdom och efter öronoperation 

 

Kerstin Rosenqvist, leg läk, 

röntgenkliniken Västerås, 2 veckor 

Transjugular intrahepatic portosystemic shunt for management of portal 

hypertension in Budd-Chiari syndrome 

Christina Carlander, leg läk, 

infektionskliniken, 4 veckor 

Risk of cervical neoplasia among HIV-1 positive women in Sweden 

Nils Block, leg läk, infektionskliniken,  

4 veckor 

Kliniska och bakteriella faktorers betydelse för utvecklande av 

komplikationer vid hjärnhinneinflammation orsakad av pneumokocker 

Emeli Månsson, leg läk, 

infektionskliniken, 2 veckor 

Förändring av hudens normalflora hos patienter som genomgår 

ledproteskirurgi - en deskriptiv studie av prospektivt insamlade KNS-

isolat från 100 patienter 

Cecilia Ranhem, leg läk, kvinnokliniken 

Västerås, 2 veckor 

Potential progression markers and HPV in primary vaginal cancer: 

clinical and diagnostic impact. 

Eduardo Sima, leg läk, kirurgkliniken 

Västerås, 2 veckor 

Metabolism och aktivitetsnivå hos patienter som genomgått 

obesitasoperationer 

Daniel Isacsson, leg läk, kirurgkliniken 

Västerås, 1 vecka 

Poliklinisk behandling vid akut okomplicerad divertikulit - en prospektiv 

observations studie 

 

 

Forskningsanslag 2015 - postdoktorander 

 

Namn 

 

Projekttitel  

Docent Staffan Eriksson, leg läk, 

kirurgkliniken Västerås, 2 veckor 

 

1. Utveckla diagnosmetoder för bröstcancer, användandet av MR samt 

följa upp palpationsprojektet utfört på bröstenheten 

2.Utveckla användning av super-paramagnetiska järnoxidhaltiga 

spårämnen (Sienna) vid Sentinel node kirurgi 

3.Uppföljning av antibiotikabehandling av akut appendicit på vuxna utfört 

1992-2000 

Docent Göran Isacsson, leg tandläkare, 

Västmanlands Sjukhus Västerås, 6 veckor 

Oral apparatur vid behandling av obstruktiv sömnapné. En randomiserad 

kontrollerad blindad multicenter studie som jämför effekten av 2 

konstruktioner  

Docent Pär Hedberg, leg läk, 

fysiologkliniken Västerås, 7 veckor 

Studier av åderförkalkningssjukdom i Västmanland (SAVa-projektet) 

 

Med dr Karin Sonnby, leg läk, BUP 

Västerås, 4 veckor  

Sensitivitet och specificitet hos två olika skattningsformulär för symtom på 

depression hos ungdomar; versioner för självskattning och föräldrarapport 

Med dr Karin Sonnby, leg läk, BUP 

Västerås, 1 vecka 

Vilken betydelse har ärftlighet respektive symtomprofil vid nybesök på BUP 

för förekomst av depressionssymtom respektive livskvalitetsnivå 5 år 

senare? 

 

 

 

 

https://www.fou.nu/is/ltv/ansokan/140181
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Doktorandtjänster vid CKF finansierade med externa medel  

De externt finansierade doktoranderna ingår till största delen i gruppen kring SALVe-projektet. Finansiärerna är 

Svenska Spels forskningsråd, Stockholms läns landsting, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte), 

König-Söderströmska forskningsfond, Hjärnfonden, och Regionala forskningsrådet i Uppsala-Örebroregionen. 

 

 

Charlotta Hellström, fil mag, 

med lic, 50 % (150101-151031) 

Ungas spelvanor och dess hälsoeffekter 

Sara Lövenhag, leg psykolog, 

30% (150101-150630) 

Ung och beroende: Psykiatriska, sociodemografiska och mellanmänskliga 

faktorers inverkan på ungdomars missbruk av alkohol och droger 

Susanne Olofsdotter, leg 

psykolog, 10% (150101-161031) 

Ångeststörningar: prevalens och samsjuklighet, interaktion mellan 

psykosociala riskfaktorer och genetisk sårbarhet hos BUP-patienter 

Aniruddha Todkar, apotekare  

100 % (150101-151231) 

Genetics of alcohol use disorders 

Sofia Vadlin, socionom 

90% (150101-151231) 

Psykosociala och ärftliga faktorer i relation till spelbeteende bland barn 

och ungdomar i Västmanland 

Megha Bendre, master i 

farmakologi, 70 %  

(151001-161231) 

Genotype, transcript, and epigenetic profiling of MAOA in relation to  

early life stress and alcohol consumption 

Dave Checknita, master i 

neurovetenskap, 100 % 

(151101-161231) 

Genotype and epigenetic profiling of candidate genes associated with  

early life stress and antisocial outcomes 

 

Rebecka Husdal, fil mag i 

folkhälsovetenskap, 100 % 

(150601-161231) 

Utvecklingen av diabetesvårdens organisation i primärvården i Sverige 

och vilka faktorer som bidrar till en jämlik vård för personer med typ 2-

diabetes 
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Externa forskningsanslag 

 

En av de viktigaste förutsättningarna för att bedriva forskningsverksamhet är att säkra finansiering, både kort-

siktigt och långsiktigt. För att kunna upprätthålla forskningsverksamheten med samma intensitet som nu och om 

möjligt öka denna, är finansiering med externa medel nödvändig. Vår förhoppning är att alla som jobbar med ett 

forskningsprojekt aktivt söker olika medel externt, vilket även är meriterande vid fortsatt vetenskaplig karriär. 

 

Forskare anställda/anknutna vid CKF söker i allt större utsträckning medel från olika fonder för att finansiera sina 

studier. Under 2015 erhöll medarbetare vid CKF följande forskningsanslag externt:  

 

Projekt Differential susceptibility to environmental context: The effects of biological 

 sensitivity and positive and negative psychosocial factors on adolescent psychiatric 

 illness. 

Projektansvarig Cecilia Åslund 

Bidragsgivare Forte, 3 230 000 kr, 2016-2018 

 Åke Wibergs stiftelse, 200 000 kr 

 Stiftelsen Söderström-Königska sjukhemmet, 100 000 kr 

Summa 3 530 000 kr  

 

Projekt Gene-environment interaction effects on autonomic arousal in gambling 

 behaviour. 

Projektansvarig Cecilia Åslund 

Bidragsgivare Svenska Spels Forskningsråd, 3 000 000 kr, 2016-2019 

Summa 3 000 000 kr  

 

 Resestipendium 

Stipendietagare Marie-Louise Södersved Källestedt 

Bidragsgivare Svensk förening för klinisk träning och medicinsk simulering  

Summa 15 000 kr 

 

Projekt Adolescents who not drink alcohol: Associated factors, health outcomes, and 

 different developmental pathways. 

Projektansvarig Peter Larm, Samarbetsprojekt mellan CKF, Karolinska Institutet och Stockholms 

 Universitet. 

Bidragsgivare Forte, 2 430 000 kr 

 Systembolagets Forskningsråd (SRA), 250 000 kr 

Summa: 2 680 000 kr 

 

Projekt Differential susceptibility to environmental context – cGxE interaction and 

 epigenetic effects in relation to adolescent mental health problems. 

Projektansvarig Kent Nilsson 

Bidragsgivare Hjärnfonden, 500 000 kr, 2016 

Summa 500 000 kr  

 

Projekt Samsjuklighet på en vuxenpsykiatrisk öppenvårdsmottagning. 

Projektansvarig Kent Nilsson 

Bidragsgivare Regionala forskningsrådet i Uppsala-Örebroregionen, 435 000 kr, 2016 

Summa 435 000 kr  
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Öppet hus 
Öppet hus (ÖH) innebär att samtliga anställda inom Landstinget Västmanland har möjlighet att boka ett möte 

med någon av forskarna/handledarna och forskningsassistenterna för att diskutera sina tankar kring olika 

forskningsprojekt. Till detta möte behövs ingen färdig forskningsplan, utan det räcker med en idé. Handledarna 

gör en första bedömning av idéns bärighet och ger råd om hur man kan gå vidare.  

 

Projektutveckling (PU) är en nyhet som infördes under 2012. Projekt som, i samband med öppet hus eller vid 

ansökan om projektanknytning, bedöms ha potential men som behöver hjälp för vidareutveckling av projektet 

erbjuds projektutveckling. Det sker genom handledning av en post doc eller doktorand med kompetens inom 

aktuellt område och med en senior handledare som mentor. Under 2015 har ett projekt antagits till 

projektutveckling. 

 

Under 2015 genomfördes 17 konsultationer vid CKF – öppethus/projektutveckling, enligt förteckning nedan. 

Därutöver har konsultationer med de externa konsulterna professor/sociolog Bengt Starrin, Karlstads universitet 

och professor/statistiker John Öhrvik, Karolinska Institutet hållits ca en gång/månad. 

 

Datum ÖH PU Närvarande Rubrik 

20150224 X  Mariusz Maszkowski, överläkare 
kärlkirurgiska kliniken 
 
Från CKF:  
Jerzy Leppert, prof 
Tony Wiklund, fo-ass 

Diskussion kring forskningsplan och data som insamlats 
om kärlkirurgi.  

20150310 X  Cecilia Nilsson, med dr, överläkare 
onkologkliniken och 
Therese Larsson, ST-läkare 
onkologkliniken 
 
Från CKF:  
Leif Bergkvist, prof  
Yvette Andersson, med dr 

Influensavaccin till onkologpatienter?  

20150310 X  Eva-Lena Syrén, överläkare 
kirurgkliniken och  
Arne Eklund, med dr, överläkare 
kirurgkliniken 
 
Från CKF:  
Leif Bergkvist, professor 
Mattias Rehn, forskningsassistent 

Rendevouz-ERCP, bäst att göra per- eller postoperativt? 

20150310 X  Perna Igahni Arani, underläkare, 
Västmanlands sjukhus Köping 
 
Från CKF:  
Göran Nilsson, professor 
Lisa Söderström, forskningsassistent 

Forskningsintresserad söker ämne.   

20150324 X  Gustav Foghammar, specialist 
allmänmedicin och allmän psykiatrin 
 
Från CKF:  
Kent Nilsson, professor  
Annika Kärnsund, forskningsassistent  
Lisa Söderström, forskningsassistent 
 

Addict Eye Quantified self and health monitoring in 
addicting treatment. 
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Datum ÖH PU Närvarande Rubrik 

20150324 X  Tommi Ranta, anestesisjuksköterska 
ort-operation och sjuksköterska på 
ambulansen  
 
Från CKF:  
Mats Enlund, docent  
Monica Löfvander, docent 
Lena Burström, med dr 
Lisa Söderström, forskningsassistent 

Akuta anestesi-transporter mellan sjukhus. 
 

20150324  X Lennart Jansson, Blanca Domingo, 
Mona Östlund, Monica Lövman. 
Beroendecentrum psykiatrin. 
 
Från CKF:  
Kent Nilsson, professor 
Jerzy Leppert, professor 
Lisa Söderström, forskningsassistent 

1. Effekten av förväntning, aktivt läkemedel och placebo 
på objektiv och självskattad prestation vid QbTest 
avseende ADHD-kärnsymtomen hyperaktivitet, 
ouppmärksamhet och impulsivitet hos patienter med 
obehandlad ADHD. 

2. Effekten av förväntning, aktivt läkemedel och placebo 
på objektiv och självskattad prestation vid QbTest 
avseende ADHD-kärnsymtomen hyperaktivitet, 
ouppmärksamhet och impulsivitet hos patienter med 
obehandlad ADHD och substanssyndrom. 

20150414 X  Simon Lund och Elisabeth Gustavsson, 
ssk och smärtansvariga IVA 
 
Från CKF:  
Mats Enlund, docent 
Angelica Norling, forskningsassistent 
Eva Nohlert, med dr 

Långvarig smärta hos f d IVA-patienter. 
 
 

20150421 X  Annika Granath, ssk Reumatologen 
 
Från CKF:  
Kent Nilsson, professor 
Annika Kärnsund, forskningsassistent 
Eva Nohlert, med dr 

Utvärdering av Min Vårdplan. 
  

20150609 X  Birger Malmström, överläkare Barn 
och Ungdomskliniken,  
Gunnar Sjörs, leg läk Akademiska 
Barnsjukhuset Uppsala,  
Margareta Widarsson, med dr, 
Birgitta Kerstis, med dr 
 
Från CKF:  
Ulrika Lorentzon Fagerberg, med dr 
Tony Wiklund, forskningsassistent  
Eva Nohlert, med dr 

Projektet som till stor del utgör en kvalitetssäkring av 
vården på avdelning 69, vilken genomgått en 
genomgripande ombyggnad med möjliggörande av 
fullständig familjemedverkan i Neovården. 

20150616 X  Andreas Wångdal, ST-läkare infektion 
 
Från CKF:  
Magnus von Unge, professor 
Rebecka Husdal, doktorand  
Eva Nohlert, med dr 

Malaria i Sverige. 
 

20150623 X  Ivett Girus ÖL allmänpsykiatri 
vuxenmottagning 3. 
 
Från CKF:  
Kent Nilsson, professor  
Eva Nohlert, med dr 

Forskningsintresserad vill bygga upp 
forskningsmottagning på allmänpsykiatrin, få till stånd 
en forskningskultur. 
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Datum ÖH PU Närvarande Rubrik 

20150818 X  Emelie Condén, med dr, 
medicinkliniken 
 
Från CKF:  
Kent Nilsson, professor 

Feed-back kring enkät för att utvärdering av projektet 
klinisk bibliotekarie på blod-mag-tarm-avdelningen.  

20150825 X  Nina Fattahi, ST-läkare och  
Adam Bersztel, överläkare, 
Kärlkirurgen 
 
Från CKF:  
Jerzy Leppert, professor 
Andreas Rosenblad, docent 
Eva Nohlert, med dr 

Riskfaktorer för aortaaneurysm. 
 

20151020 X  Sofia Dettman, läkare vid Gryta 
Palliativa enhet. 
 
Från CKF:  
Jerzy Leppert, professor  
Lisa Söderström, doktorand 

Smärtskattning med validerade skalor. 
 

20151020 X  Torsten Morell, ST-läkare 
allmänmedicin, Ängsgårdens VC 
 
Från CKF:  
Monica Löfvander, docent 
Lisa Söderström, forskningsassistent 

Utvärdering av diagnostik av djup ventrombos i 
primärvården.  

20151208 X  Athir Tarish, överläkare Geriatriska 
kliniken, Västmanlands sjukhus 
 
Från CKF:  
Göran Nilsson, professor 
Lisa Söderström, forskningsassistent 
John Öhrvik, professor 

Planerar en systematiserad prospektiv genomgång av 
inneliggande patienter med fokus på 1. nutritionstatus, 
2. sarkopeni med muskelsvaghet och 3. antropometriska 
mått (framförallt kroppsvikt). Dessa variabler skall 
sättas i relation till 2-års överlevnad.  
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Registrerade doktorander 
 

Genotype and epigenetic profiling of candidate genes associated with  

early life stress and antisocial outcomes 

D74  2015-10 

 

Doktorand Dave Checknita, master i neurovetenskap 

Klinik CKF  

Handledare Kent Nilsson, professor, CKF 

Bihandledare Cecilia Åslund, docent, CKF 

 Sheilagh Hodgins, professor, Universite de Montréal, Québec, Kanada 

Antagen 151008 

Licentiat 2017 

Disputation - 

Institution Institutionen för neurovetenskap/CKF 

Ämne Medicinska vetenskaper 

Forskarutbildning Kurser och teorimoment: Licentiatexamen 15 hp. Doktorsexamen 30 hp. 

Ackumulerade poäng Obligatoriska kurser, dokumenterade i Updok: ………….hp 

  Gemensamma obligatoriska (intro till vetenskaplig forskning, mm (8,5 -11,5 hp)  

  Kurser av särskilt behov för forskautbildningsämnet (3,5 -6,5 hp)  

 

Ackumulerade poäng Valfria utbildningsmoment, intygas av handledare: ………….hp 

  Litteraturstudier   Seminarier   Kongresser 

  ………   Specifika ämneskurser 

Delarbeten  

1) We will explore methylation profiles at previously identified regions of interest (ROIs) in candidate genes 

implicated in antisocial behaviour including monoamine oxidase A (MAOA), serotonin transporter (SERT), 

catechol-o-methyl transferase (COMT), and brain-derived neurotrophic factor (BDNF). Compare ROI 

methylation profiles between case and control groups 

 

2) We will assess if environmental factors (ie. physical and/or sexual abuse, positive parenting) associate with 

candidate gene ROI methylation profiles between case and control groups. 

 

3) We will explore interactions between environmental factors and genotype towards candidate gene ROI 

methylation profiles. In addition, explore interactions between environmental factors and ROI methylation 

towards clinical outcomes in case and control groups. 

 

4) Explore polygenic genotypic interactions, in relation with candidate gene ROI methylation, towards 

clinical outcomes (CD or ASPD scores, etc.) in case and control groups. 

 

 

Externa anslag 

Externt finansierad doktorandtjänst/forskartid 

 (År, anslagsgivare och tid) 

Övriga externa anslag 

(År, anslagsgivare och summa) 

150801-151030 

151101-161231 
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Genotype, transcript, and epigenetic profiling of MAOA in relation to  

early life stress and alcohol consumption 

D73  2015-11 

 

Doktorand Megha Bendre, master i farmakologi 

Klinik CKF   

Handledare Kent Nilsson, professor, CKF 

Bihandledare Erika Comasco, docent, inst för neurovetenskap, UU 

 Ingrid Nylander, professor, Pharmaceutical Biosciences, UU 

Antagen 01/07/2015 

Licentiat 2017 

Disputation - 

Institution Institutionen för neurovetenskap/CKF 

Ämne Medicinska vetenskaper 

Forskarutbildning Kurser och teorimoment: Licentiatexamen 15 hp. Doktorsexamen 30 hp. 

Ackumulerade poäng Obligatoriska kurser, dokumenterade i Updok: 4.5 hp 

  Gemensamma obligatoriska (intro till vetenskaplig forskning, mm (8,5 -11,5 hp)  

  Kurser av särskilt behov för forskautbildningsämnet (3,5 -6,5 hp)  

 

Ackumulerade poäng Valfria utbildningsmoment, intygas av handledare: 1.5 hp 

  Litteraturstudier   Seminarier   Kongresser 

  ………   Specifika ämneskurser 

Delarbeten 

 MAOA-uVNTR  genotyping and its methylation in SALVe-2012 cohort. 

 DNA methylation of Maoa gene in mesocorticolimbic brain regions of rats exposed to prolonged 

maternal separation and alcohol. 

 

 

Planerade artiklar 

Effect of voluntary alcohol consumption on Maoa expression in mesocorticolimbic brain regions of rats 

previously exposed to prolonged maternal separation. Translational Psychiatry, 2015  

 

 

 

Externa anslag 

Externt finansierad doktorandtjänst/forskartid 

 (År, anslagsgivare och tid) 

Övriga externa anslag 

(År, anslagsgivare och summa) 

150501-150831 

150901-161231 
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Utvecklingen av diabetesvårdens organisation i primärvården i Sverige och vilka faktorer som 

bidrar till en jämlik vård för personer med typ 2-diabetes 

D72  2015-11 

 

Doktorand Rebecka Husdal, fil mag i folkhälsovetenskap 

Klinik CKF Västerås  

Handledare Andreas Rosenblad, docent, CKF  

Bihandledare Eva Thors Adolfsson, med dr, primärvård 

 Janeth Leksell, docent, Uppsala universitet 

Antagen 150602 

Licentiat Våren 2017 

Disputation - 

Institution Institutionen för medicinska vetenskaper/CKF 

Ämne Medicinska vetenskaper 

Forskarutbildning Kurser och teorimoment: Licentiatexamen 15 hp. Doktorsexamen 30 hp. 

Ackumulerade poäng Obligatoriska kurser, dokumenterade i Updok: 1.5hp 

  Gemensamma obligatoriska (intro till vetenskaplig forskning, mm (8,5 -11,5 hp)  

  Kurser av särskilt behov för forskautbildningsämnet (3,5 -6,5 hp)  

 

Ackumulerade poäng Valfria utbildningsmoment, intygas av handledare: ………….hp 

  Litteraturstudier   Seminarier   Kongresser 

  ………   Specifika ämneskurser 

Delarbeten 

1. Resource allocation and organizational features in Swedish primary diabetes care: Changes from 2006 to 2013.  

2. Studera samband mellan strukturer, processer och arbetssätt i diabetesvårdens organisation och måluppfyllelse 

av HbA1c för personer med typ 2-diabetes. 

 

 

 

Erhållna anslag under forskarutbildning 

Landstinget Västmanland 

Forskningsanslag - 

ograduerade 

(År: antal veckor) 

Forskningsanslag - 

graduerade 

(År: antal veckor) 

Doktorandtjänst   

50 %  

(Förordnande) 

Internt FoU-anslag 

(År och summa) 

Landstingets 

forskningsfond 

(År och summa) 

 2016: 1 vecka  2014: 50 000kr 

2016: 53 000kr 

2014: 30 000kr 

2015: 150 000kr 

2016: 48 000kr 

 

 

Externa anslag 

Externt finansierad doktorandtjänst/forskartid 

 (År, anslagsgivare och tid) 

Övriga externa anslag 

(År, anslagsgivare och summa) 

 2014,  Socialstyrelsen, 100 000kr 

2015, RFR, 400 000 kr 

2016, RFR, 300 000kr 
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Acute diverticulitis - aspects of radiologic diagnosis 
D71  2015-11 

 

Doktorand Arnar Thorisson, leg läk 

Klinik Röntgen, Västmanlands sjukhus Västerås  

Handledare Kenneth Smedh, professor, CKF/kirurgkliniken 

Bihandledare Abbas Chabok, med dr, CKF/kirurgkliniken 

 Michael Torkzad, docent, dpt of Radiology, University College London 

 Maziar Nikberg, med dr, CKF/kirurgkliniken  

Antagen 150421 

Licentiat Våren 2016 

Disputation Höst 2018 

Institution Institutionen för kirurgiska vetenskaper/CKF 

Ämne Kirurgiska vetenskaper 

Forskarutbildning Kurser och teorimoment: Licentiatexamen 15 hp. Doktorsexamen 30 hp. 

Ackumulerade poäng Obligatoriska kurser, dokumenterade i Updok: ………….hp 

  Gemensamma obligatoriska (intro till vetenskaplig forskning, mm (8,5 -11,5 hp)  

  Kurser av särskilt behov för forskautbildningsämnet (3,5 -6,5 hp)  

 

Ackumulerade poäng Valfria utbildningsmoment, intygas av handledare: ………….hp 

  Litteraturstudier   Seminarier   Kongresser 

  ………   Specifika ämneskurser 

Delarbeten  

 Undersöka om DT kan förutsäga komplikationer eller recidiv hos patienter med primärt okomplicerad 

divertikulit (publicerad) 
 Utvärdera om patienter med okomplicerad divertikulit kan skötas polikliniskt utan antibiotika (publicerad) 

 Utvärdera om DT kan förutsäga behov av operation hos patienter med perforerad divertikulit. 

 Undersöka om det är nödvändigt att utföra en sk clean colon examination (t ex koloskopi eller DT colon) 

på patienter efter en genomgången okomplicerad divertikulit i syfte att utesluta malignitet. 

 Utvärdera betydelsen av olika DT-protokoll för diagnostik på patienter med förmodad akut divertikulit.  

 
Publicerade artiklar 

Thorisson A, Smedh K, Torkzad MR, Påhlman L, Chabok A. CT imaging for prediction of complications and 

recurrence in acute uncomplicated diverticulitis. Int J Colorectal Dis. 2015 Oct 21. [Epub ahead of print]. 

 

Isacson D, Thorisson A, Andreasson K, Nikberg M, Smedh K, Chabok A. Outpatient, non-antibiotic 

management in acute uncomplicated diverticulitis; a prospective study. Int J Colorectal Dis. 2015 

Sep;30(9):1229-1234 

 

 

Erhållna anslag under forskarutbildning 

Landstinget Västmanland 

Forskningsanslag - 

ograduerade 

(År: antal veckor) 

Forskningsanslag - 

graduerade 

(År: antal veckor) 

Doktorandtjänst   

50 %  

(Förordnande) 

Internt FoU-anslag 

(År och summa) 

Landstingets 

forskningsfond 

(År och summa) 

     

 

 

Externa anslag 

Externt finansierad doktorandtjänst/forskartid 

 (År, anslagsgivare och tid) 

Övriga externa anslag 

(År, anslagsgivare och summa) 
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Acceptance & Commitment Therapy vid akut psykossjukdom 

D70  2015-10 

 

Doktorand Mårten Tyrberg, leg psykolog, leg psykoterapeut 

Klinik Psykosmottagningen Öster, Västmanlands sjukhus Västerås  

Handledare Per Carlbring, professor klinisk psykologi, Stockholms universitet. 

Bihandledare Tobias Lundgren, enhetschef kompetenscentrum för psykoterapi, Karolinska 

Institutet/Stockholms Läns Landsting, affilierad forskare Stockholms universitet; 

Kent Nilsson, professor Centrum för Klinisk Forskning.  

Antagen  140901 (CKF:150211) 

Licentiat  

Disputation Planerad år 2020 

Institution Psykologiska Institutionen, Stockholms universitet, avdelningen för klinisk 

psykologi/CKF  

Ämne Psykologi 

Forskarutbildning Kurser och teorimoment: Licentiatexamen 15 hp. Doktorsexamen 30 hp. 

Ackumulerade poäng Obligatoriska kurser, dokumenterade i Ladok: 61 hp 

  Gemensamma obligatoriska (intro till vetenskaplig forskning, mm (8,5 -11,5 hp)  

  Kurser av särskilt behov för forskautbildningsämnet (3,5 -6,5 hp)  

 

Ackumulerade poäng Valfria utbildningsmoment, intygas av handledare: ………….hp 

  Litteraturstudier   Seminarier   Kongresser 

  ………   Specifika ämneskurser 

Delarbeten 

Brief Acceptance & Commitment Therapy for Psychotic Inpatients: A Randomized Controlled Feasibility Trial 

in Sweden.  

 

Erhållna anslag under forskarutbildning 

Landstinget Västmanland 

Forskningsanslag - 

ograduerade 

(År: antal veckor) 

Forskningsanslag - 

graduerade 

(År: antal veckor) 

Doktorandtjänst   

50 %  

(Förordnande) 

Internt FoU-anslag 

(År och summa) 

Landstingets 

forskningsfond 

(År och summa) 

    2015, 58 000 

 

 

Externa anslag 

Externt finansierad doktorandtjänst/forskartid 

 (År, anslagsgivare och tid) 

Övriga externa anslag 

(År, anslagsgivare och summa) 

2014-2020, 50%, Landstinget Västmanland 2015, Stockholms universitet, fonden för 

ograduerade forskares vetenskapliga verksamhet, 

4500 kr 
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Avoiding atelectasis during general anaesthesia - the role of early re-establishment of low 

oxygen concentration after preoxygenation and successful intubation 

D69  2015-11  

 

Doktorand Erland Östberg, leg läk 

Klinik Operationskliniken, Västmanlands sjukhus Västerås 

Handledare Mats Enlund, docent, CKF 

Bihandledare Lennart Edmark, med dr, Operationskliniken, Västmanlands sjukhus Västerås  

Antagen 150120 

Licentiat  

Disputation 2018 

Institution Institutionen för kirurgiska vetenskaper/CKF  

Ämne Kirurgiska vetenskaper 

Forskarutbildning Kurser och teorimoment: Licentiatexamen 15 hp. Doktorsexamen 30 hp. 

Ackumulerade poäng Obligatoriska kurser, dokumenterade i Updok: ………….hp 

  Gemensamma obligatoriska (intro till vetenskaplig forskning, mm (8,5 -11,5 hp)  

  Kurser av särskilt behov för forskautbildningsämnet (3,5 -6,5 hp)  

 

Ackumulerade poäng Valfria utbildningsmoment, intygas av handledare: ………….hp 

  Litteraturstudier   Seminarier   Kongresser 

  ………   Specifika ämneskurser 

Delarbeten 

1. Perioperative oxygenation in patients with morbid obesity receiving a protective ventilatory approach during 

laparoscopic gastric bypass: a randomized controlled study. 

 

2. Avoiding atelectasis during anaesthesia by ventilating a short period with air and high fresh gas flow for 

preoxygenation elimination – a randomized controlled trial.- manuscript 

 

3. Peroperative use of positive end-expiratory pressure (PEEP) prevents formation of atelectasis as studied by 

computerised tomography at end of surgery.- start november 2015 

 

Publicerade artiklar 

Edmark L, Östberg E, Scheer H, Wallquist W, Hedenstierna G, Zetterström H. 

Preserved oxygenation in obese patients receiving protective ventilation during laparoscopic surgery: a 

randomized controlled study. 

Acta Anaesthesiol Scand. 2015 Aug 3   -    Epub ahead of print 

 

 

 

Erhållna anslag under forskarutbildning 

Landstinget Västmanland 

Forskningsanslag - 

ograduerade 

(År: antal veckor) 

Forskningsanslag - 

graduerade 

(År: antal veckor) 

Doktorandtjänst   

50 %  

(Förordnande) 

Internt FoU-anslag 

(År och summa) 

Landstingets 

forskningsfond 

(År och summa) 

2016: 4 veckor    2014: 50000 kr 

 

 

Externa anslag 

Externt finansierad doktorandtjänst/forskartid 

 (År, anslagsgivare och tid) 

Övriga externa anslag 

(År, anslagsgivare och summa) 

  

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26235391
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26235391
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Evaluation of established algorithms and derivation of new algorithms for diagnosis and 

classification of left ventricular diastolic dysfunction 

D68  2015-11 

 

Doktorand Jonas Selmeryd, leg läk 

Klinik Fysiologen, Västmanlands sjukhus Västerås 

Handledare Pär Hedberg, docent, CKF  

Bihandledare Jerzy Leppert, professor, CKF  

Antagen 141216 

Licentiat  

Disputation 2022 

Institution Medicinska vetenskaper/CKF  

Ämne Medicinska vetenskaper 

Forskarutbildning Kurser och teorimoment: Licentiatexamen 15 hp. Doktorsexamen 30 hp. 

Ackumulerade poäng Obligatoriska kurser, dokumenterade i Updok: ………….hp 

  Gemensamma obligatoriska (intro till vetenskaplig forskning, mm (8,5 -11,5 hp)  

  Kurser av särskilt behov för forskautbildningsämnet (3,5 -6,5 hp)  

 

Ackumulerade poäng Valfria utbildningsmoment, intygas av handledare: ………….hp 

  Litteraturstudier   Seminarier   Kongresser 

  ………   Specifika ämneskurser 

 

Delarbeten 

 Interstudy heterogeneity of definitions of diastolic dysfunction severely affects reported prevalence  

(Eur Heart J Cardiovasc Imaging. 2015 Sep 15-  [Epub ahead of print]) 

 Normative Z-score reference equations for doppler parameters reflecting left ventricular diastolic 

dysfunction 

 Proposed algorithm for classification of diastolic function by means of cluster analysis 

 Evaluation of proposed algorithm for diagnosis and classification of diastolic function in subjects at high risk 

for cardiovascular events 

 

 

 

 

Erhållna anslag under forskarutbildning 

Landstinget Västmanland 

Forskningsanslag - 

ograduerade 

(År: antal veckor) 

Forskningsanslag - 

graduerade 

(År: antal veckor) 

Doktorandtjänst   

50 %  

(Förordnande) 

Internt FoU-anslag 

(År och summa) 

Landstingets 

forskningsfond 

(År och summa) 

2012: 4 veckor 

2013: 4 veckor 

2014: 6 veckor 

2015: 0 veckor 

2016: 2 veckor 

2016: 5 veckor    

 

 

Externa anslag 

Externt finansierad doktorandtjänst/forskartid 

 (År, anslagsgivare och tid) 

Övriga externa anslag 

(År, anslagsgivare och summa) 
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 Minimizing iodine contrast media use in lower limb CT angiography and digital  

subtraction angiography 

D67  2015-11 

 

Doktorand Jakob Swanberg, leg läk 

Klinik Röntgenkliniken, Västmanlands sjukhus Västerås 

Handledare Anders Wanhainen, professor, institutionen för kirurgiska vetenskaper, Uppsala  

 universitet 

Bihandledare Håkan Ahlström, professor, institutionen för kirurgiska vetenskaper, Uppsala   

 universitet 

Kontaktperson CKF Mats Enlund, docent, CKF  

Antagen 110125  

Licentiat  

Disputation  

Institution Centrum för klinisk forskning 

Ämne Medicinska vetenskaper 

Forskarutbildning Kurser och teorimoment: Licentiatexamen 15 hp. Doktorsexamen 30 hp. 

Ackumulerade poäng Obligatoriska kurser, dokumenterade i Updok: 18 hp 

   Gemensamma obligatoriska (intro till vetenskaplig forskning, mm (8,5 -11,5 hp)  

   Kurser av särskilt behov för forskautbildningsämnet (3,5 -6,5 hp)  

 

Ackumulerade poäng Valfria utbildningsmoment, intygas av handledare: ………….hp 

  Litteraturstudier   Seminarier   Kongresser 

  ………   Specifika ämneskurser 

Delarbeten 

1. Ultra-low iodine concentrations iso-attenuating with diagnostic 0.5 M gadolinium in endovascular 

procedures to minimize the risk of contrast nephropathy. A phantom study 

2. Selective intra-arterial dual-energy CT angiography (s-CTA) in lower limb arterial occlusive disease 

3. s-CTA vs DSA, a prospective single-arm accuracy study 

4. Iliaco-pedal contrast transit time, implications for CT angiography 

 

Publicerade artiklar 

Swanberg J, Åslund PE, Nyman RS, Nyman UR 

Ultra-low iodine concentrations iso-attenuating with diagnostic 0.5M gadolinium in endovascular procedures to 

minimize the risk of contrast nephropathy: A phantom study. 

Eur J Radiol. 2015 Jun;84(6):1068-1074 

 

Swanberg J, Nyman R, Magnusson A, Wanhainen A. 

Selective intra-arterial dual-energy CT angiography (s-CTA) in lower extremity arterial occlusive disease. 

Eur J Vasc Endovasc Surg. 2014 Sep;48(3):325-329 

 

 

Erhållna anslag under forskarutbildning 

Landstinget Västmanland 

Forskningsanslag - 

ograduerade 

(År: antal veckor) 

Forskningsanslag - 

graduerade 

(År: antal veckor) 

Doktorandtjänst   

50 %  

(Förordnande) 

Internt FoU-anslag 

(År och summa) 

Landstingets 

forskningsfond 

(År och summa) 

  150420-170419   

 

 

Externa anslag 

Externt finansierad doktorandtjänst/forskartid Övriga externa anslag 

ALF-medel via Uppsala Universitet:   

H14: 20 %  
 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25842009
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25842009
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Swanberg%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24958221
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Nyman%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24958221
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Magnusson%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24958221
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wanhainen%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24958221
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24958221
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Möjliga progressionsmarkörer och HPV i primär vaginalcancer 

D66   2015-11 

 

Doktorand Cecilia Ranhem, leg läk 

Klinik Kvinnokliniken, Västmanlands sjukhus Västerås 

Handledare Sonia Andersson, prof,  Inst för kvinnors och barns hälsa, Karolinska Institutet 

Bihandledare Kristina Hellman, MD, PhD, Inst för onkologi-patologi, Karolinska Institutet 

 David Lindquist, MD, PhD, Inst för strålningsvetenskap, Umeå universitet 

 Ann-Cathrin Hellström, docent, Inst för onk-patologi, Karolinska Institutet 

Antagen 140601 

Licentiat  

Disputation Höst 2019 

Institution Inst för kvinnors och barns hälsa, Karolinska Institutet/CKF 

Ämne Medicinska vetenskaper 

Forskarutbildning Kurser och teorimoment: Licentiatexamen 15 hp. Doktorsexamen 30 hp. 

Ackumulerade poäng Obligatoriska kurser: 24 hp 

  Gemensamma obligatoriska (intro till vetenskaplig forskning, mm (8,5 - 11,5 hp)  

  Kurser av särskilt behov för forskarutbildningsämnet (3,5 - 6,5 hp)  

 

Ackumulerade poäng Valfria utbildningsmoment, intygas av handledare:  

  Litteraturstudier   Seminarier   Kongresser 

  Nationell forskarskola i klinisk cancerforskning (se antal poäng ovan)   

 

Delarbeten 

1. Humant papillomvirus, p16 
INK€A 

och Ki-67 i relation till kliniska variabler och överlevnad i primär     

    vaginalcancer. 

2. HPV och uttryck av de molekylära markörerna p16
INKA4

 och Ki67 in primär vaginalcancer. 

3. Human leucinerich repeats and immunoglobulin-like domains (LRIG) proteins in primary carcinoma of the 

vagina. 

4. Möjligt prognostiskt värde av Wig-1 uttryck i primär vaginalcancer. 

 

Publicerade artiklar 

Hellman K, Lindquist D, Ranhem C, Wilander E, Andersson S. Human papillomavirus, p16 
INK€A 

and Ki-67 in 

relation to clinicopathological variables and survival in primary carcinoma of the vagina.  

Br J Cancer 2014 Mar 18;110(6):1561-1570 

 

Övriga artiklar planeras utifrån ovanstående delarbeten. 

 

Erhållna anslag under forskarutbildning 

Landstinget Västmanland 

Forskningsanslag - 

ograduerade 

(År: antal veckor) 

Forskningsanslag - 

graduerade 

(År: antal veckor) 

Doktorandtjänst   

50 %  

(Förordnande) 

Internt FoU-anslag 

(År och summa) 

Landstingets 

forskningsfond 

(År och summa) 

2014: 4 veckor     

2015: 4 veckor 2015: 2 veckor    

 

 

Externa anslag 

Externt finansierad doktorandtjänst/forskartid 

 (År, anslagsgivare och tid) 

Övriga externa anslag 

(År, anslagsgivare och summa) 
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Rectal cancer: aspects of type of operation and complications 

D65   2015-11 

 

Doktorand Ingvar Sverrisson, leg läk  

Klinik Kirurgkliniken, Västmanlands sjukhus Västerås 

Handledare Kenneth Smedh, professor, CKF/kirurgkliniken 

Bihandledare Maziar Nikberg, med dr, CKF/kirurgkliniken 

 Abbas Chabok, med dr, CKF/kirurgkliniken 

Antagen September 2014 

Licentiat  

Disputation Höst 2018 

Institution Inst för kirugiska vetenskaper, Uppsala universitet/ CKF  

Ämne Medicinska vetenskaper 

Forskarutbildning Kurser och teorimoment: Licentiatexamen 15 hp. Doktorsexamen 30 hp. 

Ackumulerade poäng Obligatoriska kurser, dokumenterade i Updok: ………….hp 

  Gemensamma obligatoriska (intro till vetenskaplig forskning, mm (8,5 - 11,5 hp)  

  Kurser av särskilt behov för forskarutbildningsämnet (3,5 - 6,5 hp)  

 

Ackumulerade poäng Valfria utbildningsmoment, intygas av handledare: ………….hp 

  Litteraturstudier   Seminarier   Kongresser 

  ………   Specifika ämneskurser 

Delarbeten och planerade artiklar 

1.  Hartmanns procedure in rectal cancer: a population-based study of postoperative complications 

2.  Analysera morbiditet och mortalitet efter Hartmanns operation pga. rektalcancer i en nationell 

populationsbaserad studie med data från Svenska rektalcancerregistret (SRCR). 

3.  Jämföra abdominoperineal excision med intersfinkterisk dissektion vid rektalcancer med Hartmanns 

operation avseende fra bäckenmorbiditet, dvs bäckenabscesser och perineala sårinfektioner: en 

multicentrisk randomiserad studie (HAPIrect). 

4. Jämföra abdominoperineal excision med intersfinkterisk dissektion vid rektalcancer med Hartmanns 

operation avseende livskvalitet: en multicentrisk randomiserad studie. 

5.  Jämföra utvecklingen av stomibråck hos patienter med rektalcancer opererade med anläggande av 

permanent kolostomi, där patienterna under två olika tidsperioder erhållit ett profylaktiskt nät eller ej. En 

populationsbaserad registerstudie med data ur lokala rektalcancerregistret i Västmanland. 

6.  Att undersöka om patienter med rektalcancer som tarmresecerats och som tidigare i livet fått strålning mot 

prostata pga. prostatacancer har fler postoperativa komplikationer, fler recidiv samt sämre överlevnad 

jämfört med rektalcancerpatienter som haft prostatacancer men inte fått någon strålbehandling mot 

prostata. 

 

Erhållna anslag under forskarutbildning 

Landstinget Västmanland 

Forskningsanslag - 

ograduerade 

Forskningsanslag - 

graduerade 

Doktorandtjänst   

50 % - Förordnande 

Internt FoU-anslag 

 

Landstingets 

forskningsfond 

2016: 4 veckor 2016: 2 veckor    

 

 

Externa anslag 

Externt finansierad doktorandtjänst/forskartid Övriga externa anslag 

  

 



Bilaga 2 

60 

 

Behandling vid akut okomplicerad divertikulit 

D64   2015-11 

 

Doktorand Daniel Isacsson, leg läk 

Klinik Kirurgkliniken, Västmanlands sjukhus Västerås 

Handledare Kenneth Smedh, professor, CKF/kirurgkliniken  

Bihandledare Maziar Nikberg, med dr, CKF/kirurgkliniken 

 Abbas Chabok, med dr, CKF/kirurgkliniken 

Antagen 140619 

Licentiat  

Disputation  

Institution Kirurgiska vetenskaper, Uppsala universitet/CKF  

Ämne Medicinsk vetenskap 

Forskarutbildning Kurser och teorimoment: Licentiatexamen 15 hp. Doktorsexamen 30 hp. 

Ackumulerade poäng Obligatoriska kurser, dokumenterade i Updok: ………….hp 

  Gemensamma obligatoriska (intro till vetenskaplig forskning, mm (8,5 - 11,5 hp)  

  Kurser av särskilt behov för forskarutbildningsämnet (3,5 - 6,5 hp)  

 

Ackumulerade poäng Valfria utbildningsmoment, intygas av handledare: ………….hp 

  Litteraturstudier   Seminarier   Kongresser 

  ………   Specifika ämneskurser 

Delarbeten  

 No antibiotics in acute uncomplicated diverticulitis. Does it work? 

Publicerad Scandinavian Journal of Gastroenterology Dec 2014 

 Outpatient on antibiotic management of acute uncomplicated diverticulitis is safe: a prospective study 

Publicerad International Journal of Colorectal Disease Sep 2015 

 AVOD study-5 year follow up 

 

Planerade artiklar 

1. No antibiotics in acute uncomplicated diverticulitis. Does it work? 

2. Outpatient management without antibiotics for acute uncomplicated diverticulitis is safe: a prospective study 

 

Erhållna anslag under forskarutbildning 

Landstinget Västmanland 

Forskningsanslag - 

ograduerade 

Forskningsanslag - 

graduerade 

Doktorandtjänst   

50 % - Förordnande 

Internt FoU-anslag 

 

Landstingets 

forskningsfond 

2016: 4 veckor     
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HPV-associated cancer in HIV-infected women 

D63   2015-11 

 

Doktorand Christina Carlander, leg läk 

Klinik Infektionskliniken, Västmanlands sjukhus Västerås 

Handledare Anders Sönnerborg, professor, Karolinska Institutet 

Bihandledare Joakim Dillner, professor Karolinska Institutet 

 Pär Sparén, professor, Karolinska Institutet 

 Kristina Elfgren, öl, Karolinska sjukhuset 

Kontaktperson CKF Jerzy Leppert, professor 

Antagen 140121 

Halvtidskontroll April/maj 2016  

Disputation  

Institution Institutionen för Medicin, Huddinge, KI/CKF 

Ämne Medicinska vetenskaper 

Forskarutbildning Kurser och teorimoment: Licentiatexamen 15 hp. Doktorsexamen 30 hp. 

Ackumulerade poäng Obligatoriska kurser: 19 hp   

  Gemensamma obligatoriska (intro till vetenskaplig forskning, mm (8,5 - 11,5 hp)  

  Kurser av särskilt behov för forskarutbildningsämnet (3,5 - 6,5 hp)  

  Introduktion till SPSS, Karlstad, distans, (3hp)  

  Introduktion till STATA, KI, 2014 (1,5hp) 

 Epidemiologi I, KI (1.5 hp), Grundkurs i medicinsk statistik , KI (3 hp), Biostatistik 

 I, KI (3 hp), Presentera din forskning , KI (1.5hp), Kurs vetenskapsmetodik, CKF 

 (7,5 hp) 

 

Ackumulerade poäng Valfria utbildningsmoment, intygas av handledare: ………….hp 

  Litteraturstudier   Seminarier   Kongresser 

  ………   Specifika ämneskurser 

 

Delarbeten 

1. Risk of cervical neoplasia among HIV-infected women in Sweden 

2. Distribution of HPV-genotypes among high-grade cervical neoplasia among HIV-infected and HIV-negative 

women in Sweden 

3. Outcomes after diagnosis of high-grade cervical neoplasia among HIV-infected women 

4. Time to start HIV-testing women with high-grade cervical neoplasia 

 

Planerade artiklar 

High risk of high-grade cervical neoplasia among HIV-infected migrants in Sweden (submitted) 

 

Erhållna anslag under forskarutbildning 

 

 

Externa anslag 

Externt finansierad doktorandtjänst/forskartid Övriga externa anslag 

Läkare mot AIDS forskningsfond 150 000 

 

 

 

Landstinget Västmanland 

Forskningsanslag - 

ograduerade 

Forskningsanslag - 

graduerade 

Doktorandtjänst   

50 % - Förordnande 

Internt FoU-anslag 

 

Landstingets 

forskningsfond 

2013: 8 veckor 

2014: 6 veckor 

2015: 8 veckor 

2015:4 veckor    
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Staphylococcus epidermidis och ledprotesinfektioner, värd – mikrob interaktioner 

D62   2015-11 

 

Doktorand Emeli Månsson, leg läk 

Klinik Infektionskliniken, Västmanlands sjukhus Västerås 

Handledare Bo Söderquist, professor, Örebro universitet 

Bihandledare Martin Sundqvist, med dr, öl, Örebro läns landsting 

 Åsa Nilsdotter, med dr, öl, Linköpings universitet 

 Eva Särndahl, professor, Örebro universitet 

Kontaktperson CKF Leif Bergkvist, professor 

Antagen 131118  

Licentiat  

Disputation  

Institution IHM, Örebro Universitet/CKF 

Ämne Medicinsk vetenskap, inriktning medicin 

Forskarutbildning Kurser och teorimoment: Licentiatexamen 15 hp. Doktorsexamen 30 hp. 

Ackumulerade poäng Obligatoriska kurser (15 hp) 

  General scientific methods in medical science 15 hp 

 

 Valbara kurser (20-30hp) 

  Antimikrobiell terapi, 1,5hp      Update on implant infections, 0,9 hp 

  Cellular and molecular infection biology 3 hp 

 

Ackumulerade poäng Valfria utbildningsmoment, intygas av handledare:  

  Litteraturstudier   Seminarier   Kongresser 

  ………   Specifika ämneskurser 

Delarbeten 

 Koagulas-negativa stafylokocker isolerade i laminärt luftflöde i operationsområdet under pågående 

ledproteskirurgi med fokus på fenotyp och genotyp av S.epidermidis 

 Förändring av hudens normalflora hos patienter som genomgår ledproteskirurgi - en deskriptiv studie av 

prospektivt insamlade KNS-isolat från 100 patienter med fokus på S.epidermidis 

 Värd-mikrob interaktion: Har S. epidermidis, isolerade från infekterade proteser, kapacitet att väcka ett svar 

från inflammasomen i fagocyterande celler? 

 Värd-mikrob interaktion: Finns det värdfaktorer som förklarar varför vissa patienter drabbas av djupa 

protesinfektioner med S. epidermidis? 

 

Publicerade artiklar 

Månsson E, Hellmark B, Sundqvist M, Söderquist B 

Sequence types of Staphylococcus epidermidis associated with prosthetic joint infections are not present in the 

laminar airflow during prosthetic joint surgery. 

APMIS. 2015 Jul;123(7):589-595   -   Epub 2015 May 8 

 

 

Erhållna anslag under forskarutbildning 

Landstinget Västmanland 

Forskningsanslag - 

ograduerade 

Forskningsanslag - 

graduerade 

Doktorandtjänst   

50 % - Förordnande 

Internt FoU-anslag 

 

Landstingets 

forskningsfond 

2014 : 6 veckor 

2015:  6 veckor 

 

2015: 2 veckor 

  50 000 

50 000 

 

 

Externa anslag 

Externt finansierad doktorandtjänst/forskartid Övriga externa anslag 

 2014: Folke Nordbrings stiftelse: 4638 kr 

2014: SLS resestipendium: 4036 kr 

2014: Driftsstöd Örebro universitet 20 000kr 

2015: Driftsstöd Örebro universitet 10 000kr 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25951935
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25951935
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Pneumococcal meningitis - risk factors, sequelae and death in relation to other bacterial 

infections of the central nervous system 

D61   2015-12 

 

Doktorand Nils Block, leg läk 

Klinik Infektionskliniken, Västmanlands sjukhus Västerås 

Handledare Birgitta Henriques Normark, professor, MTC, Karolinska Institutet 

Bihandledare Tomas Vikerfors, docent, Infektionskliniken /CKF  

 Pontus Nauclér, leg läkare, Infektionskliniken, Karolinska sjukhuset 

Kontaktperson CKF Philippe Wagner, statistiker 

Antagen December 2013 

Licentiat - 

Disputation Planerad år 2017 

Institution MTC, Karolinska Institutet/CKF 

Ämne Infection biology 

Forskarutbildning Kurser och teorimoment: Licentiatexamen 15 hp. Doktorsexamen 30 hp. 

Ackumulerade poäng Obligatoriska kurser, dokumenterade i Updok: ………….hp 

  Gemensamma obligatoriska (intro till vetenskaplig forskning, mm (8,5 - 11,5 hp)  

  Kurser av särskilt behov för forskarutbildningsämnet (3,5 - 6,5 hp)  

 

Ackumulerade poäng Valfria utbildningsmoment, intygas av handledare: ………….hp 

  Litteraturstudier   Seminarier   Kongresser 

  ………   Specifika ämneskurser 

Delarbeten  

 1. To study the etiology and epidemiology of bacterial meningitis in Sweden and the impact of pathogen 

specific and clinical factors on burden of disease 

2.  To study the impact of pneumococcal properties and clinical factors on disease development in 

pneumococcal meningitis 

3.  To study the significance of pathogen and clinical factors for short and long time sequelae in meningitis 

caused by S. pneumoniae 

 4.  To study the role played by pathogen and clinical factors for short term mortality in pneumococcal 

meningitis 

 

Erhållna anslag under forskarutbildning 

Landstinget Västmanland 

Forskningsanslag - 

ograduerade 

Forskningsanslag - 

graduerade 

Doktorandtjänst   

50 % - Förordnande 

Internt FoU-anslag 

 

Landstingets 

forskningsfond 

2014: 6 veckor - - 2014: 30000 SEK 2014: 30000 SEK 

 

 

Externa anslag 

Externt finansierad doktorandtjänst/forskartid Övriga externa anslag 

2014-2017: Karolinska Institutets deltidsfinansiering av 

doktorand (KID): 1080000 SEK (270000 SEK per år) 

- 

 

 



Bilaga 2 

64 

 

 

Livskvalitet och muskuloskeletala felställningar hos barn med cerebral pares 

D60  2015-11 

 

Doktorand Katina Pettersson, leg sjukgymnast 

Klinik Habiliteringscentrum, Västerås  

Handledare Gunnar Hägglund, professor, Ortopeden, Lunds Universitet 

Bihandledare Elisabet Rodby-Bousquet, med dr, CKF Västerås 

Antagen 131201 

Licentiat  

Disputation  

Institution Kliniska vetenskaper, Lunds Universitet/CKF 

Ämne Ortopedi 

Forskarutbildning Enligt Lunds universitets bestämmelser: 10 hp + 12 hp  

Ackumulerade poäng Obligatoriska kurser dokumenterade i Lund 5 hp/10 hp 

  Introduktionsdag               Medicinsk etik     Statistika metoder  

  Vetenskaplig kommunikation     Muntlig kommunikation    

  Kurser av särskilt behov för forskarutbildningsämnet Ortopedi 4 hp 

 Har gått Forsknings etik och Statistiska metoder I. 

Ackumulerade poäng  Valfria utbildningsmoment , intygas av handledare: …hp/12 hp 

  Registerforskning Umeå Universitet  

Delarbeten 

 Psykometrisk utvärdering av frågeformuläret CPCHILD, “Caregiver Priorities and Child Health Index of 

Life with Disabilities” gällande svenska förhållanden. CPCHILD är ett mått på den allmänna hälsan och 

livskvaliteten för barn och ungdomar med svår cerebral pares. 

 Deskriptiv tvärsnittsstudie gällande korsettanvändning hos en totalpopulation av barn med CP i Sverige, 

födda 2000-2013.  
 Retrospektiv longitudinell studie av en totalpopulation barn och ungdomar med CP födda 1992–2013, som 

ingår i svenska CPUP registret, gällande användning av korsett.  

 Retrospektiv longitudinell studie av en totalpopulation av barn och ungdomar med CP födda 1992-2013, som 

ingår i det svenska CPUP registret, gällande användning av olika typer av ståhjälpmedel. 

 

Erhållna anslag under forskarutbildning 

Landstinget Västmanland 

Forskningsanslag - 

ograduerade 

Forskningsanslag - 

graduerade 

Doktorandtjänst   

50 % - Förordnande 

Internt FoU-anslag 

 

Landstingets 

forskningsfond 

  2015: 4 veckor     

 

 

Externa anslag 

Externt finansierad doktorandtjänst/forskartid Övriga externa anslag 

2014:  RBU – 40 000 kr 

2014:  Linnéa och Josef Carlssons Stiftelse – 100 000 kr 
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Cancermorbiditet vid proteskirurgi 

D59  2015-12 

 

Doktorand Philippe Wagner, biostatistiker 

Klinik CKF, Västerås 

Handledare Håkan Olsson, professor, Cancer Epidemiologi, Lunds Universitet 

Bihandledare Lars Lidgren, professor, Ortopedi, Lunds Universitet 

Antagen 100101 

Halvtidskontroll 151119  

Disputation 2016 

Institution Kliniska vetenskaper, Lunds Universitet/CKF 

Ämne Cancer epidemiologi 

Forskarutbildning  Kurser och teorimoment: Licentiatexamen 15 hp. Doktorsexamen 30 hp. 

Ackumulerade poäng Obligatoriska kurser dokumenterade i Lund 7 hp/8,5 hp 

  Introduktionsdag               Medicinsk etik      Statistika metoder  

  Vetenskaplig kommunikation     Muntlig kommunikation    

 

Ackumulerade poäng Valfria utbildningsmoment, intygas av handledare: ………….hp 

  Litteraturstudier   Seminarier   Kongresser 

  Halvtidskontroll   Specifika ämneskurser 

  

Delarbeten  

Increased cancer risks among arthroplasty patients: 30 year follow-up of the Swedish Knee Arthroplasty 

Register. Eur J Cancer. 2011 May;47(7):1061-1071 

 

Metal-on-metal joint bearings and hematopoetic malignancy. Acta Orthop 2012 Dec; 83(6):553-558 

 

Oral contraceptive use, parity and constitutional characteristics in soft tissue sarcoma: a Swedish population-

based case-control study 1988-2009. Cancer Causes Control. 2014 Sep; 25(9):1167-1177 

 

Planerade artiklar  

Familial cancer risk, oral contraceptive use and soft tissue sarcoma. Tissue damage and soft tissue sarcoma. 

 

Erhållna anslag under forskarutbildning 

Landstinget Västmanland 

Forskningsanslag - 

ograduerade 

Forskningsanslag - 

graduerade 

Doktorandtjänst   

50 % - Förordnande 

Internt FoU-anslag 

 

Landstingets 

forskningsfond 

  140701-160630   

 

 

Externa anslag 

Externt finansierad doktorandtjänst/forskartid Övriga externa anslag 

  

 

 



Bilaga 2 

66 

 

Bone formation and healing adjacent to biomaterials in the facial skeleton using PET/CT 

D58   2015-12 

  

Doktorand Anders-Petter Carlsson, leg tandläk 

Klinik Käkkirurgiska klin, Västmanlands sjukhus Västerås 

Handledare Andreas Thor, docent, inst för kirurgiska vetenskaper, käkkirurgi, Uppsala 

 univerisitet 

Bihandledare Jens Sörensen, docent, inst för medicinska vetenskaper, klinisk fysiologi, Uppsala 

 univerisitet 

Kontaktperson CKF  Philippe Wagner, statistiker 

Antagen 131216 

Licentiat  

Disputation Hösten 2016 

Institution Inst kirurgiska vetenskaper, käkkirurgi, Uppsala universitet /CKF  

Ämne Kirurgiska vetenskaper 

Forskarutbildning Kurser och teorimoment: Licentiatexamen 15 hp. Doktorsexamen 30 hp. 

Ackumulerade poäng Obligatoriska kurser, dokumenterade i Updok: ………….hp 

  Gemensamma obligatoriska (intro till vetenskaplig forskning, mm (8,5 - 11,5 hp)  

  Kurser av särskilt behov för forskarutbildningsämnet (3,5 - 6,5 hp)  

 

Ackumulerade poäng Valfria utbildningsmoment, intygas av handledare: ………….hp 

  Litteraturstudier   Seminarier   Kongresser 

  ………   Specifika ämneskurser 

 

Delarbeten 

 PET/CT. A novel method to investigate bone healing around dental implants 

 PET/C used to compare early bone formation between two different dental implant surfaces. A clinical 

study.  

 Imaging of new bone formation with Positron Emission Tomography and Computed Tomography 

(PET/CT) around dental implants in augmentations of the atrophic edentulous maxilla. A clinical study. 

 PET/CT used to investigate bone formation adjacent to TMJ-prothesis. A clinical retrospective study.  

 

 

Erhållna anslag under forskarutbildning 

Landstinget Västmanland 

Forskningsanslag - 

ograduerade 

Forskningsanslag - 

graduerade 

Doktorandtjänst   

50 % - Förordnande 

Internt FoU-anslag 

 

Landstingets 

forskningsfond 

     

 

 

Externa anslag 

Externt finansierad doktorandtjänst/forskartid Övriga externa anslag 
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New diagnostic modalities in breast cancer assessment 

D57  2015-12 

 

Doktorand Virginia Gonzalez, leg läk 

Klinik Kirurgklinken, Västmanlands sjukhus Västerås 

Handledare Staffan Eriksson, docent, Kirurgkliniken Västmanlands sjukhus, Västerås 

Bihandledare Kerstin Sandelin, professor, inst för molekylär medicin och kirurgi, Karolinska 

 Institutet 

 Brita Arver, med dr, inst för onkologi och patologi, Karolinska Institutet  

 Leif Bergkvist, professor, CKF Västerås 

Antagen 131113 

Licentiat  

Disputation  

Institution Centrum för klinisk forskning, Uppsala universitet 

Ämne Medicinska vetenskaper 

Forskarutbildning Kurser och teorimoment: Licentiatexamen 15 hp. Doktorsexamen 30 hp. 

Ackumulerade poäng Obligatoriska kurser, dokumenterade i Updok: ………….hp 

  Gemensamma obligatoriska (intro till vetenskaplig forskning, mm (8,5 - 11,5 hp)  

  Kurser av särskilt behov för forskarutbildningsämnet (3,5 - 6,5 hp)  

 

Ackumulerade poäng Valfria utbildningsmoment, intygas av handledare: ………….hp 

  Litteraturstudier   Seminarier   Kongresser 

  ………   Specifika ämneskurser 

 

Delarbeten 

1 PreOperative MRI of the Breast (POMB) influences primary treatment in breast cancer – A prospective 

randomized multicenter study 

2 I POMBstudien gav bröst MR ny information i 83/220 patienter. Dessa fynd kommer att beskrivas och 

analyseras i detalj. MR fynden kommer att jämföras med PAD.  

3 Hälsoekonomiska konsekvenser kommer att studeras och EQ5D enkät presenteras.  

4 Denna studie kommer att vara en åtta års uppföljning av POMB patienterna avseende morbiditet och 

överlevnad. Bröstdensitet kommer att korreleras till reoperationerna i kontrollgruppen och resultat av MR 

uppföljning efter 3-6 månader kommer att redovisas.  

 

Erhållna anslag under forskarutbildning 

Landstinget Västmanland 

Forskningsanslag - 

ograduerade 

Forskningsanslag - 

graduerade 

Doktorandtjänst   

50 % - Förordnande 

Internt FoU-anslag 

 

Landstingets 

forskningsfond 

2013: 8 veckor 

2014: 4 veckor 

    

 

 

Externa anslag 

Externt finansierad doktorandtjänst/forskartid Övriga externa anslag 

 BRO 
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Ultrasound Pregnancy Dating and Risk for Perinatal Morbidity and Mortality –  

When Dates Mismatch 

D56   2015-11 

 

Doktorand Merit Kullinger,  leg läk 

Klinik Kvinnokliniken, Västmanlands sjukhus Västerås 

Handledare Alkistis Skalkidou, docent, Inst för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet 

Bihandledare Helle Kieler, docent, Centrum för läkemedelsepidemiologi, Solna 

 Ulf Högberg, professor, Inst för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet 

Kontaktperson CKF Mats Enlund, docent 

Antagen 130611 

Licentiat Planeras preliminärt VT 2016 

Disputation Planeras preliminärt under 2018 

Institution Inst för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet/CKF  

Ämne Medicinska vetenskaper 

Forskarutbildning Kurser och teorimoment: Licentiatexamen 15 hp. Doktorsexamen 30 hp. 

Ackumulerade poäng Obligatoriska kurser, dokumenterade i Updok: ………….hp 

  Gemensamma obligatoriska (intro till vetenskaplig forskning, mm (8,5 - 11,5 hp) 

  Introduktion till vetenskaplig forskning 9 hp  

  Kurser av särskilt behov för forskarutbildningsämnet (3,5 - 6,5 hp)  

 

Ackumulerade poäng Valfria utbildningsmoment, intygas av handledare: ………….hp 

  Litteraturstudier   Seminarier   Kongresser 

  ………   Specifika ämneskurser 

Delarbeten 

1. Skillnader i perinatal morbiditet mellan pojkar och flickor efter införande av ultraljudsdatering av graviditet.  

2. Skillnader i perinatal mortalitet och morbiditet mellan pojkar och flickor vid stor diskrepans mellan datering 

efter sista mens respektive ultraljud.  

3. Skillnader i perinatal mortalitet och morbiditet hos över- och underburna foster födda av långa respektive 

korta mödrar vid stor diskrepans mellan datering efter sista mens respektive ultraljud.  

4. Beskriva faktorer associerade med diskrepans mellan skattad graviditetslängd vid mätning i första respektive 

andra trimestern. 

 

Planerade artiklar  

Utifrån ovanstående delarbeten. Manuskript finns för de två första delarbeterna.  

 

Erhållna anslag under forskarutbildning 

Landstinget Västmanland 

Forskningsanslag - 

ograduerade 

Forskningsanslag - 

graduerade 

Doktorandtjänst   

50 % - Förordnande 

Internt FoU-anslag 

 

Landstingets 

forskningsfond 

2014: 6 veckor  

2015: 4 veckor 

2016: 8 veckor 

2014: 8 veckor  

2015: 6 veckor 

2016: 7 veckor 

  2012: 75000 kr 

2015: 147000 kr 

 

 

 

Externa anslag 

Externt finansierad doktorandtjänst/forskartid Övriga externa anslag 

 Regionala forskningsrådet 2014: 200000:- 

Regionala forskningsrådet 2015: 400000:- 
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Livsstil och reproduktiv hälsa i det mångkulturella Sverige – en prospektiv studie av  

kvinnor som söker för infertilitet 

D55  2015-11

  

Doktorand Lana Salih Joelsson, leg läk 

Klinik Kvinnokliniken Västerås 

Handledare Tanja Tydén, professor, Inst för folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala universitet 

Bihandledare Kjell Wånggren, med dr, Inst för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet 

 Anna Berglund, med dr, Nationellt centrum för kvinnofrid, Uppsala universitet 

 Andreas Rosenblad, docent, CKF Västerås 

Antagen 130423 

Licentiat Planerad 160310 

Disputation Planerad 180420 

Institution Inst för folkhälso- och vårdvetenskap/Inst för kvinnors och barns hälsa, Uppsala 

 universitet/CKF 

Ämne Medicinsk vetenskap 

Forskarutbildning Kurser och teorimoment: Licentiatexamen 15 hp. Doktorsexamen 30 hp. 

Ackumulerade poäng Obligatoriska kurser, dokumenterade i Updok:  11.5  hp 

   Gemensamma obligatoriska (intro till vetenskaplig forskning, mm (8,5 - 11,5 hp)  

  Kurser av särskilt behov för forskarutbildningsämnet (3,5 -6,5 hp) 

 Introduction to doctoral studies/ Uppsala Universitet 1.5 HP.  

 Introduction to Scientific Research/ Uppsala Universitet 9 HP 

  Kurser av särskilt behov för forskarutbildningsämnet (3,5 - 6,5 hp)  

 Introduktion till spss / Karlstads Universitet  3.0 HP. Kurs i Embryologi/ Karolinska 

 institutet 1,5 HP. Skrivarkurs/ Uppsala Universitet 1,5 HP. Skrivarkurs/ Centrum för 

 klinisk forskning 2,5 HP.  

 

Ackumulerade poäng Valfria utbildningsmoment, intygas av handledare: ………….hp 

  Litteraturstudier   Seminarier   Kongresser 

  ………   Specifika ämneskurser 

1. Kongress deltagande 1,5 HP ASRM Baltimore/USA oktober 2015 

 

Delarbeten         

1. Vilka livsstilsförändringar (diet, rökning/snus, intag av alkohol och koffein, intag av folsyra och Vitamin D, 

motion och eventuellt viktreglerande åtgärder) gör kvinnor som vill bli gravida? 

2. Vilken grad av stress, ångest och depression före, under och efter graviditet de barnlösa kvinnorna har i 

jämförelse med de spontant gravida.   

3. De tre grupperna ”Gravid med hjälp av assisterad befruktning”, ”Ej gravida infertila kvinnor”samt 

”Gravida spontant men välplanerat” (en grupp som planeras från MVC studien, se ovan) jämförs med 

avseende på förändringen i variablerna alkohol- och koffeinintag, BMI, rökning, folsyreintag, vitamin- och 

naturläkemedelskonsumtion, läkarbesök, medicinering, motion samt kostvanor.  

4. Svenskfödda ofrivilligt barnlösa jämförs med utlandsfödda ofrivilligt barnlösa vad gäller demografisk och 

socioekonomisk bakgrund i relation till graviditetsplanering; infertilitetens längd, när de först söker hjälp 

samt tid tills kvinnan blivit gravid. Översättning till arabiska språk planeras för att få kvinnor som inte kan 

svenska med i studien. Finns det skillnader mellan de två grupper vad gäller partnerns roll i 

graviditetsplaneringen och livsstilsförändringar?  

 

 

Planerade artiklar  

1. “Is pregnancy planning associated with background characteristics and pregnancy planning behavior?” 

Accepterad Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica och på väg till tryck. 

2. “Preconception lifestyle and lifestyle modifications among women seeking infertility treatment” in 

manuscript. 

3. “Anxiety and depression among infertile women and women pregnant after assisted reproductive 

technology treatment”. In manuscript 
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Erhållna anslag under forskarutbildning 

Landstinget Västmanland 

Forskningsanslag - 

ograduerade 

Forskningsanslag - 

graduerade 

Doktorandtjänst   

50 % - Förordnande 

Internt FoU-anslag 

 

Landstingets 

forskningsfond 

2013: 57000 2014:  4 veckor    

 

 

Externa anslag 

Externt finansierad doktorandtjänst/forskartid Övriga externa anslag 

 RFR 2013 100 000 

RFR 2014 100 000 

RFR 2015 150 000 
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Genetics of alcohol use disorders 

D53   2015-11 

 

Doktorand Aniruddha Todkar, apotekare 

Klinik Neurovetenskap/CKF Västerås 

Handledare Erika Comasco, med dr, Inst för neurovetenskap, Uppsala universitet 

Bihandledare Kent Nilsson, prof, CKF 

 Sheilagh Hodgins, Stockholms läns landsting/Kings College, London     

 Lars Oreland, prof, Inst för Neurovetenskap, Uppsala universitet 

Antagen 120621 

Licentiat 151130 

Disputation 160601 

Institution Institutionen för neurovetenskap, Uppsala universitet/CKF  

Ämne Vetenskapsområdet för medicin och farmaci 

Forskarutbildning Kurser och teorimoment: Licentiatexamen 15 hp. Doktorsexamen 30 hp. 

Ackumulerade poäng Obligatoriska kurser, dokumenterade i Updok: 20,5 hp 

  Gemensamma obligatoriska (intro till vetenskaplig forskning, mm (8,5 - 11,5 hp)  

  Kurser av särskilt behov för forskarutbildningsämnet (3,5 - 6,5 hp)  

 

Ackumulerade poäng Valfria utbildningsmoment, intygas av handledare: 3,5 hp 

  Litteraturstudier   Seminarier   Kongresser (2 hp) 

 journal klubb (1,5 hp)   Specifika ämneskurser 

 

 

Delarbeten  

 Trajectory of outcomes for alcohol use and misuse through the lens of gene-by-environment interactions 

 Genetic and epigenetic profiling in relation to early-life stress and ethanol binge drinking in rats 

 

Planerade artiklar 

- Stress and DNA methylation regulatory genes in the hypothalamus and pituitary of rats exposed to early 

life stress and adult voluntary ethanol drinking  (under review) 

- Early life stress alters ethanol-induced effects on mesocorticolimbic FKBP5 gene expression in adult rats 

(Manuscript) 

- Alcohol use disorder: moderation by FKBP5 genotype and environment interaction in humans. 

Publicerade artiklar 

- Todkar A, Nilsson KW, Oreland L, Hodgins S, Comasco E: Serotonin transporter genotype by 

environment: Studies on alcohol use and misuse in non-human and human primates Translational 

Neuroscience 4(2) 2013,  241-250 

- Comasco, E, Todkar, A, Granholm, L, Nilsson, KW & Nylander, I. (2015): Αlpha 2a-Adrenoceptor Gene 

Expression and Early Life Stress-Mediated Propensity to Alcohol Drinking in Outbred Rats. International 

Journal of Environmental Research and Public Health, 12(7), 7154–7171 

 

 

Externa anslag 

Externt finansierad doktorandtjänst/forskartid Övriga externa anslag 

120301-121231 

130101-131231 

140101-141231 

150101-151231 
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Psykosociala och ärftliga faktorer i relation till spelbeteende  

bland barn och ungdomar i Västmanland 

D52  2015-11 

Doktorand Sofia Vadlin, socionom 

Klinik BUP/CKF Västerås 

Handledare Kent Nilsson, prof, CKF 

Bihandledare Cecilia Åslund, docent, CKF 

 Erika Comasco, docent, inst för neurovetenskap, Uppsala  

Antagen 120621 

Licentiat 151103 

Disputation Planerad år 2016 

Institution Institutionen för neurovetenskap, Uppsala universitet/CKF 

Ämne Psykiatri 

Forskarutbildning Kurser och teorimoment: Licentiatexamen 15 hp. Doktorsexamen 30 hp. 

Ackumulerade poäng Obligatoriska kurser, dokumenterade i Updok: 16,5 hp   

   Gemensamma obligatoriska (intro till vetenskaplig forskning, mm (8,5 - 11,5 hp)  

  X Kurser av särskilt behov för forskarutbildningsämnet (3,5 - 6,5 hp)   

 Psykometri, 7,5hp 

 

Ackumulerade poäng Valfria utbildningsmoment, intygas av handledare: ………….hp 

  Litteraturstudier   Seminarier   Kongresser 

  ………   Specifika ämneskurser 

 

Delarbeten 

1. Spelbeteende i unga år i relation till interaktioner mellan miljömässiga och genetiska faktorer. 

2. Spelbeteende i unga år i relation till metyleringsgrad hos kandidatgener för monoaminer och androgener 

samt neuropeptider. 

3. Spelbeteende i unga år i relation till psykiatriska tillstånd som affektiva störningar och antisocialt beteende 

samt interaktioner mellan ärftliga och miljömässiga faktorer. 

4. Spelbeteende i unga år i relation till alkohol och droger samt interaktioner mellan ärftliga och miljömässiga 

faktorer. 

 

Delarbeten (publicerade)  

1) Development and content validity of a screening instrument for gaming addiction in adolescents, the Gaming 

Addiction Identification Test (GAIT) 

2) Psychometric evaluation of the adolescent and parent version of the Gaming Addiction Identification Test 

(GAIT) 

 

Erhållna anslag under forskarutbildning 

Landstinget Västmanland 

Forskningsanslag - 

ograduerade 

Forskningsanslag - 

graduerade 

Doktorandtjänst   

50 % - Förordnande 

Internt FoU-anslag 

 

Landstingets 

forskningsfond 

2012:  4 veckor     

 

 

Externa anslag 

Externt finansierad doktorandtjänst/forskartid Övriga externa anslag 

2012-2014: Fullt finanserad (90 % av heltidstjänst) via 

medel från Svenska Spel  
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Nutritionsscreening bland äldre personer – Riskfaktorer för och konsekvenser av undernäring 

D50   2015-10 

 

Doktorand Lisa Söderström, leg dietist, med lic  

Klinik CKF Västerås 

Handledare Leif Bergkvist, prof, CKF 

Bihandledare Eva Thors Adolfsson, med dr, primärvård, Västerås 

 Andreas Rosenblad, docent, CKF  

 Anja Saletti, med dr, inst för folkhälso- och vårdvetenskap, klinisk nutrition och 

 metabolism, Uppsala universitet 

Antagen 110615 

Licentiat 131015  

Disputation Planerad år 2016 

Institution Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, klinisk nutrition och metabolism, 

 Uppsala universitet/CKF  

Ämne Medicinsk vetenskap 

Forskarutbildning Kurser och teorimoment: Licentiatexamen 15 hp. Doktorsexamen 30 hp. 

Ackumulerade poäng Obligatoriska kurser, dokumenterade i Updok: 10,5 hp 

  Gemensamma obligatoriska (intro till vetenskaplig forskning, mm (8,5 - 11,5 hp)  

  Kurser av särskilt behov för forskarutbildningsämnet (3,5 - 6,5 hp)  

 

Ackumulerade poäng Valfria utbildningsmoment, intygas av handledare: 20 hp 

  Litteraturstudier   Seminarier   Kongresser 

  ………   Specifika ämneskurser 

Delarbeten 

1.  Mealtime habits and meal provision are associated with malnutrition among elderly patients admitted to  

hospital. 

2.  A high energy intake from dietary fat among middle-aged and older adults is associated with increased risk 

of malnutrition 10 years later.  

3. Nutritional status predicts preterm death in older people: a prospective cohort study. 

4.  Poor nutritional status is associated with increased mortality in older adults regardless of the cause of death.  

 

Publicerade artiklar 

Söderstrom L, Thors Adolfsson E, Rosenblad A, Frid H, Saletti A, Bergkvist L. Mealtime habits and meal 

provision are associated with malnutrition among elderly patients admitted to hospital.  

Clin Nutr 2013;32(2): 281-288. doi.org/10.1016/j.clnu.2012.07.013 

 

Söderström L, Rosenblad A, Adolfsson ET, Saletti A, Bergkvist L 

Nutritional status predicts preterm death in older people: a prospective cohort study.  

Clinical Nutrition 2014;33(2): 354-359. doi.org/10.1016/j.clnu.2013.06.004 

 

Söderström L, Rosenblad A, Adolfsson ET, Wolk A, Håkansson N, Bergkvist L. A high energy intake from 

dietary fat among middle-aged and older adults is associated with increased risk of malnutrition 10 years later. 

British Journal of Nutrition 2015; 114 (6): 915–923. doi:10.1017/S0007114515002317 

 

Övriga artiklar, enligt delarbeten ovan. 

 

Erhållna anslag under forskarutbildning 

Landstinget Västmanland 

Forskningsanslag - 

ograduerade 

Forskningsanslag - 

graduerade 

Doktorandtjänst   

50 % - Förordnande 

Internt FoU-anslag 

 

Landstingets 

forskningsfond 

2011: 4 veckor 

2012: 6 veckor 

2013: 8 veckor  

2015: 8 veckor 

2011: 4 veckor 

2012: 4 veckor 

2013: 6 veckor   

 

120401—140331 

140331 – 160331 

 

2011: 75 000 kr 

2013: 55 000 kr 

2014: 34 000 kr 

2011: 55 000 kr 

2014: 99 000 kr 

 

 

http://dx.doi.org/10.1016/j.clnu.2012.07.013
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Externa anslag 

Externt finansierad doktorandtjänst/forskartid Övriga externa anslag 

 2011: Capios forskningsfond: 44 000 kr 

2012: Capios forskningsfond: 30 000 kr 
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Smakpåverkan vid öronsjukdom och efter öronoperation 

D49   2015-10 

 

Doktorand Katarina Berling, leg läk 

Klinik Öronnäsahalskliniken, Västmanlands sjukhus Västerås 

Handledare Magnus von Unge, professor, CKF  

Bihandledare Johan Knutsson, med dr, CKF 

Antagen 110524  

Licentiat 131023 

Disputation Planerad år 2016 

Institution Institutionen för kirurgiska vetenskaper, Uppsala universitet/CKF  

Ämne Medicinsk vetenskap 

Forskarutbildning Kurser och teorimoment: Licentiatexamen 15 hp. Doktorsexamen 30 hp. 

Ackumulerade poäng Obligatoriska kurser, dokumenterade i Updok: 13 hp 

  Gemensamma obligatoriska (intro till vetenskaplig forskning, mm (8,5 - 11,5 hp)  

  Kurser av särskilt behov för forskarutbildningsämnet (3,5 - 6,5 hp)  

 

Ackumulerade poäng Valfria utbildningsmoment, intygas av handledare: 9 hp 

  Litteraturstudier   Seminarier   Kongresser 

  ………   Specifika ämneskurser 

Delarbeten 

1. Evaluering av de två smaktesterna, elektrogustometri och filterpappers test, som används i den kliniska 

studien.  

2. En klinisk prospektiv studie där 100 försökspersoner som planeras genomgå mellanörekirurgi p g a kronisk 

otit, kolesteatom och otoskleros undersöks med smaktestesterna EGM och FPT före och vid olika tillfällen, 

upp till ett år, efter operationen. 

3. En klinisk prospektiv multicenter studie där 200 försökspersoner som planeras genomgå mellanörekirurgi  

p g a otoscleros utvärderas angående symtom av smakstörning och livskvalitet före och vid olika tillfällen, 

upp till ett år efter operationen.  I studien används såväl evaluerade livskvalitetsformulär som riktade frågor 

om symtom rörande smakupplevelse. 

4. En histologisk undersökning av biopsier från korda tympani nerver från såväl friska som sjuka mellanöron. 

Elektronmikroskopisk undersökning av nervbiopsierna utförs vid Öronforskningslaboratoriet vid Gustav V 

forskningsinstitut, Karolinska Universitetssjukhuset Solna.  
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Acta Otolaryngol. Acta Otolaryngol 2015;135(6):1-7. 
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barn och ungdomar. (Delstudie I i projektet är anknutet.) 
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Stockholm 2002-2010. 
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303 HPV prevalence in primary vaginal cancer and its relation to clinicopathological variables. 

 Anknutet datum: 2014-05-20 Projektansvarig: Cecilia Ranhem, specialistläkare,    

  Kvinnokliniken, Västmanlands sjukhus Västerås  
 Avslutat datum: 2015-12-17 
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306 Undvikande av atelektasutveckling under anestesi genom ”preoxygenerings-eliminering”, kortvarig 

ventilation med luft och högt färskgasflöde. En randomiserad kontrollerad studie. 

Anknutet datum: 2014-06-23 Projektansvarig: Erland Östberg, leg läk, Operationskliniken,  
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319 Acceptance & Commitment Therapy vid akut psykossjukdom. 

 Anknutet datum: 2015-04-29 Projektansvarig: Mårten Tyrberg, psykolog, Psykosmott Öster,  

  Västmanlands sjukhus Västerås 

 Avslutat datum: 2015-12-17 
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