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Chefen har ordet 
 
 

 

Bäste läsare! 

 

Det här blir min första inledning till CKFs 

verksamhetsberättelse, och jag har endast haft 

positionen som chef i två månader sedan jag tog 

över efter min företrädare docent Enlund. Sett i 

retrospektroskopet finner man att de senaste årens 

utveckling varit fenomenal, trots en bister 

ekonomisk situation för forskning likväl som för 

många andra verksamhetsområden inom hälso- och 

sjukvården.  

 

 

 

”Sett i retrospektroskopet finner 

man att de senaste årens 

utveckling varit fenomenal,...” 
 

 

 

Antalet vetenskapliga publikationer per år varierar 

av naturliga skäl mycket beroende på i vilken fas 

CKFs medarbetare befinner sig. Men årets 

publikationer blev sammantaget 65 stycken, vilket 

är en toppnotering i CKFs historia! 

Medelimpaktfaktorn (4,0) för tidskrifterna dessa 

artiklar publicerades i är dessutom glädjande hög. 

Hur skall vi toppa detta nästa år undrar jag 

oroligt? Vidare hade vi tre disputationer, fyra 

licentiatexaminationer, och vi registrerade två nya 

doktorander samt anknöt sex nya forskningsprojekt, 

vilket bådar gott inför framtiden.  

 

Under sommaren verkställdes en flytt av vår 

forskningsmottagning. Trots farhågor som vid alla 

stora förändringar genomfördes denna flytt på ett 

utmärkt sätt av engagerad personal och 

mottagningen har nu en centralt placerad plats i 

regionens sjukvårdshuvudbyggnad vilket gör att vi 

ser framtiden med tillförsikt. Vi hoppas att CKF 

kan bistå och vara stöd i att utveckla 

forskningsverksamheten på klinikerna, vilka på 

många sätt är hårt trängda i den kliniska vardagen.  

 

Under året påbörjades även ett arbete mot 

kunskapsstyrning, både nationellt och regionalt, 

vilket är mycket glädjande eftersom CKFs 

medarbetare sedan länge varit djupt engagerade i 

denna fråga. För oss som arbetar med 

kunskapsutveckling genom forskning är kunskap 

och kvalitet naturligtvis det som vi anser måste 

styra verksamheterna och deras utveckling.  

Ett arbete med att via den regionala noden för 

kliniska studier Sverige underlätta exempelvis 

registrering, samordning och avtalsskrivning när 

det gäller kliniska prövningar på kliniknivå 

påbörjades under hösten. Studier från bland annat 

Uppsala universitet visar att det finns mycket att 

vinna för involverade forskningsaktiva kliniker på 

att utveckla denna kompetens.  

 

Det skall även nämnas att i den stora 

sjukvårdsregionen (Uppsala – Örebro) vi tillhör, 

har man arbetat för att underlätta forskningen 

genom att ta fram en övergripande 

forskningsstrategi. Man bedömer att den kliniska 

forskningen på många sätt är väsentligt bidragande 

till en högkvalitativ hälso- och sjukvård och att den 

måste gynnas genom strategiska beslut. Detta 

välkomnas naturligtvis och under kommande år 

kommer en ny forskningsstrategi för Region 

Västmanland att realiseras för att långsiktigt stödja 

forskningsverksamheten till gagn för våra 

medborgares hälsa, och våra medarbetares 

kompetensutveckling. 

 

Med andra ord, både retro- och prospektroskopet 

ger mig många anledningar att känna tillförsikt 

inför framtiden, både som chef för Centrum för 

klinisk forskning, och som medborgare, som får ta 

del av den sjukvård som tillhandahålls av 

kompetenta och forskningsaktiva kliniker. 
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Kent W. Nilsson 

Chef och föreståndare, professor  
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Bakgrund 
Centrum för klinisk forskning, Region 

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 

Region 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.  

 

Regionen har lagstadgat ansvar för klinisk forskning 

och utvecklingsarbete (HSL 2017:30; 18 kap, 2§). 

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 regionen. 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 Region 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 

Region 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 vid Uppsala universitet genom 

att föreståndaren/chefen givits status som prefekt.  

 

Inom Region Västmanland ingår CKF i Centrum för 

hälso- och sjukvårdsutveckling och är organisatoriskt 

underställt Hälso- och sjukvårdsdirektören.  
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Centrumråd 
 

 

Enligt instruktionen för CKF Västerås utfärdad av 

Uppsala universitets rektor (UVF 1999/688) skall 

CKF ha ett råd bestående av fyra personer. Region 

Västmanland utser två personer och den medicinska 

fakultetsnämnden i Uppsala två personer. Detta råd 

skall stödja föreståndaren för CKF. I det reviderade 

avtalet från 2011 har Region Västmanlands represen-

tation utökats med en person till tre och rådet består 

således av fem personer. 

 

Föreståndare för CKF under 2017 var docent  

Mats Enlund till och med oktober och professor  

Kent Nilsson från november. Biträdande föreståndare 

var professor Karl Michaëlsson, Institutionen för 

kirurgiska vetenskaper, Ortopedi/Uppsala kliniska 

forskningscentrum.  

 

Rådets platser innehades av docent  

Elisabet Granstam, ögonkliniken, docent  

Egil Henriksen, fysiologkliniken och 

 

 

professor Kennet Smedh, kirurgkliniken, som 

representanter för Region 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 regionråd med 

ansvar för forskning, regiondirektör, hälso- och 

sjukvårdsdirektör, cheferna för de två vårdande 

enheterna, doktorandrepresentant och CKF:s 

biträdande chef. Den aktuella representationen 

framgår av Figur 1. Centrumrådet sammanträdde 

under 2017 vid två tillfällen, 31 mars och 6 oktober, 

då företrädare för Region Västmanland och Uppsala 

universitet diskuterade gemensamma frågor av 

administrativ/ekonomisk och vetenskaplig natur.  

 

 

 

 

Figur 1. Centrumråd 

 

 

Centrum för klinisk forskning  
Uppsala universitet – Region Västmanland  

 

Föreståndare 

Kent Nilsson/Mats Enlund 

Bitr föreståndare 

Karl Michaëlsson 

 

Centrumråd 

Uppsala  universitet 

Frank Arnold Flachskampf, Elisabeth Ståhle 

 

Landstinget Västmanland 

Elisabet Granstam, Egil Henriksen, Kennet Smedh  

 

Närvarorätt 

Uppsala  universitet 

Kanslichef, Medicin och Farmaci 

 

Region Västmanland  

Regionråd med ansvar för forskning 

Regiondirektör, Hälso- och 

sjukvårdsdirektör 

Cheferna för Primärvård och Västmanlands 

sjukhus  

Bitr chef vid CKF 

Doktorandrepresentant  

http://katalog.uu.se/orginfo/?orgId=X185
http://katalog.uu.se/orginfo/?orgId=X185
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Verksamhetsberättelse 2017 
Personal (procent av tjänstgöring)  

• Kent Nilsson, sociolog, professor, bitr chef och chef för CKF from 171101 (100 %) 

• Mats Enlund, leg läk, doc, chef för CKF tom 171030 (83 %, från 171101 50 %) 

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

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

• Eva Nohlert, leg tandläkare, med dr (75 %) 

• Elisabet Rodby Bousquet, leg fysioterapeut, med dr (50 %) 

• Andreas Rosenblad, biostatistiker, doc (100 %) 

• Lisa Söderström, leg dietist, med dr (25 % tom 170228, därefter 50 % ) 

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

• Philippe Wagner, biostatistiker, med dr (50 % tom 170504, därefter 100 %) 

• Cecilia Åslund, beteendevetare, doc, sektionsledare (100 %) 

• Annika Kärnsund, leg sjuksköterska, forskningsassistent (50 %)  

• Angelica Norling, leg sjuksköterska, forskningsassistent (50 %) 

• Marie Stenius, leg sjuksköterska, forskningsassistent (37,5 %) 

• Tony Wiklund, leg sjuksköterska, forskningsassistent (100 %) 

• Maria Dell' Uva Karlsson, sekreterare (90 %) 

• Mariana Ehn, sekreterare (100 %) 

• Maria Pettersson, sekreterare (100 %) 

• Mattias Rehn, systemansvarig (100 %)  

 

Visstidsanställda  

• Leif Bergkvist, leg läk, professor (timanställning 40 %) 

• Pär Hedberg, leg läk, doc (20 %) 

• Egil Henriksen, leg läk, doc (20 % tom 170831) 

• Johan Knutsson, leg läk, med dr (10 %)  

• Jerzy Leppert, leg läk, professor (timanställning 50 %) 

• Marja-Leena Ojutkangas, leg sjuksköterska, forskningsassistent (60 %) 

• Magnus von Unge, leg läk, professor (timanställning 10 %) 

• John Öhrvik, biostatistiker, professor (timanställning 15 %)  

 

Visstidsanställda – externa medel 

• Elin Ejdersund, leg sjuksköterska, forskningsassistent (40 %) 

• Viktoria Hallström, leg sjuksköterska, forskningsassistent (40 %) 

• Alva Klasson, kontorist (75 % tom 170831) 

• Anna Liljestrand, kontorist (75 % 170724-171020) 

• Hanna Forsberg, kontorist (75 % från 171001) 

• Lotta Nilsson, leg sjuksköterska, forskningsassistent (60 % tom 171231)  

• Angelica Norling, leg sjuksköterska, forskningsassistent (25 %) 

• Elisabet Rodby Bousquet, leg fysioterapeut, med dr (50 %) 

• Lisa Söderström, leg dietist, med dr (25 % tom 170228, 50 % tom 171231) 

• Åke Tegelberg, leg tandläk, professor (timanställning 15 %) 

 

Konsulter som gästföreläst på kursen i Vetenskapsmetodik och evidensbaserad medicin: 

• Inna Feldman, Hälsoekonomi, Uppsala Universitet 

• Hamid Khankeh, Genomgång och diskussion kvalitativa studier, KI 

• Lars Lööf, Litteratursökning samt Läkemedelsprövning, Läkemedelskommittén i Västmanland 
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Kreativa luncher  

 

Centrum för klinisk forskning inbjuder cirka 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 2017 ordnades en kreativ lunch. Tisdagen 9 maj 

gästades CKF av frilansjournalisten Ann-Christin Kihl. 

 

Ann-Christin är en av de mest framstående 

journalisterna i Västerås. Hon är engagerad socialt 

och även orädd i sitt sätt att skriva. Förutom 

reportage, har hon skrivit ett antal böcker om olika 

kända personer och/eller händelser med 

västmanländsk förankring. Lunchen var välbesökt 

och Ann-Christin fick många frågor efter sin 

utmärkta presentation.  

 

Planeringsdagar  

Under 2017 ordnades två planeringsdagar, en planeringsdag på våren för baspersonal, doktorander och 

postdoktorander och en planeringsdag på hösten för baspersonal och postdoktorande.

 

14 mars 2017 – Aros Congress Center, Västerås 
 

• Uppföljning av 2016 års planeringsdag (våren) 

• Flytt av CKF till hus 52 

• Information om Uppsala kliniska 

forskningscenter, UCR 

• Presentation av pågående forskningsprojekt, 

forskare och doktorander  

• Sammanfattning av planeringsdagen 

 

25 oktober 2017 – Steam Hotel, Västerås 
 

Retrospekt – Prospekt: Vad har varit och vad blir? 
 

• Min forskningsvision inom Region Västmanland - 

Ann-Marie Svensson, hälso- och sjukvårdsdirektör 

• En titt i prospektroskopet – Kent Nilsson 

• En titt i retrospektroskopet – Mats Enlund 

• Sammanfattning av planeringsdagen
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Forskningsombud 
 

Sedan 2015 finns forskningsombud vid i princip varje 

medicinsk enhet. Tanken är att forskningsombudet 

ska fungera som ”kommunikationsrör” mellan sin 

enhet och CKF. Det kan handla om att få ut 

information från CKF om begivenheter som t.ex. 

disputationer och utlysningar av forskningstid eller 

forskningsmedel, detta som komplement och 

förstärkare av den information som ligger på 

intranätet. Kommunikationen kan självklart också gå 

åt andra hållet: snappa upp en idé på den egna 

enheten eller fånga upp en forskningsintresserad 

kollega och lotsa till CKF. 

 

 

 

 

Klinik/verksamhet  

 

Forskningsombud 
 

 

Akutkliniken Lennart Edmark 

Barn- och ungdomskliniken Ulrika Lorentzon Fagerberg 

Barn- och ungdomspsykiatri Susanne Olofsdotter 

Fysiologkliniken Pär Hedberg 

Geriatrik och medicinsk rehabilitering Athir Tarish 

Habiliteringen Katina Pettersson 

Hudkliniken Tomas Vikerfors 

Infektionskliniken Tina Carlander 

Kirurgkliniken Yvette Andersson 

Kvinnokliniken Merit Kullinger 

Kärlkirurgiska kliniken Björn Kragsterman 

Laboratoriemedicin  Per Bjellerup 

Medicinkliniken Camilla Skoglund Andersson 

Onkologkliniken Cecilia Nilsson 

Operationskliniken Erland Östberg 

Ortopedkliniken Nenad Andjelkov 

Primärvården (regiondrivna VC) Eva Thors Adolfsson 

Primärvården (privata VC) Ghena Shabana 

Reumatologkliniken Milad Rizk 

Röntgenkliniken Jakob Swanberg 

Urologkliniken Fahrood Almdari 

Vuxenpsykiatri Mårten Tyrberg 

Ögonkliniken Elisabet Granstam 

Öronkliniken Johan Knutsson 
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Skrivarkurs 

 

 

La Casa di Botro, Botricello, Italien 

CKFs årliga skrivarkurs ägde rum 14-21 september i 

italienska Kalabrien på La Casa di Botro, Botricello. 

För en del doktorander var det första och för en del 

andra gången de fick delta i denna uppskattade 

skrivarkurs. I år deltog åtta doktorander, sju 

handledare/föreläsare, två gästföreläsare och två 

kursadministratörer. Syftet med skrivarkursen är att 

doktoranderna ska få möjligheten att utveckla 

praktisk och teoretisk kunskap om författandet av 

vetenskapliga artiklar samt att nätverka och lägga 

grund för fortsatta projekt och samarbeten. 

Fördelarna med att erbjuda en skrivarkurs är också 

den unika möjligheten för doktorander att få ostörd 

tid med sin handledare vilket gynnar den 

vetenskapliga skrivprocessen.   

 

Schemat gav möjlighet både till eget skrivande och 

handledningstid, samt grundliga teoretiska 

genomgångar där de erfarna handledarna fick tillfälle 

att dela med sig av erfarenheter och tips. 

Förmiddagarna ägnades åt manuskriptets olika delar: 

sammanfattning, bakgrund, metod, resultat och 

diskussion - ett avsnitt per dag. Därefter presenterade 

doktoranderna sina forskningsprojekt med följande 

återkoppling om projektets vetenskapliga innehåll 

samt feedback på presentationsteknik. För tredje året 

i rad medverkade professor emeritus Arne 

Andersson, editor för ”Upsala Journal of Medical 

Sciences” och föreläste om publicering av 

vetenskapliga artiklar ur hans inifrån-perspektiv som 

editor. Arne Andersson gav även doktoranderna 

möjlighet att få individuell återkoppling efter deras 

presentationer utifrån detta perspektiv och hans 

erfarenheter, vilket var mycket uppskattat.  

 

 

Nytt för i år var att professor Alkistis Skalkidou 

deltog. Hon deltog – inte bara som huvudhandledare 

för två av doktoranderna – utan också som 

gästföreläsare i manuskriptförfattande. Hon är 

nyutnämnd professor vid institutionen för Kvinnors 

och barns hälsa i Uppsala och leder den obstetriska 

forskningsgruppen där. Nya kontakter knöts och idéer 

till framtida projekt började växa fram under denna 

vecka.  

 

Under eftermiddagarna författade doktoranderna 

tillsammans med respektive handledare manuskript 

och deltog i vetenskapliga diskussioner. 

Måndagseftermiddagen ägnades åt ett postdoc-

seminarium angående etik och teknik vid 

refereearbete. Detta leddes av Arne Andersson och 

Leif Bergkvist. På onsdagseftermiddagen hade 

handledarna återigen seminarium.  

 

Kvällsaktiviteterna utgjordes av middagar och sociala 

evenemang. För första gången hade man en fri 

kvällsaktivitet då man kunde disponera sin tid efter 

eget tycke. Dock slutade det med gemensam trupp till 

stans lokala pizzeria i ena lägret och i andra lägret, 

tio-rätters middag med havets skatter. En av våra 

kursadministratörer, Maria Dell’Uva Karlsson bjöd in 

oss till middag en kväll i sin vackra trädgård och bjöd 

på hemlagad kalabrisk mat. En annan kväll var 

kursmiddagen förlagd i bergsbyn Cropani. Tack vare 

två fantastiska kursadministratörer som höll i 

kursservice, lunch, fika och planering av aktiviteter 

av social karaktär har doktorander och 

handledare/föreläsare ostört haft möjligheten att 

fokusera på det vetenskapliga skrivandet.  
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CKF:s funktioner 

 

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 2017 hölls 19 öppet hus-besök (redovisas i 

bilaga 1). 

 

Doktorandverksamhet 
 

Doktorandverksamheten omfattar två huvuddelar: 

direkt handledning och vetenskapliga seminarier. Vid 

årets början var 28 doktorander registrerade vid CKF. 

Fyra doktorander har genomgått licentiatseminarium/ 

halvtidskontroll och tre doktorander har disputerat.  

 

Två nya doktorander registrerades under 2017 vid 

CKF: Eva-Lena Syrén, leg läk, kirurgiska kliniken 

och Catalina Torres Soler, leg läk, psykiatrikliniken.  

 

Doktorand/medicine licentiat Jakob Swanberg  

meddelade den 31 januari att han avslutar sin  

forskarutbildning med medicine licentiatexamen.   

 

Vid årets slut var 26 doktorander registrerade (se 

bilaga 2). 

 

 

Vetenskaplig handledning 
 

Följande fyra nivåer för handledning och anknytning 

till CKF har överenskommits: 
 

 

C-uppsatser och lägre akademisk nivå har vi inte 

resurser att åtaga oss. 

 

Sex av de anknutna projekten avslutades under året 

och sex nya projekt har tillkommit (se bilagor 3-4). 

Vid årets slut var totalt 39 projekt anknutna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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Licentiatexamen/halvtidskontroll 

 

Doktorand Rebecka Husdal, fil mag, Västerås       

30 maj 2017: The organisation of diabetes care for 

persons with type 2 diabetes mellitus 
 

Institution:  Institutionen för medicinska 

vetenskaper/CKF, Uppsala universitet 

Betygsnämnd: Docent Stig Attvall, med dr Nouha 

Saleh Stattin, prof. em. Brita Karlström 

Handledare:  Andreas Rosenblad, docent, CKF  

Bihandledare:  Eva Thors Adolfsson, docent, Region 

Västmanland, Janeth Leksell, docent, 

Uppsala universitet 
 

Vid licentiatseminariet redovisades resultat från två 

delstudier. I delstudie 1 redovisades resultatet om hur 

den svenska diabetesvården i primärvården har 

förändrats från 2006 till 2013. I delstudie 2 

redovisades associationen mellan personella resurser 

och organisationsfaktorer på vårdcentralsnivå och 

HbA1c-nivån för personer med typ 2 diabetes 

mellitus. Licentiatavhandlingen godkändes av 

betygsnämnden som examinerade Rebecka Husdal 

till medicine licentiat. 

 

 

Doktorand Megha Bendre, master i farmakologi, 

Västerås 19 oktober 2017: Monoamine oxidase A 

gene in relation to stress and alcohol consumption 
 

Institution:  Institutionen för neurovetenskap/CKF,     

 Uppsala universitet 

Betygsnämnd: Docent Annika Thorsell, Linköpings  

 universitet, professor Niklas Dahl,  

 professor Anne-Liis von Knorring,  

 Uppsala universitet  

Handledare:  Professor Kent Nilsson, CKF 

Bihandledare:  Docent Erika Comasco, Institutionen  

 för neurovetenskap, professor Ingrid  

 Nylander, Pharmaceutical  

 Biosciences, Uppsala universitet 
  
Vid licentiatseminariet redovisades resultat från två 

delstudier. I delstudie 1 redovisades resultaten av 

effekten av tidig livsstress och frivillig episodisk 

alkoholkonsumtion hos vuxna hanråttor, på MAOA-

expressionen i hjärnregioner som relaterar till stress 

och belöning. I delstudie 2 studerades unga vuxna 

män. Följande resultat redovisades: i) MAOA-

metylering modererade interaktionseffekten mellan 

MAOA-uVNTR och svåra uppväxtförhållanden i 

relation till alkoholrelaterade problem; och ii) 

Alkoholkonsumtion modererade interaktionseffekten 

av MAOA-uVNTR och svåra uppväxtförhållanden i 

relation till MAOA-metylering. Licentiatavhandlingen 

godkändes av betygsnämnden som examinerade 

Megha Bendre till medicine licentiat. 

Doktorand Virginia Gonzalez, leg läk, Västerås 14 

november 2017: The Value of Preoperative MRI in 

the work-up of Breast Cancer 
 

Institution:  Centrum för klinisk forskning,  

 Uppsala universitet 

Betygsnämnd: Robert Brännström, docent, KI,  

 Sophia Zackrisson, docent,  

 Institutionen för translationell  

 medicin, Diagnostisk radiologi, Lunds  

 Universitet, Maziar Nikberg, med dr,  

 CKF 

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 
 

Vid licentiatseminariet redovisades resultat från två 

delstudier. I delstudie 1 redovisades huruvida 

utredning med preoperativ bröst MRT skulle påverka 

valet av primär kirurgisk behandling, utformningen av 

eventuell tilläggsbehandling och minska antalet 

reoperationer hos kvinnor <56 år med 

nydiagnostiserad bröstcancer. I delstudie 2 

redovisades hur väl inkrementella bröst MRT fynd 

överensstämde med PAD. Licentiatavhandlingen 

godkändes av betygsnämnden som examinerade 

Virginia Gonzalez till medicine licentiat. 
 

 

Doktorand Erland Östberg, leg läk, Västerås  

1 december 2017: Influence of oxygen concentration 

and positive and-expiratory pressure on venous 

admixture and atelectasis during general anaesthesia. 
 

Institution:  Kirurgiska vetenskaper, Uppsala  

 universitet/CKF 

Betygsnämnd:  Doc. Sophie Lindgren, Sahlgrenska 

Akademin, doc. Margareta Mure, KI 

prof. Andrei Malinovschi, UU. 

Handledare:  Docent Mats Enlund, med.dr. Lennart 

Edmark, prof. em. Göran Hedenstierna. 
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Doktorsexamen 2017 
 

 

 

 

Ångest hos tonåringar. Mätning, kliniska 

karaktäristika och inflytande av föräldrabeteende 

och genetiska faktorer 

 

Ångest är det vanligast förekommande psykiska 

problemet bland tonåringar, med en livstidprevalens 

på 30 %. Ångeststörningar är handikappande 

tillstånd med negativ inverkan på skolresultat, 

kamrat- och familjerelationer och fritid. Forskning 

visar att obehandlad ångest ofta är kronisk och 

symtom och inverkan på det dagliga livet tenderar att 

förvärras med ökande ålder. Ångest är associerat 

med stora samhällskostnader, och är globalt en 

ledande orsak till funktionsförlust. Dessa fakta till 

trots förblir majoriteten av tonåringar i behov av 

ångest-behandling oupptäckta och den kliniska 

karaktäristiken och etiologin vid ångest hos 

tonåringar är otillräckligt utforskade områden. 

 

Avhandlingen visade att ångeststörningar var mycket 

vanligt bland tonåringar som remitterats till barn- och 

ungdomspsykiatrin (BUP), oavsett skäl för remiss: 1 

av 2 patienter uppfyllde diagnoskriterier för minst en 

ångeststörning. Endast för en minoritet av dessa (21 

%) hade ångest föranlett kontakt med BUP. De flesta 

tonåringar som uppfyllde kriterier för en 

ångeststörning hade flera samtidiga andra 

psykiatriska störningar. Tonåringar på BUP med 

ångest kan således karaktäriseras som en komplex 

patientgrupp med en klinisk bild som i tidigare 

studier förknippats med mer kronicitet och negativa 

konsekvenser. En bred bedömning med strukturerade 

instrument kan förbättra upptäckt och därmed 

möjlighet att få adekvat behandling. För detta 

ändamål visade avhandlingen att Spence Ångestskala 

(SCAS) och dess föräldraversion är kliniskt 

användbara instrument för att mäta flera typer av 

ångest hos tonåringar på BUP. 

 

Olika föräldrabeteenden lyfts ofta fram i etiologin vid 

ångest. Avhandlingen visade att föräldrabeteenden 

har minimalt inflytande på ångest hos tonåringar, 

men kan vara av större betydelse för vissa, beroende 

på individuella, genetiskt drivna skillnader i 

känslighet för föräldrabeteenden. Dessa fynd antyder 

således att etiologin rörande ångest kan innefatta 

differentiella känslighetseffekter i interaktionen 

mellan genvarianter och föräldrabeteenden. I närvaro 

av sådana effekter är det mer troligt att 

ångestnivåerna hos individer med känslighets-

genvarianter påverkas i såväl negativ som positiv 

riktning av föräldrabeteenden, jämfört med individer 

utan dessa genvarianter. Avhandlingens implikationer 

för behandling är att föräldramedverkan och 

behandlingskomponenter som utvecklar och 

förstärker positiva föräldrabeteenden kan vara av 

större betydelse för vissa tonåringar, beroende på 

individuella skillnader i känslighet för 

föräldrabeteenden. 

  

 

Susanne Olofsdotter 

Leg psykolog 

Centrum för klinisk forskning Västerås, Uppsala universitet 

Västerås 20 oktober 2017 

 

Anxiety among Adolescents: Measurement, Clinical Characteristics, and 

Influences of Parenting and Genetics 

 

ISBN:  978-91-513-0033-7 

Fakultetsopponent:  Med dr Mats Humble, Örebro universitet 

Betygsnämnd:  Docent Eva Billstedt, Göteborgs universitet, 

Professor Per A Gustafsson, Linköpings universitet, 

Docent Jan-Olov Larsson, Karolinska Institutet 
Handledare:  Professor Kent Nilsson, CKF 

Bihandledare: Professor Tomas Furmark, Institutionen för 

psykologi, Uppsala universitet 

 

http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1131438&dswid=9587
http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1131438&dswid=9587
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Den aktuella avhandlingen behandlar två till synes 

olika ämnen. Det ena rör epidemiologin för 

mjukdelssarkom hos vuxna (MDS), en grupp av ofta 

dödliga sjukdomar av okänd orsak. Här har den 

historiska oförmågan att kartlägga etiologin för dessa 

tumörer resulterat i en brist på förebyggande åtgärder 

med en betydande förlust av levnadsår som följd. I 

avhandlingsarbetet studerar vi faktorer förknippade 

med kroppskonstitution, reproduktiva händelser, 

ärftlighet och vävnadstrauma.  

 

Det andra ämnet behandlar risken för cancer efter 

knäproteskirurgi, en oro bland ortopedforskare och en 

viktig folkhälsofråga, då antalet proteser stadigt ökar, 

inte minst hos yngre patienter.  

 

Dessa två ämnen har visat sig vara relaterade då 

mjukdelstumörer har identifierats i anslutning till 

protesimplantat, vilket fört med sig att kunskap kring 

riskfaktorer för MDS potentiellt skulle kunna ge 

ledtrådar om carcinogena effekter hos 

protesimplantat, samt associerade faktorer så som 

underliggande sjukdom och behandling. I studien av 

båda ämnena, arbetar vi med några av världens 

största och mest detaljerade studiepopulationer. För 

MDS gjordes en populationsbaserad fall-

kontrollstudie med alla fall från södra 

sjukvårdsregionen åren mellan 1998 och 2009, nästan 

1000 fall. Den andra är Svenska Knäprotesregistret, 

världens äldsta register i sitt slag, som inkluderar alla 

opererade patienter från 1975 till nutid.Vi fann att 

57% av MDS-fallen i vår studiekohort kunde 

tillskrivas faktorer relaterade till kroppskonstitution 

och reproduktiva händelser, ärftlighet och 

vävnadstrauma. Vi fann också ett överskott av MDS-

tumörer i knäproteskohorten, tillsammans med ett 

lågt, men statistiskt signifikant, överskott av mer 

vanliga cancerformer. Dessa inkluderade prostata 

cancer, malignt melanom och hematologiska 

maligniteter. Med tanke på förekomsten av MDS, 

drar vi slutsatsen att vävnadstrauma kan vara en 

bidragande faktor till den ökade cancerrisken.  

 

Även om dessa ämnen i sig är viktiga, presenterar de 

också en rad intressanta utmaningar när det gäller 

epidemiologisk och statistisk metodik. Till exempel 

utgör studiet av MDS, som en heterogen grupp av 

sällsynta tumörsjukdomar med potentiellt skilda 

etiologier, problem i termer av subgruppsanalyser 

samt justering för multipla störfaktorer i små studier. 

Den sällsynta sjukdomen leder också till svårigheter 

att utreda effekten av ärftlighet, då etablerade 

analysmetoder inte på ett enkelt sätt går att förena 

med den etablerade studiedesign som ofta används 

för MDS. Studien av proteskirurgirelaterad cancer 

inkluderar utmaningar i att skilja mellan kausala 

effekter och den bias som uppstår när 

sjukhuspatienter undersöks på grund av sin sjukdom 

och cancerdiagnoser uppkommer som ett bifynd. 

  

 

Philippe Wagner 

Epidemiolog 

Centrum för klinisk forskning Västerås/ Lunds universitet  

Lund 4 maj 2017 

  

On the Epidemiology of Soft Tissue Sarcoma and Risk of Cancer 

following Knee prosthesis surgery. Important factors and 

methodological notes 
 

ISBN:  978-91-7619-445-4 

Fakultetsopponent:  Docent Håkan Olsson, Umeå universitet 

Betygsnämnd:  Professor Martin Eklund,  

Docent Anders Krarup Hansen,  

Professor Peter Nilsson 

Handledare:  Håkan Olsson, professor, Cancer Epidemiologi, 

Lunds Universitet 

Bihandledare: Lars Lidgren, professor, Ortopedi, Lunds 

Universitet 
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Smaken försämras av öronsjukdom och efter 

öronoperation! 

 

En hög andel, upp till 62%, av patienter som 

genomgår öronoperation upplever symtom av 

smakstörning efter operation. Ett år efter operationen 

har flertalet av patienterna återfått normal 

smakförmåga. Patienter med kronisk inflammatorisk 

öronsjukdom har ofta mätbart sämre smakförmåga 

redan före operationen och får mera uttalade besvär 

efter operationen än patienter med otoskleros, en 

öronsjukdom utan infektion. Kvinnor och yngre 

personer visade sig ha generellt en bättre 

smakförmåga än män och äldre. Uttalat kirurgiskt 

trauma mot nerven försämrar smakförmågan efter 

operationen. 

 

Smaksinnet är viktigt för människans överlevnad. 

Historiskt hjälpte smaken oss att avgöra om föda var 

ätlig eller ej, exempelvis signalerar besk smak att 

födan är giftig. Förlorad smak minskar enligt tidigare 

studier drivkraften att äta och kan leda till 

undernäring och eventuell död. I vårt moderna 

samhälle är smakupplevelsen av central betydelse för 

vårt välmående, vilket avspeglar sig i ett ständigt 

växande utbud av kokböcker, TV-program med 

matlagning. Även researrangemang med resor och 

hotellupplevelser fokuserar på mat och 

vinupplevelser. Smakens betydelse avspeglar sig 

dock inte i rutiner på svenska sjukhus. Flertalet 

öronkliniker i Sverige och resten av västvärlden 

genomför sällan rutinmässigt smaktester.  

 

Korda tympani som är den viktigaste smaknerven 

passerar helt oskyddat tvärs igenom mellanörat, och 

passerar mellan hörselbenen. Det gör det svårt för 

öronkirurgerna att lämna nerven orörd i samband 

med öronoperationer. I samband med 

inflammatoriska sjukdomar i mellanörat, såsom 

öroninflammation (kronisk otit) kan nerven även vara 

påverkad av sjukdomen i sig.  

 

En del studier av smakpåverkan finns men det finns 

ingen konsensus om risk och prognos för sådan 

påverkan efter öronkirurgi och i samband med 

öronsjukdom. Resultaten i avhandlingen syftar till att 

klargöra graden av påverkan på nerven samt 

konsekvenserna för patienterna vid olika former av 

öronsjukdom och som komplikation till 

öronoperation. Resultaten syftar även till att 

öronkirurgerna genom denna nya kunskap bättre ska 

kunna avgöra hur man kirurgiskt bör handskas med 

nerven samt kunna ge patienterna information om 

risk och prognos för smakpåverkan i samband med 

öronoperationer. 

 

 

 

 

 

 

 

Katarina Berling Holm  

Leg läk 

Centrum för klinisk forskning Västerås, Uppsala universitet  

Västerås 27 april 2017  

 

The Chorda Tympani Nerve: Role in Taste Impairment in Middle Ear 

Disease and after Ear Surgery 

 

ISBN:  978-91-554-9837-5 

Fakultetsopponent:  Docent Mikael Karlberg, Lunds universitet 

Betygsnämnd:  Professor Anders Fridberger, Linköpings universitet 

Professor Göran Laurell, Uppsala universitet 

Professor Jerzy Leppert, CKF Västerås 

Handledare:  Professor Magnus von Unge, CKF Västerås 

Bihandledare:  Med dr Johan Knutsson, CKF Västerås  

 

http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1078890&dswid=cookie-agreed
http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1078890&dswid=cookie-agreed
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Utbildning 
 

CKF har under 2017 anordnat följande kurser: 

 

Introduktionskurs - 

Vetenskapsmetodik och 

evidensbaserad medicin 
7,5 högskolepoäng  

 

Kursansvarig: Med dr Elisabet Rodby Bousquet  

Antal kurstillfällen: onsdagar 13.00-17.00 mellan 18 

januari – 31 maj 2017 (uppehåll för sport- och 

påsklov) 

Antal deltagare: 8 deltagare. Samtliga 8 som deltog i 

hela kursen 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 Lisa Söderström 

Examinator: Docent Mats Enlund 

Antal kurstillfällen: 6 heldagar samt handledning 5-6 

timmar mellan september-november 2017 

Antal deltagare: 20 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, 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 vt 2017 av  

Mats Enlund sammankallande, Jerzy Leppert,  

Åke Tenerz, Johan Carlander, Camilla Skoglund-

Andersson, Margareta Reutervall, Inge Eriksson, 

Abbas Chabok och Adina Velica. Under hösten 

ersattes Johan C, Camilla S-A och Margareta R av 

Ulrika Foldevi och Tomas Vikerfors.  

                                                 

Plats: Samlingssalen, ingång 29, Västmanlands 

sjukhus, Västerås, Tid: 08:00 - 08:45 
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Läkarmöten 2017 

 

 

 

 

 

 

13 jan 

Suicid – inte bara en utmaning för psykiatrin 

Medverkande: Tuula Wallsten, överläkare, rättspsykiatri Västmanland 

Moderator: Adina Velica, överläkare, Sektionen för allmänpsykiatri och beroendevård 

3 feb 

Mångfald/enfald i vården 

Medverkande: Ann-Christin Kihl, frilansjournalist och författare, Åsa Ternström, landstingsjurist 

Moderator: Abbas Chabok 

10 mar 

Sleeping disorder and the effect on the entire organism 

Medverkande: Docent Christian Benedict, sömnforskare Uppsala Universitet 

Med. dr Emelie Condén, Centrum för klinisk forskning 

Moderator: Jerzy Leppert, Centrum för klinisk forskning 

7 apr 

Sjukvård oberoende av inhyrd personal – är det möjligt? 

Medverkande: Martin Rödholm, överläkare i psykiatri, Sveriges Kommuner och Landsting 

Christina Jogér, förvaltningsdirektör PPHV 

Moderator: Åke Tenerz, verksamhetschef Medicinkliniken 

5 maj 

Läkarnas arbetsmiljö 

Medverkande: Heidi Stensmyren, ordförande Sveriges läkarförbund 

Mats Stenberg, ordförande Västmanlands läkarförening 

Moderator: Mats Enlund 

   

2 jun 

Musiksoaré 

Medverkande: Paul Holmer, piano, Henrik Malmberg, cello, Evelina Fredriksson, sång 

Moderator: Jerzy Leppert 

1 sep 

Fetma: mekanismer, alternativa behandlingar och långtidsresultat 

Medverkande: Karl Andreasson, med dr och kirurg vid obesitasenheten Västerås 

Joanna Uddén Hemmingsson, endokrinolog, ordförande i Svensk Obesitasforskning, 

ST Görans sjukhus 

Moderator: Abbas Chabok 

6 okt 

Ett katastrofalt möte – förändringar inom ambulanssjukvården, 1177 och katastroforganisationen 

Medverkande: Lennart Edmark, ambulansöverläkare/öl. Op.kliniken 

Erland Östberg, med.ledningsansvarig, sjukvårdens larmcentral/öl. Op.kliniken 

Wilhelm Wallqvist, traumaansvarig/spec.läkare Op.kliniken     

Moderator: Mats Enlund 

10 nov 

Ögon och öron – små organ, men viktiga. Avspeglar det sig i forskningen? 

Medverkande: Elisabet Granstam, Överläkare Ögonkliniken 

Hanna Åkerblom, Överläkare Ögonkliniken 

Katarina Berling Holm, Överläkare Öron-Näs-Halskliniken 

Moderator: Mats Enlund 

1 dec 

 
Donation idag – donation i framtiden 

Medverkande: Stefan Ström, Regionalt ansvarig donationsläkare Uppsala/Örebro-regionen/öl. 

Op.kliniken 

Moderator: Mats Enlund 
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Doktorandseminarier/-internat 
 

En förutsättning för en lyckad forskarutbildning är 

förbättring av doktorandens förmåga att formulera sig 

i skrift, fördjupad kunskap i statistik samt 

vetenskapsmetodik. Ett av de största problemen för 

doktorander vid Region Västmanland/CKF är den 

kroniska tidsbristen, som i kombination med det 

kliniska arbetet medför att många doktorander har 

svårt att medverka vid CKF:s regelbundna 

doktorandseminarier. Under 2017 har CKF pausat 

serien med doktorandseminarier och doktorand-

internat.  

 

Postdoktorandmöten 
 
Ansvarig: Elisabet Rodby Bousquet 

 

2017-10-27 – Postdoc-lunch i Mullvaden på CKF 

kl 12-14 

Medverkande: Elisabet Rodby Bousquet, Maziar 

Nikberg, Abbas Chabok, Johan Knutsson, Fredrik 

Söderqvist, Karin Sonnby, Marie-Louise K 

Södersved, Emelie Condén.  

 

Skypemöte med Michael Welch ordförande i 

docenturnämnden vid Uppsala universitet, diskussion 

och möjlighet att ställa frågor kring docenturregler 

och ansökningsförfarande. 

  

2017-04-28 - Utbildningsdag om regressionsanalys 

för postdoktorander på ACC, Västerås  

Marie-Louise K-Södersved, Emelie Condén, Eva 

Nohlert, Abbas Chabok, Maziar Nikberg, Johan 

Knutsson, Yvette Andersson, Karin Sonnby, Ulrika L 

Fagerberg, Fredrik Söderqvist, Lisa Söderström, 

Elisabet R Bousquet, Andreas Rosenblad, Philippe 

Wagner. 

 

Program 28 april 2017 

Linjär regression och logistisk regression med 

Andreas 

• Ett pass teori (35-45 min) 

• Ett pass övning med gemensamt exempel (35-45 min) 

 

Logistisk regression och Cox regression med 

Philippe 

• Ett pass teori (35-45 min) 
• Ett pass övning med gemensamt exempel (35-45 min) 
 

Pass med övning på eget eller utlånat material. 

Andreas och Philippe coachar. 

Strategier för vetenskaplig självständighet 

 

 

Fortbildningsserie för personal och 

doktorander  
 

Tredje tisdagen varje månad kl 10.00-11.00 

 

21 februari - Erik Engmalm, Centrum för IT, 

Administration och ledning: Office 365 

 

18 april, kl 10:00 - Katarina Berling Holm, 

doktorand, provdisputation: The Chorda Tympani 

Nerve: Role in Taste Impairment in Middle Ear 

Disease and after Ear Surgery 

 

18 april, kl 13.00 - Philippe Wagner, doktorand, 

provdisputation: On the Epidemiology of Soft Tissue 

Sarcoma and Risk of Cancer following Knee 

Prosthesis Surgery. Important Factors and 

Methodological Notes. 

 

16 maj - Rebecka Husdal, doktorand, provlicentiat: 

The organisation of diabetes care for persons with 

type 2 diabetes mellitus 

 

10 oktober - Susanne Olofsdotter, doktorand, 

provdisputation: Ångeststörningar: prevalens och 

samsjuklighet, interaktion mellan psykosociala 

riskfaktorer och genetisk sårbarhet hos BUP-

patienter. 

 

17 oktober - Megha Bendre, doktorand, 

provlicentiat: Monoamine oxidase A gene: In relation 

to stress and alcohol consumption.  

 

7 november - Virginia Gonzalez, doktorand, 

provlicentiat: MRT vid bröstcancerdiagnostik. 

 

21 november - Jenny Möller, Regionhälsan, 

inspirationsföreläsning: Mindfulness för 

medarbetare. 

 

28 november - Erland Östberg, doktorand, 

provhalvtid: Influence of oxygen concentration and 

positive end-expiratory pressure on venous admixture 

and atelectasis during general anaesthesia.  

 

12 december - Marcus Strömgren, Kompetenscenter 

för hälsa: Kan man lyckas med 

verksamhetsutveckling i hälso- och sjukvården? 

 

 

 

 

 

http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1078890&dswid=cookie-agreed
http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1078890&dswid=cookie-agreed
http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1078890&dswid=cookie-agreed
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Övriga seminarier 

 

20 oktober 2017, kl 09:00-12:00  
 

Fokus på ångest – en tidigt debuterande folksjukdom 
 

Föreläsare: Professor Tomas Furmark, Uppsala 

universitet, med dr, universitetsadjunkt Mats 

Humble, Örebro universitet, docent Eva Billstedt, 

Göteborgs universitet, professor Per A Gustafsson, 

Linköpings universitet, docent Jan-Olov Larsson, 

Karolinska Institutet 
 

Moderator: Professor Kent Nilsson, CKF 
 

Målgrupp: Personal, tjänstemän och politiker vid 

psykiatri, primärvård, ungdomsmottagning, 

socialtjänst och skola. 

 

Program 

• Välkomsthälsning och presentation av CKF 

(professor Kent Nilsson) 

• Vad händer i hjärnan vid ångest?  

(professor Tomas Furmark) 

• Ångest ur ett evolutionärt perspektiv  

(med dr Mats Humble) 

• Föräldrafaktorers betydelse och inverkan på  

barns och ungdomars utveckling och psykiska  

hälsa (docent Eva Billstedt  

• Gen-miljö interaktion och ångest  

– professor Per A Gustafsson  

• Ångest: klassifikation och samsjuklighet  

– docent Jan-Olov Larsson  

• Avslutning och frågestund  

– professor Kent Nilsson  

 

 

 
3 november 2017 
 

Ett möte hölls för Sveriges kvinnliga landshövdingar 

på CKF i Västerås. Initiativtagaren var Minoo 

Akhtarzand, landshövding i Västmanland, som anser 

att CKF i Västerås är en av de stora lokala 

begivenheter i och med det framgångsrika arbetet 

med medicinsk forskning, vilket sätter Västmanland 

på nationell karta.  

 

Programmet inleddes av landstingsstyrelsen 

ordförande Denise Nordström och CKF nytillträdde 

chef professor Kent Nilsson. Olika delar av forskning 

vid CKF presenterades av aktiva forskare. Efter korta 

föredrag med intressanta diskussioner fick våra gäster 

tillfälle att bekanta sig med 20-tal olika 

forskningsprojekt som presenterades i posterform. 

Samtliga deltagare var mycket imponerade av den 

fina patientnära forskning som bedrivs i Västerås.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

CKF:s Ulrika Lorentzon Fagerberg i samspråk med 

Västmanlands landshövding Minoo Akhtarzand. 

Sammankomsten för kvinnliga landshövdingar 

avslutades med postervisning och lunchmingel. 
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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 åder-förkalkningssjukdom (ateroskleros). Inom 

Region Västmanland har av tradition bedrivits 

omfattande forskning inom området aterosklerotiska 

manifestationer, som t ex hjärtinfarkt, 

fönstertittarsjuka och förändringar i blodflödet i 

halspulsådrar. SAVa (Study of Atherosclerosis in 

Vastmanland) är ett paraplyprojekt för två 

forskningsstudier som påbörjade inklusion av 

patienter år 2005 vid Centrum för Klinisk Forskning 

(CKF) i Västerås. Den ena studien inkluderade 

patienter med akut hjärtinfarkt (VaMIS) och den 

andra, patienter med perifer artärsjukdom (PADVa). 

Gemensamt för de båda studierna inkluderades också 

kontrollpersoner från den allmänna befolkningen. 

Inklusionen av försökspersonerna pågick fram till 

maj 2011 och sammantaget har 2315 försökspersoner 

genomgått en extensiv undersökning i detta projekt. 

Projektet finansieras i stor utsträckning av externa 

medel, huvudsakligen från SparbanksStiftelsen Nya. 

SAVa-projektet har en lokal styrgrupp bestående av 

docent Pär Hedberg (sammankallande), professor 

Jerzy Leppert, docent Egil Henriksen, med dr Emelie 

Condén, med dr Philippe Wagner och med dr Åke 

Tenerz. Projektet har också en egen hemsida där man 

kan läsa mer om vad som pågår (www.savastudy.se). 

I VaMIS-kohorten inkluderades konsekutiva 

patienter som vårdats på Kardiologkliniken vid 

Västmanlands sjukhus Västerås om de uppfyllde 

följande kriterier: 1) diagnosticerad akut hjärtinfarkt 

och 2) bosatt i upptagningsområdet för Västmanlands 

sjukhus Västerås. I PADVa-kohorten inkluderades 

konsekutiva patienter som remitterats till 

ultraljudslaboratoriet på Kärlkliniken vid 

Västmanlands sjukhus Västerås pga känd eller 

misstänkt kärlsjukdom och som uppfyllde minst ett 

av följande kriterier: 1) claudicatio-besvär och ankel-

arm-index på ≤ 0,9 i symtomatisk nedre extremitet, 

2) claudicatio-besvär och ultraljudsfynd i form av 

stenoserande artärförändring i symtomatisk nedre 

extremitet eller 3) minst lindrig stenos eller ocklusion 

i någon av de inre halsartärerna (oavsett symtom). 

SAVa-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, Jonas 

Selmeryds och Emma Skaus doktorandarbeten ingår 

SAVa-materialet i några publikationer. Sedan 2014 

har SAVa-materialet legat till grund för sammanlagt 

19 publikationer i internationella peer-review-

granskade tidskrifter. 

Under året har det pågått och påbörjats analyser av de 

biomarkörer som visade största betydelsen vid 

prediktion av för tidig död. De biomarkörer som 

analyserades under året var GDF-15 och MRproANP 

som är bland de  prognostiskt viktigaste 

biomarkörerna bland 80 olika blodburna peptider hos 

hjärtinfarktpatienter. Vi är beredda att arbeta vidare 

med  utveckling av s k multivariata referensområden 

för dopplervariabler i syfte att förbättra 

ultraljudsdiagnostiken av hjärtsvikt; prognostisk 

betydelse av nedsatt förmaksfunktion hos allmän 

befolkning respektive hos hjärtinfarktpatienter; 

prognostisk betydelse av sömnstörning hos patienter 

med perifer artärsjukdom, med mera. 

 

Westmannia Cardiovascular Risk Factors 

Study - WICTORY 
I avsikt att minska dödligheten i hjärt- och 

kärlsjukdomar i länet genomförde Region 

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 
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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). 

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 

genomfördes i Västerås och vi räknar med att kalla in 

ca 2 500 individer årligen. Antalet hittills undersökta 

individer har passerat 5 500. Under närmaste året 

kommer vi att starta med omfattande analyser av det 

insamlade materialet.   

Under 2016 blev det klart att data från WICTORY 

ingår i ett nytt konsortium; Swedish Cohort 

Consortium, med ca 1 milj individer från olika delar 

av landet. Syftet är att skapa tillräckligt stora 

databaser för att undersöka sällsynta sjukdomar. Det 

första manuskriptet är insänt till tidskrift och det 

handlar om araknoidblödning. Det planeras ett stort 

antal nya manuskript under den närmaste framtiden.  

I styrgruppen för WICTORY ingår för närvarande 

professor Jerzy Leppert 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. 

 

I år publicerades en 10-årsuppföljning av de patienter 

som inkluderades 2000-2004 i den 

multicenterkohortstudien när sentinel node-metoden 

infördes i Sverige. Vi fann då att endast 1,6 % av 

patienterna hade fått ett återfall i någon körtel i 

armhålan utan föregående återfall i bröstet. Vi har 

också undersökt överlevnaden för patienterna i 

kohorten relaterat till lymfkörtelspridning i armhålan. 

Man ser att även mindre metastaser, så kallade 

mikrometastaser, försämrar prognosen jämfört med 

om det inte finns någon spridning till lymfkörtlarna 

vid diagnos. 

 

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. Allt fler studier visar 

att det inte verkar ha någon terapeutisk effekt att 

operera bort fler körtlar även om sentinel node 

innehåller metastas, särskilt om det endast rör sig om 

en mikrometastas. För att närmare kartlägga detta har 

vi startat en cohortstudie av patienter med 

mikrometastaser i sentinel node. Patienterna 

genomgår endast sentinel nodebiopsi, och inte någon 

axillutrymning vid fynd av mikrometastaser. Studien 

är en multicenterstudie med ett 20-tal deltagande 

sjukhus i Sverige och monitoreras från Västerås. 

Inklusionsmålet för bröstbevarande kirurgi nåddes i 

våras men vi fortsätter att inkludera patienter som 

genomgår mastektomi (hela bröstet opereras bort). 

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 3500 patienter vilket 

beräknas ta cirka 5 år till. Studien monitoreras från 

Karolinska Institutet. I styrgruppen ingår professor 

Leif Bergkvist och med dr Yvette Andersson.  

 

Hittills har en kombination av en radioaktiv substans 

och ett blått färgämne använts för att hitta sentinel 

node. Vi har nu också några pågående studier där vi 

utvärderar en metod där man använder 

superparamagnetisk järnoxid. Den injiceras på 

samma sätt som isotopen, och för detektion används 

ett speciellt instrument som använder sig av järnets 

magnetiska egenskaper. Metoden förefaller vara lika 

säker som den gamla, men har fördelen att man 

slipper handhavandet av radioaktivt material. 

 

 

SALVe-projektet –  

(Survey of Adolescent Life in Vestmanland) 

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. 

Sju doktorander har disputerat i projeket vid Uppsala 

universitet, varav två disputerat 2009 och 2010, en 

under 2014, två under 2015, en 2016 och en 2017. 

Under 2005-2017 har drygt sextio artiklar publicerats 

i internationella tidskrifter.  
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Barn- och Ungdomspsykiatri (BUP)-

projektet (Nybesök och Bedömning; NOB) 

Samsjuklighet och behandlingsrespons; interaktion 

mellan psykosociala riskfaktorer och genetisk 

sårbarhet hos BUP patienter.  
 

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. Ett flertal doktorander och 

postdocs kommer att arbeta med sin forskning med 

data från detta unika forskningsprojekt. Fyra 

doktorander/post docs har publicerat artiklar från 

studien under 2015-2017. Vi arbetar nu även med 

långtidsuppföljningar av dessa patienter. 

 

 

Psykiatrisk öppenvård för vuxna i Sala 

(Sala Nybesök och Bedömning; SNOB) 

Samsjuklighet på en vuxenpsykiatrisk 

öppenvårdsmottagning 

. 

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. Patientrekryteringen är 

avslutad och ett flertal vetenskapliga publikationer 

planeras främst som post doc projekt. 

 

 

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 

används av ett flertal doktorander och 

postdoktorander.  

 

 

 

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 genomfördes den första 

uppföljningsstudien, våg 2. Under 2017 påbörjades 

datainsamlingen för en experimentell 

fördjupningsstudie. Ett flertal doktorander och 

postdocs kommer att bedriva sin forskning baserat på 

data från detta projekt. Aktuell information om 

projektet finns på www.medfarm.uu.se/ckfvasteras.  

 

 

Tvärsnittsstudien Liv och hälsa ung 

Västmanland  
(Survey of Adolescent Life in Vestmanland) 

Undersökningen är en återkommande tvärsnittsstudie 

som tidigare genomfördes av personal vid CKF men 

som sedan 2014 utförs av personal vid 

Kompetenscentrum för Hälsa (KCH) med anknytning 

och tjänst vid CKF. Undersökningen riktar sig till 

ungdomar i årskurs 7 och 9 i grundskolan och årskurs 

2 på gymnasiet. Forskare vid CKF och KCH arbetar 

för närvarande med en rad vetenskapliga studier i 

syfte att fördjupa förståelsen för hälsans 

bestämningsfaktorer bland ungdomar. Här finns för 

2017 års undersökning ett särskilt fokus på jämlikhet 

i psykisk hälsa. På uppdrag av Folkhälsomyndigheten 

används för närvarande data från undersökningsåren 

2014 och 2017 för att studera skillnader i positiv 

psykisk hälsa bland ungdomar.   

 

 

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 
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genom frågeformulär och tester. I studien medverkar 

175 personer samtliga har följts upp ett, tre och 12 

månader efter inklusion i studien, 24 månaders 

uppföljning pågår. De preliminära resultaten visar att 

effekten av de olika träningsprogrammen inte skiljer 

sig åt i det korta tidsperspektivet (3 månader), 

däremot är gruppen som fått träning i kombination 

med motiverande samtal långsiktigt signifikant mer 

följsamma till träningen. 

 

Behov och krav när det gäller interaktiv 

hälsoteknik som långsiktigt stöd för ökad 

fysisk aktivitet i den äldre befolkningen 
 

Syftet med studien är att undersöka såväl äldre 

personers, som personals, behov och krav när det 

gäller teknikstöd som långsiktigt stödjer äldres 

beteendeförändring och ökar motivationen för fysisk 

aktivitet. Krav och behov undersöks via 

fokusgruppsintervjuer. Resultatet av studien kommer 

att användas i ett större forskningsprojekt där ett 

teknikstöd för äldre personer ska utvecklas och testas. 

Betydelsen av att utveckla teknik som stödjer fysisk 

aktivitet i den äldre befolkningsgruppen är stor, för 

den enskilda individen och för samhället i stort. 

Övertygande evidens finns när det gäller tränings 

positiva effekt på hälsa och betydelse när det 

exempelvis gäller att förebygga fall och fallskador. 

Däremot är kunskapen otillräcklig när det gäller hur 

stöd ska ges till de äldre så följsamheten till 

träningsrekommendationer blir hög.   

 

Lärdomar av implementering av metoden 

FaR – fysisk aktivitet på recept – till 

patienter i primärvården i Uppsala-

Örebro-regionen 

Ökad fysisk aktivitet hos de som rör sig minst är en 

nyckelfråga för folkhälsoarbetet. Socialstyrelsens 

Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande 

metoder från 2011 lyfter fram rådgivning och skriftlig 

ordination av fysisk aktivitet samt uppföljning som 

den högst prioriterade åtgärden. Åtgärden Fysisk 

Aktivitet på Recept (FaR) har sedan 2004 aktivt 

spridits i hälso- och sjukvården, men spridningen har 

gått relativt långsamt och är mycket ojämnt fördelad 

mellan olika vårdgivare, inte minst i Uppsala-

Örebroregionen. Svenska studier som analyserar 

problem och möjligheter i implementeringsprocessen 

saknas. 

 

Syftet med studien är att i primärvården undersöka 

patient, ordinatörs- och organisationsrelaterade 

faktorers betydelse för följsamhet till fysisk aktivitet 

som ordinerats med hjälp av FaR. 

3608 patienter som fått FaR ordinerad i landstingen 

Västmanland, Värmland, Sörmland, Gävleborg, 

Dalarna och Uppsala, har tillfrågats om medverkan i 

studien varav 35 % accepterade medverkan. Dessa 

personer har följts upp med en enkät där de besvarat 

frågor om levnadsvanor, förskrivningen av FaR, stöd 

och kommunikation med vårdgivaren och hur de följt 

rekommendationerna som getts via FaR. Studiedata 

har registrerats i databas uppbyggd vid CKF Region 

Västmanland. 

 

Analys och sammanställning av studieresultatet pågår. 

Resultatet kan bidra till att förbättra implementering 

av metoden FaR i hälso- och sjukvården. Forskare från 

landstingen Västmanland, Värmland, Sörmland, 

Gävleborg, Dalarna och Uppsala samarbetar i studien.  

 

Behandling av undernäring hos äldre som 

läggs in på sjukhus 

Undernäring hos äldre innebär sämre förmåga att 

klara av operationer och generellt sämre överlevnad. 

Det saknas dock fortfarande tillförlitlig vetenskaplig 

evidens om effekterna av behandling med kostråd 

och näringsdrycker till äldre individer med 

undernäring. Syftet med studien är att utvärdera 

effekten av sex månaders behandling med 

individuella kostråd, näringsdrycker, kombination av 

kostråd och näringsdrycker eller sedvanlig 

behandling (kontroll) hos äldre patienter med risk för 

undernäring. Detta är en randomiserad kontrollerad 

multicenterstudie med totalt 667 individer ≥65 år som 

skevs in på vårdavdelningar på Västmanlands 

sjukhus Västerås, Akademiska sjukhuset i Uppsala, 

Nyköpings lasarett, Mälarsjukhuset i Eskilstuna, samt 

Falu lasarett under 2009–2014. Behandlingen ges av 

legitimerade dietister på respektive sjukhus. 

Utvärderingen avser primärt mortalitet och sekundärt 

hälsorelaterad livskvalitet. Datainsamling och 

analyser är klara och manus har insänts under 2017.  

 

Kan valet av anestesimedel påverka 

överlevnaden efter cancerkirurgi?  
 

Den anestesiologiska omvårdnaden av 

cancerpatienter har blivit uppmärksammad de senaste 

åren, och valet av anestesiologiska metoder har 

utvecklats till ett hett ämne. 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 
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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. 

     

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 procentenheter 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. 

Därefter har en brittisk studie, också den retrospektiv, 

påvisat en ännu tydligare statistiskt signifikant 

skillnad till fördel för anestesimedlet propofol. Givet 

frågans allvarlighetsgrad har vi gått vidare med en 

prospektiv, randomiserad studie, som dimensionerats 

utifrån data från den retrospektiva studien. Med en 

marginal på knappt 10 % för bortfall behövs 8000 

patienter. Inklusionen av patienter startade i Västerås 

december 2013. Successivt har antalet deltagande 

centra ökat. Nu finns nio svenska centra: Västerås, 

Lund, Linköping, Örebro, Kalmar, Skellefteå, 

Uppsala, Sundsvall och Helsingborg. Därtill finns ett 

centrum i Wroclaw (Polen) och ett i Peking (Kina). 

Fram till och med 2017-11-01 har 2 222 patienter 

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 

%-enheter högre ett- och fem-års-överlevnad. 

Design: prospektiv, randomiserad, kontrollerad 

multi-center-studie. 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. 

 

 

 

 

Förutom doktorandprojekten, som presenteras i 

bilaga 2, bedriver medarbetare vid CKF egna 

forskningsarbeten, här följer några huvudområden: 
 

Yvette Andersson 

-   Sentinel node biopsi vid bröstcancer – 

micrometastaser 

- Sentinel node biopsi vid bröstcancer – 

macrometastaser 

- Sentinel node biopsi vid bröstcancer –  

10-årsuppföljning av kohortstudien 
 

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 

-  Undernutrition hos äldre 
 

Abbas Chabok  

- Prognostiska faktorer för överlevnad hos patienter 

med kolorektalcancer 

- HAPIrect studien - randomiserad studie 

jämförande två olika kirurgiska metoder hos 

patienter med rektalcancer 

- Utvärdering av risk för postoperativ komplikation 

vid Hartmanns operation 

- Utvärdering av risk för utveckling av låg främre 

resektions syndrom hos rektalcancerpatienter 

opererade med olika kirurgiska metoder 

- Morbiditet i samband med loop ileostomi operation 

- Dagkirurgisk nedläggning av loop ileostomi – 

prospektiv studie 

- Långtidsresultat av AVOD studien  

- Diagnostik av divertikulit med DT-Bös 

- Behandlingsstrategier vid komplicerad divertikulit 

- SCANDIV II: Prospektiv observationell 

multicentrisk multinationell studie vid 

okomplicerad divertikulit 

- Tillämpningsstudien vid okomplicerad divertikulit 

- Prev-mesh studien: Randomiserande multicentrisk 

studie för utvärdering av profylaktisk nät för att 

förebygga ärrbråck  
 

Mats Enlund 

- Atelektaser under anestesi (handledning 

doktorandprojekt tillsammans med postdoktorand 

Lennart Edmark) 

- Cancer och anestesi – CAN, se ovan 

- Hjärt- och lungräddning m.m. (tillsammans med 

postdoktorand Marie-Louise Södersved Källestedt) 

- MET-REPAIR, en europeisk multicenter-studie 

om värdet av självskattad funktionsanamnes för 

patienters risknivå vid högrisk-kirurgi (i 

samarbete med Dr. Anna Enlund) 

- Patientsäkerhet på akutmottagning (tillsammans 

med postdoktorand Lena Burström) 

- ”Willingness to pay”, ett hälsoekonomiskt verktyg 

(vilande) 
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Ulrika L Fagerberg 

- Diagnostiska metoder och prognostiska markörer 

vid inflammatorisk tarmsjukdom hos barn 

- Immunologiska mekanismer vid inflammation i 

magtarm-kanalen 

- Behandling av inflammatorisk tarmsjukdom 

- Cancer och mortalitet vid pediatrisk IBD 

- Just in TIME-projekt kring funktionella 

buksmärtor hos barn, i samarbete med Örebro 

- Celiaki och handläggning av borderline-slemhinna 

hos barn 

- Food Protein Induced Enterocolitis (FPIES) hos barn 
 

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 
 

Johan Knutsson 

- Studier av olika typer av trumhinnerör  

- Morbiditet efter borttagande av halsmandlarna 

- Fettpluggning som alternativ operationsmetod vid 

trumhinneperforation 
 

Jerzy Leppert 

- Patofysiologi och diagnostik 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) 

 

Maziar Nikberg 

- Nationell fall-kontrollstudie baserad på 

registerdata - Prognostiska faktorer för överlevnad 

hos patienter med kolorektalcancer 

- Randomiserad multicenterstudie - HAPIrect 

studien jämförande två olika kirurgiska metoder 

hos patienter med rektalcancer  

- Registerstudie - Utvärdering av risk för postoperativ 

komplikation vid Hartmanns operation 

- Registerstudie - Utvärdering av risk för utveckling 

av låg främre resektions syndrom (LARS) hos  

- rektalcancerpatienter opererade med olika 

kirurgiska metoder 

- Nationell registerstudie - ProstoRect – risk för 

postoperativa komplikationer och återfall hos 

rektalcancerpatienter som tidigare genomgått 

strålbehandling pga prostatacancer  

- Registerstudie - Morbiditet i samband med loop-

ileostomi operation 

- Prospektiv klinisk pilotstudie - Dagkirurgisk 

nedläggning av loop ileostomi  

- Registerstudie - Risk för utveckling av Ileus hos 

patienter som genomgått bäckenkirurgi 

- Prospektiv klinisk behandlingsstudie – utvärdering 

av neostigmin som profylax efter tarmkirurgi 

- Immunhistokemisk Metodbeskrivning av 

kärlinväxt vid adenocarcinom 

- Nationell studie baserat på registerdata - 

Histopatologiska riskfaktorer för återfall och död 

hos patienter med stadium III rektalcancer 

- Experimentell studie - Identifiering och utvärdering 

av lymfkörtelmetastaser genom maskininlärning – 

feasibility och sensibilitetsstudie 

- Experimentell studie - Polypklassificering genom 

maskininlärning – feasibility och sensibilitetsstudie 

- Långtidsresultat av AVOD studien  

- Prospektiv multicenterstudie - DIDIT – Diagnostik 

av divertikulit med DT-Bös  

- Prospektiv multicenterstudie - DIDIT – 

Divertikulit scoring 

- Retrospektiv cohortstudie - Behandlingsstrategier 

vid komplicerad divertikulit 

- Retrospektiv cohortstudie - Poliklinisk 

behandling av okomplicerad divertikulit – 

kostnadsanalys 

- Prospektiv multicenterstudie - Scandiv 2 – 

utvärdering av olika behandlingsstrategier för 

patienter med komplicerad divertikulit 
 

Kent Nilsson 

-   Nya tekniska lösningar för diagnos av psykisk ohälsa 

- IT och digitalisering, ett sätt att underlätta klinisk 

praxis 

- Forskning en naturlig del av klinisk vardag, 

”Klinik och forskning; hand i hand” 

- Sociala relationer och emotioner, prediktorer för 

avvikande beteende 

- 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 

- Gen-miljöinteraktion, en tvärvetenskaplig 

förklaringsmodell till avvikande beteende hos 

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 

- Utvärdering och utveckling av Sluta-röka-linjen 
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Elisabet Rodby Bousquet  

- Muskuloskeletala besvär vid cerebral pares, 

höftluxation, skolios och kontrakturer  

- Screeningmetoder och riskscore för skolios och 

höftluxation 

- Bedömningsinstrument för position och postural 

förmåga  

- Positionering, förflyttning och hjälpmedel vid 

cerebral pares  

- Smärta, fatigue och livskvalitet vid cerebral pares 

- Klassifikation av ät- och drickförmåga vid 

cerebral pares 

 

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 

 

Fredrik Söderqvist 

- Tvärsnittsstudien Liv och hälsa ung 2017 

Västmanland 

- Skillnader i positiv psykisk hälsa mellan olika 

grupper: En kartläggande litteraturöversikt utifrån 

kön, ålder, socioekonomisk status och sexuell 

läggning 

- Psykometrisk utvärdering av mätinstrumentet 

Mental health continuum – short form 

- Skillnader i positiv psykisk hälsa bland 

skolungdomar: Analys utifrån Liv och hälsa ung 

undersökningsåren 2014 och 2017 

- Utvärdering av utbildningssatsning för personal 

vid HVB-hem för ensamkommande flyktingbarn 

- Adolescent positive mental health: policies, 

measurements, prevalence and correlates in a 

Chinese setting 

 

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 

 

Lisa Söderström 

- Effekter av kostråd och kosttillägg till äldre patienter 

med risk för undernäring som skrivs ut från sjukhus 

–  en randomiserad kontrollerad studie 

 

Philippe Wagner 

- Familjär cancer risk, p-piller och utvecklingen av 

mjukdelssarkom 

- Vävnadstrauma och utvecklingen av mjukdelssarkom  

- Dekomposition av familjära risker i studier med 

fall-kontroll design 

- Flernivåanalyser av individuell heterogenitet inom 

folkhälsa: att utveckla nya metoder och koncept  

 

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 

- Sociala relationer och emotioner, prediktorer för 

psykiatrisk sjuklighet och avvikande beteende 

bland ungdomar 

- Gen-miljö interaktion i relation till psykiatrisk 

sjuklighet och avvikande beteende bland 

ungdomar 

- Biologisk känslighet för miljöfaktorer och social 

kontext – maskrosbarn och orkidébarn 

- Dataspel och spel om pengar bland ungdomar i 

relation till hälsa och beteende 

- Förändringar i genernas uttryck i form av 

metylering som en konsekvens av biologisk 

känslighet och miljöpåverkan 

- Autonoma nervsystemets respons på spelstimuli 

relaterat till tidigare spelerfarenheter och gen-

miljö interaktion 
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Vetenskaplig produktion 
Figur 2: Samtliga publicerade artiklar under 2017 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.  

 

Medelimpaktfaktorn drivs i år upp mycket pga medverkan i en publikation i NEJM med impaktfaktor 72,4. Bortser 

vi från den landar vi på 2,9.  
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Svensk ÖNH-tidskrift, 2017, nr 2, vol 25 
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Föredrag/poster  
Internationella kongresser 2017  

 

XV Skandinavisk Ørekirurgisk Møte. Geilo, Norway, March 2-5 

M von Unge  

Myringoplastikk, oversikt, biologi og struktur. Oral presentation: 

Föreläsning 

 

COST-Action “European Platform for Outcomes Research into Perioperative Interventions during 

Surgery for Cancer”, Dublin, 19-20 januari, 2017 

M Enlund 

CAN-study – An example of perioperative cancer outcome intervention. 

Föreläsning 

 

COST-Action “European Platform for Outcomes Research into Perioperative Interventions during 

Surgery for Cancer”, Geneve, 3-4 juni, 2017 

M Enlund 

CAN-study – Follow up. 

Föreläsning 

 

American Society of Anaesthesiologists Annual Meeting, Boston, 21 - 25 oktober, 2017 

M Enlund 

Protective ventilation in non-abdominal surgery – all you need is PEEP 

Poster Discussion - Erland Östberg, presentatör 

 

ERC Conference (European Resuscitation Council), Freiburg Germany, 28-30 sept 2017  

J Silverplats, MLS Källestedt, A Ravn-Ficher, A Strömsöe 

In-hospital cardiac arrest – incidence, outcome and healthcare professionals’ knowledge and attitudes towards 

cardiopulmonary resuscitation – a pilot study. 

Posterpresentation 

 

22nd  FEND Conference (Foundation of European Nurses in Diabetes),  Lissabon, 8-9 sept 2017 

R Husdal, A Rosenblad, J Leksell, E Thors Adolfsson  

Association between registered nurses with diabetes-specific education and metabolic control for people with T2DM.  

Posterpresentation 

53rd  EASD Conference (European Association for the Study of Diabetes),  Lissabon, 11-15 sept 2017 

R Husdal, A Rosenblad, J Leksell, E Thors Adolfsson 

Organisation of diabetes care is associated with systolic blood pressure level. 

Posterpresentation 

12th European Society of Coloproctology ESCP, Scientific & Annual Meeting, Berlin, 20-22 Sept 2017 

A-F Hersi, A Chabok, K Smedh, M Nikberg 

Preoperative radiotherapy and postoperative re-laparotomy are risk factors for admission due to small bowel 

obstruction after rectal cancer surgery.  

Posterpresentation 

 

I Sverrisson, Y Folkvaljon, A Chabok, P Stattin, K Smedh & M Nikberg 

Previous radiotherapy for prostate cancer is a risk factor for local recurrence after rectal cancer surgery: 

nationwide population-based study.  

Muntlig presentation 

 

Nationell CPEF-konferens, Reykjavik Island, 12 maj  2017 

E Rodby Bousquet 

Preventive hip-surgery in children with cerebral palsy 

Handfunction and upper extremity range of movement in adults with cerebral palsy  

Föreläsning 
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29th  EACD Conference (European Academy of Childhood Disabilities) “Steps into the future”,  Amsterdam, 16-

29 maj 2017 

Organizing Committee: M Roebroeck and Wvan der Slot, The Netherlands; A Colver and Helen McConachie, UK; 

JW Gorter, Canada 

Contributors: A young adult with Cerebral Palsy, The Netherlands; C Akere, Switzerland; PMoons, Belgium, and   

E Rodby Bousquet, Sweden 

Transition to adulthood: Current knowledge and future research  

Föreläsning, panel 
 

Chair(s): E Rodby Bousquet (Sweden); Ketelaar, M. (Utrecht, The Netherlands) 

Networks and integrated care   

Ordförande, moderator 
 

K Pettersson, E Rodby Bousquet  

Brace treatment in children with cerebral palsy   

Poster 
 

Nationell CPOP-konferens, Fredericia Danmark, 8 juni 2017 

E Rodby Bousquet, K Pettersson 

Trunk control and brace treatment in children with CP  

Föreläsning 
 

E Rodby Bousquet  

PPAS assessment of posture and postural ability 

Föreläsning 

 

World Sleep Congress, Prag 7-11 oktober 2017 

G Isacsson, E Nohlert et al 

Bibloc and monobloc oral appliances in treatment of obstructive sleep apnoea: A multicenter, randomized, blinded, 

parallel-group trial 

Poster 

 

European Public Health Conference, Stockholm, 3-5 november 2017 

F Söderqvist 

Monitoring positive mental health in Swedish adolescents. 

Föredrag 

 

Systematic review of inequalities in positive mental health. 

E-poster 

 

Adolescent mental health policies in Sweden and China: a comparative study. 

E-poster 

 

NSDS Meeting (Nordic Spinal Deformities Society) Stockholm, 24-26 augusti 2017 

K Pettersson 

Brace treatment for children with CP 

Föreläsning 

 

4:th International Symposium on Pediatric Inflammatory Bowel Disease, Barcelona, Spanien, 14-16 september 

2017 

Rolandsdotter H, Jönsson Vidersäter K, Fagerberg UL, Finkel Y, Eberhardson M  

Colonic mucosal cytokine profile after remission treatment with granulocyt/monocyte apheresis (GMA) in children 

with first onset IBD 

E-Poster 

 

50th ESPGHAN Meeting (European Society of Pediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition), Prag, 

Tjeckien, 10-13 maj 2017 

Joosse M, Aardoom M, Turner D, Wilson D, Koletzko S, Fagerberg UL et al 

Malignancy and mortality in paediatric patients with inflammatory bowel disease; a prospective international study 

supported by ESPGHAN and ECCO 

Poster 
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The 25th European Congress of Psychiatry (EPA 2017), in Florence, Italy 1-4 April 2017 

Addo R, Nilsson KW, Åslund C 

A psychometric evaluation of the Parents as Social Context Questionnaire (PASCQ), Swedish version 

Poster 
 

Nilsson KW 

Differential Susceptibility Properties of the 5HTTLPR Gene in Relation to Depressive Symptoms and Delinquency 

Föreläsning 
 

Olofsdotter S 

Interaction Between Oxytocin Gene Variants and Perceived Parenting in Relation to Social Anxiety in 

Adolescents: Differential Susceptibility Effects 

Föreläsning 
 

Vadlin S, Åslund C, Nilsson KW 

Stability of problematic gaming and associations with problematic gambling: A three-year follow-up study of 

adolescents in the SALVe-cohort.  

Poster 

 

Nationella kongresser 2017  

   

Höstkongress AnIva, Stockholm, 23 - 24 november 2017 

M Enlund 

CAN-studien - Cancer och Anestesi 

Föreläsning 
 

Årsmöte Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård och Scandinavian Society for Anaesthesia & Intensive 

Care, Malmö, 6 - 8 september 2017 

M Enlund 
Does anaesthesia affect patient outcome in malignant disease? 

Föreläsning 
 

Svenska Spel Forskningsdag, 9 oktober 2017 

S Vadlin 

Problematiskt dataspelande och pengaspelande bland ungdomar i Västmanland 

Föredrag 

 

C Åslund 

Gene-environment interaction effect on autonomic arousal in gambling behavior 

Poster 
 

Kirurgveckan 2017, Jönköping 21-25 augusti 

Y Andersson, L Bergkvist, J Frisell, J de Boniface 

Prognostisk betydelse av mikrometastaser i  lymfkörtlar vid bröstcancer 

Föredrag 
 

Y Andersson, L Bergkvist, J Frisell, J de Boniface 

SENOMIC: en nationell kohortstudie på överlevnad och axillrecidiv hos bröstcancerpatienter med mikrometastas i 

sentinel node som inte genomgår kompletterande axillutrymning 

Föredrag 

 

J Frisell, J de Boniface, Y Andersson, L Bergkvist, L Rydén, R Olofsson Bagge, J Ahlgren, D Lundstedt, M Sund 

Uppdatering SENOMAC – att utrymma axillen eller inte 

Föredrag 

 

J Ezra, A Chabok, K Smedh, M Nikberg  

Primär palliativ kort strålbehandling vid rektalcancer – en populationsbaserad studie.  

Föredrag 
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K Afshari, A Chabok, K Smedh, M Nikberg 

Prognostiska faktorer för långtidsöverlevnad vid primärt metastaserande rektalcancer 

Föredrag 
 

I Sverrisson, M Nikberg, A Chabok, K Smedh, Y Folkvaljon, P Stattin 

Strålbehandlad prostatacancer innebär ökad risk för lokalrecidiv efter rektalcancerkirurgi: Nationell registerstudie 

Föredrag 
 

M Nikberg, A Chabok, K Smedh, C Kindler  

Ett mirakel? Metastaserad rektalcancer och total spontan regression: Fallrapport och litteraturöversikt 

Poster 
 

M Nikberg, A Chabok, K Smedh  

Preoperativ strålbehandling samt reoperation är riskfaktorer för sjukhuskrävande mekanisk ileus efter 

rektalcancerkirurgi 

Föredrag 
 

Fysioterapi 2017, Stockholm 25-27 oktober 2017 

K Pettersson 

I block för Pediatrik/ Habilitering, Korsettbehandling hos barn med CP 

Föreläsning 
 

SOMS-konferens, Västerås 27-28 mars 2017 

K Pettersson, Per-Åke Öhrling 

Skolios och korsettbehandling hos barn med CP 

Föreläsning 
 

CPUP-konferens, Göteborg 9-10 oktober 2017 

Birkir Kristinsson, E Rodby Bousquet, Gudny Jonsdottir 

Workshop om PPAS och MINI-BESTest  

Föreläsning 
 

Fredrik Bergljung, Mikael Ceder, Tina Andersson, E Rodby Bousquet  

Ortopedtekniska hjälpmedel i uppföljning av personer med CP 

Föreläsning 
 

Haboped-dagar, (Fysioterapiförbundet), Stockholm 27 jan 2017 

E Rodby Bousquet 

24-timmars positionering 

Föreläsning  
 

Nationellt möte om Kronisk inflammatorisk tarmsjukdom hos barn och ungdom, Örebro, 19-20 oktober 2017 

UL Fagerberg  

- Presentation av svenska kvalitetsregistret för inflammatorisk tarmsjukdom (SWIBREG) och barnmodulen 

- Cancer och mortalitet hos barn och unga vuxna med pediatrisk inflammatorisk tarmsjukdom 

Föreläsare, programansvarig och medarrangör av mötet 
 

Utbildningsdag kring Svenskt kvalitetsregister för inflammatorisk tarmsjukdom - SWIBREG, 13 oktober 2017, 

Stockholm 

UL Fagerberg  

Barnmodulen i SWIBREG 

Föreläsare 
 

EQUALIS möte (Extern kvalitetssäkring inom laboratoriemedicin i Sverige), Stockholm, 27 april, 2017 

UL Fagerberg  

Fekalt kalprotektin vid inflammatorisk tarmsjukdom  

Föreläsare 
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Uppdrag  

Medarbetare vid CKF har under året, förutom handledning och undervisning, haft externa uppdrag som: opponent, 

ledamot i betygskommittéer vid disputationer och refereeuppdrag åt internationella vetenskapliga tidskrifter. 

Medarbetarna har också hållit föreläsningar vid nationella och internationella kurser och seminarier och deltagit 

aktivt bl a som chairman i flera nationella och internationella ämnesspecifika arbetsgrupper. 
 

Yvette Andersson  

Refereeuppdrag 

• Refereeuppdrag för Br J Surgery och World J Surgery 
 

Leif Bergkvist 

Refereeuppdrag 

• Referee-uppdrag för World Journal of Surgery, European Journal of Surgical Oncology, British Journal of 

Surgery, The Breast, International Journal of Breast Cancer, BMC Medicine, Acta Oncologica, Br J Cancer  
 

Övriga uppdrag 

• Ledamot i betygsnämnd vid halvtidskontroll, i Malmö kallat för “Halvtidsopponent” för Shabaz Majid i 

Malmö i mars 2017 

• Medlem i executive committee för ackreditering av europeiska bröstkirurger, examination arrangerad av 

European Society of Surgical Oncology och UEMS (Union Européenne des Médecins Spécialistes) 

• Kursansvarig för kurs i bröstcancer för sjuksköterskor i samarbete med Sv Förening för Bröstkirurgi, Svenska 

bröstcancergruppen och AstraZeneca. 

 

Tredje uppgiften  

• Presenterat bröstcancerforskning vid CKF för kvinnliga landshövdingar 

• Medarrangör för kurs i onkoplastiskkirurgi för bröstkirurger  
 

Abbas Chabok 

Övriga uppdrag 

• Deltagande i expertgruppen i Strama projektet ”tecken till allvarlig infektion hos vuxna” 
 

Mats Enlund 

Övriga akademiska uppdrag 

• Prefektmöten, med.fak., UU 

• Medicinska kommittén, UU 

• Opponent, Ján Kuchálik, Örebro universitet. 
 

Referee-uppdrag 

• BMC Emergency Medicine x 1 

• Oncotarget x 1 

• Upsala Journal of Medical Science x 1. 
 

Övriga uppdrag 

• Advisory board Scandinavian Real Heart 

• En av två svenska representanter utsedda av Näringsdepartementet i delprojektet COST-Action 15204 av 

Horizon 2020 

• Föreläsningsuppdrag högskolor/universitet/internationella organisationer: a) utbildning av 

specialistsjuksköterskor i intensivvård och anestesi, Uppsala universitet; b) utbildning av 

specialistsjuksköterskor i intensivvård och anestesi, Mälardalens högskola; c) SK-kurs i grundläggande 

anestesi och intensivvård, Örebro universitet, d) Dept. of Anaesthesia, Dundee, UK. 
 

Ulrika L Fagerberg 

Övriga uppdrag 

• Ordförande i Arbetsgruppen för kronisk inflammatorisk tarmsjukdom hos barn med programansvar för årligt 

nationellt möte kring barn-IBD och arbete med nationella vårdprogrammet   

• Verksam inom Arbetsgruppen för celiaki hos barn och ungdom  

• Verksam inom Swedish Organization for the study of Inflammatory Bowel Diseases (SOIBD) 

• Verksam i nationella styrgruppen för svenska kvalitetsregistret för inflammatorisk tarmsjukdom hos barn och 

vuxna (SWIBREG) samt register- och utbildningsansvarig i Västmanlands län  
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• Verksam inom European Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition (ESPGHAN)  

• Verksam inom European Crohn´s and Colitis Organisation (ECCO)  

• Föreläsningsuppdrag för kandidater inom pediatrisk gastroenenterologi, hepatologi och nutrition, Karolinska 

Institutet, Stockholm  
 

Tredje uppgiften 

• Inbjuden föreläsare Läkarförbundets Karriärkväll      
 

Pär Hedberg 

Refereeuppdrag 

• Heart and Vessels, Clinical Physiology and Functional Imaging, Scandinavian Cardiovascular Journal 
 

Övriga uppdrag 

• Uppdrag som kursansvarig och föreläsare vid nationell, IPULS-granskad kurs i Ekokardiografi (3,5 dagar) 
 

Ann-Christin Johansson  

Refereeuppdrag 

• Rating av 4 st artiklar till “McMaster online rating of evidence system” vid Centre for Evidence-Based 

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

 

Övriga uppdrag 

• Ordförande i Rekryteringskommittén för humaniora, samhälls- och vårdvetenskap vid Mälardalens Högskola 

• Ordförande vid Anna Ståhlbergs disputation, vid Mälardalens Högskola 

• Betygskommittéuppdrag vid Mälardalens Högskola  

 

Johan Knutsson 

Refereeuppdrag  

• International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology x2 

• Acta Otolaryngologica 

 

Maziar Nikberg 

Refereeuppdrag 

• Medical Sciences Clinical Epidemiology (7.06) 

• Acta Oncologica (3.73) 

• World Journal of Gastroenterology (2.85) 

• OncoTargets and Therapy (2.27) 

• Gastroenterology Research and practice (1.74) 

• German Research Foundation - Clinical Trials Programme 
 

Övriga uppdrag 

• Vetenskaplig sekreterare, Svensk kirurgisk förening för kolorektal kirurgi 

• Moderator vid kirurgveckan Jönköping 2017 

• Medlem av betygskommitté för licenciatavhandling Virginia Gonzalez (The Value of Preoperative MRI in the 

workup of Breast Cancer) 

 

Kent Nilsson  

Övriga uppdrag 

• Vice ordförande i Systembolagets Alkoholforskningsråd 

• Styrelseledamot i Svensk förening för alkohol och drogforskning 

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

• Ledamot i Regionala Forskningsrådet i Uppsala-Örebroregionen, RFRs prioriteringskommitte  

 

Refereeuppdrag  

• Alcohol, Brain and Behavior, Drug and Alcohol Dependence, Human Brain Mapping, Substance use and 

Misuse, The World Journal of Biological Psychiatry.  
 

Tredje uppgiften 

• Publika föredrag, samt ett antal inslag i nationella och regionala media 
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Eva Nohlert   

Refereeuppdrag 

• Health Education Research och Head & Face Medicine 

 

Elisabet Rodby Bousquet 

Refereeuppdrag 2017 

• Child: Care, Health & Developement  

• Developmental Medicine & Child Neurology 

• Developmental Neurorehabilitation  

• Disability and Rehabilitation 

• Disability and Rehabilitation: Assistive Technology 

• European Journal of Physiotherapy 

• Frontiers Psychology 

• International Journal of Therapy and Rehabilitation 

• Journal of Motor Behavior 

• Journal of Pediatric Rehabilitation Medicine 

• Military Medical Research 

• Pediatric Physical Therapy 

• Physical Medicine: Case reports 

• Research in Developmental Disabilities 

• SAGE Open Medicine 

• Review konferensabstract för EACD (European Academy of Childhood Disability) 

• Review konferensabstract för NSS (Nordic Seating Symposium) 
   

Övriga uppdrag 

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

kollegor i Skandinavien och Europa om CP och CPUP/CPOP/CPEF och ingår i styrgruppen som arrangerar 

nordiska konferenser 

• Invald i styrelsen för EACD, the European Academy of Childhood Disabilities, utsedd till 

kommunikationsstrateg. 

• Medlem och utsedd till chair elect i Life Span Care Committée i AACPDM, the American Academy of 

Cerebral Palsy and Developmental Medicine. 

• Medlem i arbetsgruppen för Sitnet Sweden, ett specialistnätverk som arrangerar konferenser kring sittande och 

positionering för personer inom hjälpmedelsverksamhet i Sverige. 

• Ingår i internationell forskargrupp kring smärta hos vuxna med CP 

• Moderator vid EACD-konferens ”Steps into the future” i Amsterdam 2017. 

• Klinisk undersökning, ortopedi på läkarprogrammet T8, Lunds universitet 

• 24-timmars positionering på fysioterapiprogrammet T4, KI 

• Ledning, teamarbete och entreprenörskap på fysioterapiprogrammet T6, Mälardalens högskola 

 

Tredje uppgiften 

• Åker runt till olika habiliteringar i Sverige och träffar personer med cerebral pares och deras familjer vid s.k. 

familjekvällar för information om cp, uppföljningsprogrammet för personer med cp och våra forskningsresultat. 

Under hösten 2017 har detta genomförts i Västerbotten, Jämtland/Härjedalen, Östergötland, Kronoberg och 

Skåne. 

 

Andreas Rosenblad 

Refereeuppdrag 

• Journal of Advanced Nursing 

• Patient Education and Counseling 
 

Akademiska uppdrag 

• Ledamot av betygsnämnden vid Hedley Knewjen Quintanas disputation på avhandlingen Fatality of coronary 

events: epidemiological studies of potential determinants vid Institutionen för miljömedicin. Avdelningen för 

kardiovaskulär epidemiologi, Karolinska institutet. 
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Fredrik Söderqvist 

Referee-uppdrag  

• International Journal of Mental Health Systems 

 

Forskaruppdrag  

• Uppdragsforskning inom ramen för Regeringsuppdrag om jämlikhet i psykisk hälsa: Skillnader i positiv 

psykisk hälsa utifrån kön, ålder, socioekonomiska- och andra diskrimineringsgrundande faktorer: en 

systematisk litteraturöversikt och en empirisk studie bland skolungdomar. 

 

Lisa Söderström 

Referee-uppdrag 

• Nutrients 

 

Övriga uppdrag 

• Lokal nodsamordnare för kliniska studier i Region Västmanland  

• Medlem i LM-kommitteens expertgrupp om äldre 

 

Tredje uppgiften 

• Föreläst på SPF seniorerna Hamre Tema dag om Hälsa om undernäring hos äldre 

• Intervjuad för tidsskriften ”Äldre i centrum”, nr 2 2017  

• Intervjuad för White Guides tidsskrift White Paper 

 

Marie-Louise Södersved Källestedt  

Övriga uppdrag 

• Instruktör i akututbildning sjuksköterskeutbildning T4, Mälardalens Högskola. 

• Föreläsningsupprag på fristående kurs i kirurgisk vård på avancerad nivå, Mälardalens Högskola. 

 

Philippe Wagner  

Referee-uppdrag  

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

pharmacy 

 

Övriga uppdrag 

• Föreläsningsuppdrag kurs i Överlevnadsanalys, 1,5 hp, Medicinska fakulteten, Lunds Universitet 

• Föreläsningsuppdrag kurs i Tillämpad medicinsk statisik, 3 hp, Medicinska fakulteten, Lunds Universitet 

 

Magnus von Unge 

Övriga uppdrag 

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

• Arrangör av “XII Skandinavisk Örekirurgisk Möte”, Geilo, Norge, Mars 2-5 

• Invited Guest Editor, Hearing Research 

• Granskare av Huan Ting Ong application for Postgraduate Research Scholarship at The University of Western 

Australia 

• Invited International Guest Faculty för Int Conf Middle Ear Mechanics 2018 (MEMRO2018) 

• Kursläraruppdrag vid grundkursen i ÖNH-sjukdomar för medicine studerande vid Universitetet i Oslo 

  

Referee-uppdrag  

• Editorial board member for The Journal of International Advanced Otology 

• Regular reviewer for The International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology 

• Medlem i Acta Otolaryngology Society 

 

 

 

 

 

 

 

http://avesyayincilik.us11.list-manage1.com/track/click?u=29d896c53b2bca12baf3be666&id=950ea49c01&e=e8c7e3b7cc
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Cecilia Åslund 

Övriga uppdrag  

• Föreläsningsuppdrag Läkarprogrammet Örebro, T5, gen-miljö interaktion inom psykiatrisk forskning 

• Föreläsningsuppdrag Läkarprogrammet Uppsala, T3-4 samt T8, psykiatri och socialpsykologi 

• Föreläsningsuppdrag Folkhälsoprogrammet MdH, socialpsykologi och hälsa 

 

Refereeuppdrag  

• ISAAC, NWO (Netherlands Organisation for Scientific Research), Veni scheme  

• International Journal of Mental Health Systems 

• Addiction 

• Journal of Epidemiology and Community Health 

• Social psychiatry and Psychiatric Epidemiology 

 

Tredje uppgiften 

• Reportage om pågående studie inom spelforskning, SVT Nyheter Västmanland 
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Forskningsanslag 
Centrum för klinisk forskning administrerar Region 

Västmanlands olika forskningsanslag. 

 

Forskningstjänster  
 

Vid Region 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 Region Västmanland. Konstruktionen är 

ett två-årigt förordnande med max 50 % vid CKF 

kombinerat med övrig tjänstgöring inom den 

sökandes verksamhet vid Region 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  
 

 Projekt 

Philippe Wagner, biostatistiker, CKF  

(140701-170504) 
 

Cancermorbiditet vid proteskirurgi 

Susanne Olofsdotter, leg psykolog, BUP Sala  

(141101-171031) 

Ångeststörningar: prevalens och samsjuklighet, 

interaktion mellan psykosociala riskfaktorer och 

genetisk sårbarhet hos BUP-patienter 
 

Jakob Swanberg, leg läk, röntgen  

(150420-170131) 
 

Minimizing iodine contrast media use in lower limb 

CT angiography and digital subtraction angiography 

Ingvar Sverrisson leg läk, kirurgkliniken  

(160601-180531) 
 

Rectal cancer: aspects of type of operation and 

complications 

Emeli Månsson, leg läk, infektionskliniken  

(170101-181231) 

 

Staphylococcus epidermidis och ledprotesinfektioner, 

värd – mikrob interaktioner 

Christina Carlander leg läk, infektionskliniken 

(170101-181231) 
 

HPV-associated cancer in HIV-infected women 

 
 

Postdoktorander med individualiserad tjänstgöringsgrad 
  

 Projekt 

Maziar Nikberg, med dr, kirurgklin, 25 %  

(120501-180430) 
 

Kolorektalcancer, Divertikulos 

 

Abbas Chabok, med dr, kirurgklin, 25 %  

(121201-181130) 
 

Different aspects of the treatment of diverticulitis 

 

Fredrik Söderqvist, med dr,  

kompetenscentrum för hälsa, 12,5 %  

(130601-190531) 

1. Hälsa och elektromagnetiska fält: 

beteendemedicinska och biologiska effekter relaterade 

till dagens informations- och 

kommunikationsteknologi. 

2. (Positiv) psykisk hälsa bland unga: vad är det? hur 

kan den mätas? och vilka risk- och skyddsfaktorerna är 

viktiga? 
 

Yvette Andersson, med dr, kirurgklin, 25 %  

(140101-191231) 

Sentinel node in clinical practice – implications for 

breast cancer treatment and prognosis 



 

40 

 

Forskningsanslag - tid för forskning 

(forskarveckor) 

  
Vid Region Västmanland finns två forskningsanslag 

med syfte att utveckla kompetens inom sjukhusvården 

genom forskningsarbete. Rätt att söka har anställda 

vid Region 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, 

ograduerade - 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, 

graduerade – 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 2017 - projekt med klinisk anknytning, ograduerade 

  

 Projekt 

 

Lana Salih Joelsson  

leg läk/doktorand, Kvinnoläkarna AB, 2 veckor 

Lifestyle and reproductive health prior to conception  

 

 

Rebecka Husdal  

folkhälsovetare/doktorand, CKF, 8 veckor 

Framgångsfaktorer inom diabetesvården och dess 

betydelse för personer med typ 2 diabetes att uppnå 

nationella behandlingsmål 

 

Rebecka Addo 

beteendevetare/doktorand, CKF, 7 veckor 

Biologisk känslighet kopplat till kandidatgenerna 5-

HTTLPR och MAO-A samt positiva och negativa 

psykosociala faktorer i relation till depressiva 

symptom bland ungdomar 

 

Per Grimfjärd  

leg läk/doktorand, medicinkliniken, 7 veckor 

Invasive treatment of coronary artery disease; aspects 

on antithrombotic and percutaneous treatments 

options. 

 

Kevin Afshari  

leg läk/doktorand, kirurgkliniken, 8 veckor 

Dagkirurgisk nedläggning av loop-ileostomi: en pilot 

studie  

 

Barbro Patkova  

leg läk, kirurgkliniken, 7 veckor 

Long-term follow up of non-operative treatment of 

acute appendicitis 

 

Merit Kullinger  

leg läk/doktorand, kvinnokliniken, 7 veckor 

Ultrasound Pregnancy Dating and Risk for Perinatal 

Morbidity and Mortality – When Dates Mismatch 

 

Daniel Isacsson  

leg läk/doktorand, kirurgkliniken, 2 veckor 

Vårdplatsbesparingar med förändrad 

behandlingsstrategi vid akut okomplicerad divertikulit: 

Populationsbaserad studie 

 

Erland Östberg, 

leg läk/doktorand, operationskliniken, 8 veckor 

Tidig utvädring av hög syrgashalt för undvikande av 

atelektaser under anestesi – en randomiserad 

kontrollerad studie 

 

Andreas Wångdahl 

leg läk, infektionskliniken, 3 veckor 

Imported malaria in Sweden 1995-2015: epidemiology, 

clinical management and host factors for severe 

malaria 
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Forskningsanslag 2017 – doktorander 

 

 Projekt 

 

Katarina Berling Holm, leg läk, ÖNH,  

4 veckor  

Smakpåverkan vid öronsjukdom och efter öronoperation 

 
 

Merit Kullinger, leg läk, kvinnokliniken Västerås,  

4 veckor  

Ultrasound Pregnancy Dating and Risk for Perinatal 

Morbidity and Mortality – When Dates Mismatch   

Rebecka Addo, fil mag psykologi, CKF,  

4 veckor 

Biologisk känslighet kopplat till kandidatgenerna 5-HTTLPR 

och MAO-A samt positiva och negativa psykosociala faktorer 

i relation till depressiva symptom bland ungdomar.  

Rebecka Husdal, fil mag folkhälso-vetenskap, CKF, 

6 veckor 

Framgångsfaktorer inom diabetesvården och dess betydelse 

för personer med typ 2 diabetes att uppnå nationella 

behandlingsmål.  

Jonas Selmeryd, leg läk, fysiologen,  

6 veckor 

Cluster analysis of mitral inflow parameters in subjects with 

recent myocardial infarction and abnormal left ventricular 

filling.  

Erland Östberg, leg läk, operationskliniken,  

6 veckor 

Tidig utvädring av hög syrgashalt för undvikande av 

atelektaser under anestesi – en randomiserad kontrollerad 

studie.  

Arnar Thorisson, leg läk, röntgenkliniken,  

4 veckor 

Datortomografi buköversikt som diagnostisk metod vid 

misstänkt akut divertikulit: En prospektiv studie.  

 

 

Forskningsanslag 2017 – postdoktorander 

 

 Projekt 

  

Lisa Söderström, med dr/leg dietist, CKF,  

6 veckor 

Effekter av kostråd och kosttillägg till äldre patienter med 

risk för undernäring som skrivs ut från sjukhus. En 

randomiserad kontrollerad studie. 

Firas Tarish, med dr/leg läk, urologkliniken,  

2 veckor 

 

Utveckling av ny målsökande behandling av prostatacancer. 

Pär Hedberg, docent/leg läk, fysiologkliniken,  

8 veckor 

 

Studier av åderförkalkningssjukdom i Västmanland  

(SAVa-projektet). 

 

Catarina Tiselius, med dr/leg läk, kirurgkliniken,  

2 veckor 

Patient och tumörrelaterade faktorers inverkan på livskvalitet 

och överlevnad hos patienter med koloncancer. 

Karin Sonnby, med dr/leg läk, BUP,  

3 veckor 

Symtom på ADHD och/eller depression hos tonåriga 

barnpsykiatriska patienter – Finns könsskillnader beträffande 

förekomst och total symtomprofil? 

Karin Sonnby, med dr/leg läk, BUP,  

2 veckor 

Uppföljning av funktion och hälsorelaterad livskvalitet 5-7 år 

efter nybesök i relation till ADHD och/eller depression. 
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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), 

Söderström-Königska sjukhemmet, Hjärnfonden, Regionala forskningsrådet i Uppsala-Örebroregionen och 

Norrbacka-Eugenia Stiftelsen. 

 

 Projekt  

   

Rebecka Addo, fil mag psykologi, 100 %,  

(170101-171231) 

Differential susceptibility to environmental context: 

Effects of biological sensitivity and psychosocial 

factors on psychiatric illness among adolescents 

 

Megha Bendre, fil mag farmakologi, 80 %,  

(170101-171231) 

Genotype, transcript, and epigenetic profiling of 

MAOA in relation to early life stress and alcohol 

consumption 

 

Dave Checknita, fil mag neurovetenskap, 100 %, 

(170101-171231) 

Genotype and epigenetic profiling of candidate genes 

associated with early life stress and antisocial 

outcomes 

 

Rebecka Husdal, fil mag folkhälso-vetenskap, 100 %, 

(170131-180131) 

Utvecklingen av diabetesvårdens organisation i 

primärvården i Sverige och vilka faktorer som bidrar 

till en jämlik vård för personer med typ 2-diabetes 

 

Susanne Olofsdotter, leg psykolog, 10%  

(150101-171031) 

 

Ångeststörningar: prevalens och samsjuklighet, 

interaktion mellan psykosociala riskfaktorer och 

genetisk sårbarhet hos BUP-patienter 

 

Katina Pettersson, leg sjukgymn, 100 %,  

(160901-190831) 

Livskvalitet och muskuloskeletala felställningar hos 

barn med cerebral pares 

 

 

 

 

Postdoktorandtjänster vid CKF finansierade med externa medel  

  

Projekt  

 

Sofia Vadlin, socionom, 90%  

 

 

Psykosociala och ärftliga faktorer i relation till 

spelbeteende bland barn och ungdomar i 

Västmanland 
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Externa forskningsanslag 2017  

 

 

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

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. 

 

Under 2017 erhöll medarbetare vid CKF följande forskningsanslag externt:  

 

Projekt Artificiell intelligens för beslutsstöd i vården 

Projektansvarig  Elisabet Rodby Bousquet CKF i samarbete med Peter Funk MDH 

Bidragsgivare  Vinnova 

Summa 216 000 kr till Elisabet R-B (tillsammans erhöll vi totalt 1 336 000 kr)   

 

Projekt Differential susceptibility to environmental context: The long-term effects of 

biological sensitivity and positive and negative psychosocial factors on the 

development of depression and antisocial behaviour in adolescents 

Projektansvarig  Cecilia Åslund 

Bidragsgivare  Stiftelsen Söderström-Königska sjukhemmet 

Summa 200 000 kr 

 

Projekt Skillnader i positiv psykisk hälsa utifrån kön, ålder, socioekonomiska- och andra 

 diskrimineringsgrundande faktorer: en systematisk litteraturöversikt och en empirisk 

 studie bland skolungdomar. 

Projektansvarig Fredrik Söderqvist 

Bidragsgivare Folkhälsomyndigheten 

Summa 800 000 kr beviljade av vilka 550 000 är rekvirerade 

 
Projekt Utvärdering av utbildningssatsning för personal vid HVB-hem för ensamkommande 

 flyktingbarn 

Projektansvarig Fredrik Söderqvist 

Bidragsgivare Samordningsförbundet Västra Mälardalen 

Summa                                140 000 kr 

 

Projekt Kartläggning av diabetesvårdens organisation i primärvården och dess betydelse att 

möjliggöra för diabetespatienter att nå nationella behandlingsmål 

Projektansvarig  Eva Thors Adolfsson 

Bidragsgivare  Regionala forskningsrådet i Uppsala-Örebroregionen (RFR) 

Summa 675 000 kr  

 

Projekt Differential susceptibility to environmental context – cGxE interaction and epigenetic 

effects in relation to adolescent mental health problems.  

Projektansvarig Kent Nilsson 

Bidragsgivare                       Hjärnfonden 

Summa 500 000 kr    

 

Projekt Adekvata; valida och reliabla indikationer för alkoholkonsumtion bland unga 

Projektansvarig                    Kent Nilsson 

Bidragsgivare                       Systembolagets råd för alkoholforskning (SRA) 

Summa 400 000 kr    
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Öppet hus 
Öppet hus (ÖH) innebär att samtliga anställda inom Region 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) 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 2017 har två projekt antagits till projektutveckling. 
 

Under 2017 genomfördes 23 konsultationer vid CKF – öppet hus/projektutveckling, enligt förteckning nedan. 

Därutöver har konsultationer med extern konsult professor/biostatistiker John Öhrvik hållits drygt en 

gång/månad. 

 

 
 

 

Datum ÖH PU Närvarande Rubrik 

20170124  X Annika Granath, ssk Reumatologklin 

 

Från CKF: Kent Nilsson, professor 

Eva Nohlert, med dr 

Utvärdering vårdplan till patienter. 

 

 

20170131 X  Åsa Berglund, socionom 

Vuxenpsykiatriska allmänpsyk.mott.2 

 

Från CKF: Kent Nilsson, professor 

Sofia Vadlin, med dr, socionom 

Uppsats (psykoterapiutbildning)  

 

20170216 X  Åsa Berglund, socionom 

Vuxenpsykiatriska allmänpsyk.mott.2 

 

Från CKF: Kent Nilsson, professor 

Sofia Vadlin, med dr, socionom 

Uppsats (psykoterapiutbildning)  

 

20170224 

 

 

X  X Ylva-Li Lindahl, 

vårdutvecklingssamordnare, Kvinnoklin. 

Helene Norén, Psykolog, Kvinnokliniken 

 

Från CKF: Kent Nilsson, professor 

PU-handledare: Cecilia Åslund, docent 

Projekt för utvärdering av en preventiv insats 

mot psykisk ohälsa i samband med graviditet 

och förlossning.  

 

 

20170308 X  Jörgen Söverstad, ST-läkare 

Rehabiliteringsmedicin 

 

Från CKF: Elisabet Rodby Bousquet, med 

dr, fysioterapeut  

Projektplan från vetenskapsmetodikkurs 

angående skulderbesvär hos paraplegiker.  

20170425 X  Petra Vikman Lostelius, fysioterapeut, 

specialist mental hälsa 

 

Från CKF: Elisabet Rodby Bousquet, med 

dr, fysioterapeut  

Eva Nohlert, med dr, tandläkare 

Katina Pettersson, doktorand, 

fysioterapeut 

Diskussion kring forskningsprojekt om hur 

barn till personer med långvarig smärta 

hanterar sin situation och egen smärta.  
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Datum ÖH PU Närvarande Rubrik 

20170426 X  Maria Dubois, fysioterapeut 

 

Från CKF: Elisabet Rodby Bousquet, 

med dr, fysioterapeut  

Annika Kärnsund, ansvarig testbäddar 

Marie Stenius, forskningssjuksköterska, 

Katina Pettersson, doktorand, 

fysioterapeut 

Diskussion kring projektplan inför 

magisteruppsats samt utvärdering av 

utvecklad produkt och möjlighet till aknytning 

av projekt.   

 
 

20170509 X  Elvira Vunic, BMA 

Patologen och blodcentralen 

 

Från CKF: Jerzy Leppert, professor 

Sofia Vadlin, med dr 

Eva Nohlert, med dr 

”Bota sjukdomar från insidan ut” 

 

  

20170509 X  Patrik Myrén, öl 

för närvarande på beroendemott 

 

Från CKF: Kent Nilsson, professor 

Eva Nohlert, med dr 

Doktorandprojekt om läkemedelsberoende 

inom vuxenpsykiatrin. 

 

 

20170509 X  Alisa Unzueta Djigalo, AT-läk 

 

Från CKF: Mats Enlund, docent 

Merit Kullinger, läk kvinnoklin och 

doktorand 

Forskningsintresserad AT-läkare  

20170516 X  Birgitta Bernström, distrikssköt (tidigare 

på vc, nu på 1177 och gymnasieskola) 

 

Från CKF: Mats Enlund, docent 

Eva Nohlert, med dr 

Såpbehandling av infekterade sår 

 

20170523 X  Jan Söderberg, öl och Olle Wennhall, öl 

Ögonkliniken 

                    

Från CKF: Mats Enlund, docent 

Jerzy Leppert, professor 

Glaukom och kataraktoperation 

 

 

20170530  X Jörgen Söverstad, ST-läkare 

Rehabiliteringsmedicin 

 

Från CKF: Elisabet Rodby Bousquet, 

med dr, fysioterapeut  

Fortsatt diskussion kring pilotstudie om 

skulderbesvär hos paraplegiker som 

genomförs vid Rehab i Västerås.  

20170620 X  Hanna Åkerblom, öl och Angelica Ryfa, 

ST-läk, ögonklin 

 

Från CKF: Philippe Wagner, med dr, 

statistiker 

Eva Nohlert, med dr 

Anti-VEGF-behandling för våt AMD: 

utvärdering av behandlingsprotokoll och effekt 

efter lång tid  

20170912 X  Steven Doersting, MdH, Fulbright 

student från USA 

 

Från CKF: Jerzy Leppert, professor 

Leif Bergkvist, professor 

Intresserad av samarbete med CKF kring 

biomarkörer och nutrition.  

20170912 X  Andrea Sima, ST-läk, onkologen 

 

Från CKF: Mats Enlund, docent 

Eva Nohlert, med dr 

Planerar för doktorandarbete om lymfom  
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Datum ÖH PU Närvarande Rubrik 

20170919  X Jörgen Söverstad, ST-läkare 

Rehabiliteringsmedicin 

 

Från CKF: Elisabet Rodby Bousquet, 

med dr, fysioterapeut  

Andreas Rosenblad, docent, statistiker 

Fortsatta diskussioner om pilotstudie om 

skulderbesvär hos paraplegiker vid Rehab i 

Västerås.  

20170926 X  Maria Dubois, fysioterapeut 

 

Från CKF: Elisabet Rodby Bousquet, 

med dr, fysioterapeut  

Annika Kärnsund, ansvarig testbäddar 

Eva Nohlert, med dr, tandläkare 

Stöd för magisteruppsats och 

forskningsprojekt med utvärdering av 

egenutvecklad sensor för gångträning.  

20170926 X  Helena Lagerlöf, vårdutvecklare 

Vårdvalsenheten 

 

Från CKF: Elisabet Rodby Bousquet, 

med dr, fysioterapeut  

Kent Nilsson, professor 

Implementeringsforskning av fysisk aktivitet 

på recept. 

20170927 X  Sandra Hultin, sektionsledare KUA 

 

Från CKF: Marie-Louise Södersved 

Källestedt, med dr, utbildningsledare 

Eva Nohlert, med dr 

Diskussioner kring forskarutbildning och olika 

ämnesområden med anknytning till 

patientsäkerhet omvårdnad och 

sjuksköterskans yrkesprofession. 

20171012  X Jörgen Söverstad, ST-läkare, 

Rehabmedicin 

 

Från CKF: Elisabet Rodby Bousquet, 

med dr, fysioterapeut 

Vad är prevalensen av skulderskador och 

skulderbesvär hos ryggmärgsskadade med 

paraplegi? En Pilotstudie 

 

20171024 X  Maria Blixt, biomedicinare utan tjänst 

 

Från CKF: Leif Bergqvist, professor 

Yvette Andersson, med dr 

Ulrika Fagerberg, med dr 

Eva Nohlert, med dr 

Disputerad april 2017. Söker tjänst från våren 

-18.  

20171213  X Jörgen Söverstad, ST-läkare, 

Rehabmedicin 

 

Från CKF: Elisabet Rodby Bousquet 

fysioterapeut, med dr 

 

Fortsatt handledning av ST-projekt.  
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Under 2017 har följande projekt antagits till projektutveckling: 

 

Ylva-Li Lindahl, vårdutvecklingssamordnare, och Helene Norén, psykolog, kvinnokliniken 

Projekt för utvärdering av en preventiv insats mot psykisk ohälsa i samband med graviditet och förlossning.  

PU-handledare: Cecilia Åslund, docent 

 

Jörgen Söverstad, ST-läkare, rehabiliteringsmedicin: Fortsatt diskussion kring pilotstudie om skulderbesvär hos 

paraplegiker som genomförs vid Rehab i Västerås. 

PU-handledare: Elisabet Rodby Bousquet fysioterapeut, med dr 
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Registrerade doktorander 
 

Adolescent psychiatric patients - Assessment, function, characteristics and follow-up in relation  

to former suicide attempt 

D85  2017-12 

Doktorand Catalina Torres Soler, leg läk 

Klinik Psykiatriklinken, Västmanlands sjukhus Västerås  

Handledare Kent Nilsson, professor, CKF 

Bihandledare Cecilia Åslund, docent, CKF 

 Karin Sonnby, med dr, CKF 

Antagen 160608 (CKF: 170926) 

Licentiat 2019 

Disputation 2022 

 

 

Strategies to prevent PEP (Post-ERCP Pancreatitis) 

D84  2017-12 

Doktorand Eva Lena Syrén, leg läk 

Klinik Kirurgkliniken, Västmanlands sjukhus Västerås  

Handledare Staffan Eriksson, docent, CKF Västerås 

Bihandledare Arne Eklund, med dr, Uppsala universitet 

 Lars Enochsson, docent, Umeå universitet 

 Gabriel Sandblom, docent, Karolinska institutet  

Antagen 170101 

Licentiat  

Disputation 2022 

 

 

Rectal cancer: management of advanced disease and aspects of loop-ileostomies 

D83  2017-12 

Doktorand Kevin Afshari, leg läk 

Klinik Kirurgkliniken, Västmanlands sjukhus Västerås  

Handledare Kenneth Smedh, professor, CKF/kirurgkliniken 

Bihandledare Abbas Chabok, med dr, CKF/kirurgkliniken 

 Maziar Nikberg, med dr, CKF/kirurgkliniken 

Antagen 160531 

Licentiat  

Disputation 2021 

 

 

Differential susceptibility to environmental context: Effects of biological sensitivity and psychosocial 

factors on psychiatric illness among adolescents 

D82  2017-12 

Doktorand Rebecka Addo, fil mag, psykologi 

Klinik Centrum för klinisk forsknin, Västmanlands sjukhus Västerås  

Handledare Cecilia Åslund, docent, CKF  

Bihandledare Kent Nilsson, professor, CKF 

Antagen 160426 

Licentiat 2018 

Disputation  
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Bisphosphonate associated atypical fractures of the human skeleton 

D81  2017-12 

Doktorand Mohammad Kharazmi, ST-tandläkare  

Klinik  Käkkirurgiska enheten, Specialisttandvården, Västmanlands sjukhus Västerås  

Handledare  Karl Michaëlsson, professor, kirurgiska vetenskaper, Uppsala universitet 

Bihandledare Pär Hallberg, docent, medicinska vetenskaper, Uppsala universitet  

Kontaktperson CKF Mats Enlund, docent  

Antagen 2014-08 (CKF: 2016-03)  

Licentiat 

Disputation 

 

 

Prognostic value of screening multiple cardiovascular protein markers in patients with recent acute 

myocardial infarction or peripheral arterial disease 

D80  2017-12 

Doktorand Emma Skau, leg läkare 

Klinik Fysiologkliniken, Västmanlands sjukhus Västerås (fr.o.m. 170109) 

Handledare Egil Henriksen, docent, CKF Västerås  

Bihandledare  Pär Hedberg, docent, CKF Västerås  

  Jerzy Leppert, professor, CKF Västerås  

Antagen 2016-05-24 

Licentiat  

Disputation 2023 

 

 

Unrecognized myocardial infarctions detected by MRI – technique, relation to findings at coronary 

angiography, location and prognosis 

D79  2017-12 

Doktorand Per Hammar, leg läk 

Klinik Röntgenkliniken, Västmanlands sjukhus Västerås  

Handledare Tomas Bjerner, docent, Institutionen för kirurgiska vetenskaper, Radiologi 

Bihandledare Håkan Ahlström, professor, Institutionen för kirurgiska vetenskaper, Radiologi 

Bertil Lindahl, professor, UCR- Uppsala kliniska forskningscenter och Institutionen 

för medicinska vetenskaper, Kardiologi 

 Olov Duvernoy, med dr, Institutionen för kirurgiska vetenskaper, Radiologi 

Kontaktperson CKF Mats Enlund, docent  

Antagen 141216 (CKF:160411) 

Halvtid 2018 

Disputation 2022 

 

 

Diagnose and treatment of Common Bile Duct Stones 

D77  2017-12 

Doktorand Per Videhult, leg läk 

Klinik Kirurgkliniken, Västmanlands sjukhus Västerås  

Handledare Mats Enlund, docent CKF 

Bihandledare Gabriel Sandblom, docent, Huddinge 

 Arne Eklund, med dr, Akademiska sjukhuset  

Antagen 151102 (CKF: 160101) 

Licentiat  

Disputation 
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Invasive treatment of coronary artery disease; aspects on antithrombotic and percutaneous  

treatment options  

D76   2017-12 

Doktorand Per Grimfjärd, leg läk  

Klinik Medicinkliniken, Västmanlands sjukhus Västerås  

Handledare Stefan James, professor, kardiologen, Uppsala universitet 

Bihandledare Christoph Varenhorst, med dr, UCR 

 Pär Hedberg, docent, CKF   

Antagen 151117 (CKF:160101) 

Licentiat  

Disputation Juni 2019 

 

 

Hemodynamik och fysiologiska effekter av aortaocklusionsballong vid massiv blödning 

D75 – avtal finns med Örebro Universitet (15 % CKF)  2017-12 

 

Doktorand Mitra Sadeghi, leg läk 

Klinik Kirurgkliniken, Västmanlands sjukhus Västerås  

Handledare Kjell Jansson, docent, Universitetssjukhuset Örebro 

Bihandledare Tal Hörer, med dr, Universitetssjukhuset Örebro 

 Kristoffer Nilsson, med dr, Universitetssjukhuset Örebro 

Kontaktperson CKF Mats Enlund, docent  

Antagen 151030 (CKF: 160101) 

Halvtidskontroll Februari 2018  

Disputation 2019 

 

 

Genotype and epigenetic profiling of candidate genes associated with early life stress and  

antisocial outcomes 

D74  2017-12 

Doktorand Dave Checknita, fil mag, neurovetenskap 

Klinik CKF  

Handledare Kent Nilsson, professor, CKF 

Bihandledare Cecilia Åslund, docent, CKF 

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

Antagen 151008 

Licentiat 2018 

Disputation 

 

  

Genotype, transcript, and epigenetic profiling of MAOA in relation to early life stress  

and alcohol consumption 

D73   2017-12 

Doktorand Megha Bendre, fil mag, 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 171019 

Disputation 2019 
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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  2017-12 

Doktorand Rebecka Husdal, med lic 

Klinik CKF Västerås  

Handledare Andreas Rosenblad, docent, CKF  

Bihandledare Eva Thors Adolfsson, docent, primärvård/CKF  

 Janeth Leksell, docent, Uppsala universitet 

Antagen 150602 

Licentiat 170530 

Disputation 2019 

 

 

Acute diverticulitis - aspects of radiologic diagnosis 

D71  2017-12 

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 

Halvtidskontroll 161205 

Disputation 180928 

 

 

Acceptance & Commitment Therapy vid akut psykossjukdom 

D70  2017-12 

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  Planerar halvtidsseminarium vid SU, hösten 2017  

Disputation Planerad år 2020 

 

 

Avoiding atelectasis during general anaesthesia - the role of early re-establishment of low oxygen 

concentration after preoxygenation and successful intubation 

D69  2017-12 

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  

Halvtidskontroll 171201  

Disputation  2019 
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Evaluation of established algorithms and derivation of new algorithms for diagnosis and classification of 

left ventricular diastolic dysfunction 

D68  2017-12 

Doktorand Jonas Selmeryd, leg läk 

Klinik Fysiologen, Västmanlands sjukhus Västerås 

Handledare Pär Hedberg, docent, CKF  

Bihandledare Jerzy Leppert, professor, CKF  

Antagen 141216 

Halvtidskontroll                 2018  

Disputation 2022 

 

 

Potential prognostic markers i primary vaginal carcinoma 

D66 – Avtal med KI finns, 2015 (20% CKF)                                                                                 2017-12 

 

Doktorand  Cecilia Ranhem, leg läk 

Klinik  Kvinnokliniken, Västmanlands sjukhus Västerås 

Handledare  Sonia Andersson, professor, 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 

Kontaktperson CKF  Leif Bergkvist, professor 

Antagen 140601 

Halvtidskontroll  171205  

Disputation  Höst 2019 

 

 

Rectal cancer: aspects of type of operation and complications 

D65   2017-12 

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 

Halvtidskontroll 161209 

Disputation 181102 

 

 

Behandling vid akut okomplicerad divertikulit 

D64   2017-12 

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 

Halvtidskontroll 161212 

Disputation 181207 
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HPV-associated cancer in HIV-infected women 

D63  - avtal med KI finns, 2015 (20 % CKF) 2017-12 

 

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 160510  

Disputation 

 

 

Staphylococcus epidermidis och ledprotesinfektioner, värd – mikrob interaktioner 

D62 - avtal med Örebro Universitet finns, 2014 (50 % CKF)  2017-12 

 

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  

Lic/halvtidskontroll Januari 2018 

Disputation  2019 

 

 

Livskvalitet och muskuloskeletala felställningar hos barn med cerebral pares 

D60 Lunds universitet – avtal med LU saknas  2017-12 

 

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 

Halvtidskontroll Våren 2018 

Disputation 2019 

 

 

 New diagnostic modalities in breast cancer assessment 

D57  2017-12 

Doktorand Virginia Gonzalez, leg läk 

Klinik Kirurgkliniken, 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 171114 

Disputation 2019 
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Ultrasound Pregnancy Dating and Risk for Perinatal Morbidity and Mortality –  
When Dates Mismatch 

D56   2017-12 

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 

Halvtidskontroll 160407 

Disputation 180504 

 

 

Lifestyle and reproductive health among women prior to conception  

D55  2017-12 

Doktorand  Lana Salih Joelsson, leg läk 

Klinik  Kvinnoläkarna Västerås 

Handledare  Alkistis Skalkidou, MD, PhD, Associate professor, Institutionen för kvinnors och 

barns hälsa, Uppsala Universitet 

Bihandledare  Tanja Tydén, professor, Inst för folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala universitet 

Kjell Wånggren, med dr, Inst för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet 

 Anna Berglund, med dr, Nationellt centrum för kvinnofrid, Uppsala universitet 

Antagen 130423 

Halvtidskontroll 160519 

Disputation 180309 
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Anknutna projekt  
Efter första steget, dvs konsultation vid öppet hus, kan den anställde gå vidare med sitt projektarbete och ansöka 

om anknytning till CKF för att försäkra sig om hjälp vid genomförande av projektet. Detta sker med hjälp av en 

speciellt designad ansökningsblankett med anvisningar till skrivande av projektplan, som sänds till CKF för 

bedömning. 

Insänd ansökan inklusive samtliga bilagor granskas av en bedömningsgrupp, vars uppgift är att bedöma 

projektets kvalitet samt också bedöma resursbehovet både ur tids- och kompetenssynpunkt. Bedömningsgruppen 

sammanträder två gånger per termin, och följaktligen finns det fyra ansökningstillfällen per år för anknytning av 

projekt.  

Projekt som inte kan antagas inom befintliga resurser måste söka extern finansiering för att t.ex. anställa fler 

assistenter eller sekreterare. Det kan också bli aktuellt att söka externa handledare för adjungering till CKF.  

Om projektledaren i det anknutna projektet är disputerad tilldelas en kontaktperson vid CKF. Om projektledaren 

ej är disputerad tilldelas en handledare med forskningskompetens. Dessutom tilldelas resurser i form av tid från 

forskningsassistent och sekreterare, liksom tillgång till datorarbetsplats. All befintlig dokumentation (ansökan 

om anknytning, projektplan, etikansökan mm) samlas i en pärm, som förvaras på CKF. Pärmen uppdateras 

kontinuerligt med löpande dokumentation samt daganteckningar angående möten som projektgruppen har med 

handledare/kontaktperson vid CKF. En gång per år genomförs en genomgång av alla anknutna projekt och vid 

behov kallas respektive Projektansvarige för rapportering av projektets tillstånd. När projektet avslutas och en 

slutgiltig forskningsrapport finns, avskrives projektet ur projektlistan och alla data arkiveras i CKF:s arkiv.  

De projekt som vid bedömningsgruppens granskning inte bedöms ha den förväntade bärigheten eller som 

uppvisar metodologiska brister hänvisas till en ny konsultation (öppet hus), där den Projektansvarige träffar 

forskare/handledare och forskningsassistent för att diskutera om man kan förbättra projektet för att möjliggöra 

anknytning till CKF. Projekt kan även hänvisas till Projektutveckling med kontinuerlig handledning under 

vidareutvecklingen av projektplanen. Under 2017 fick följande projekt anknytning vid CKF: 

 

 

328 Anti-VEGF-behandling för våt AMD: utvärdering av behandlingsprotokoll och effekt efter lång tid 

Anknutet datum: 2017-02-07 Projektansvarig: Elisabet Granstam, leg läkare, 

Ögonkliniken, Västmanlands sjukhus Västerås 

 

329 OCT-Angiografi vid våt AMD 

Anknutet datum: 2017-03-03 Projektansvarig: Elisabet Granstam, leg läkare, 

Ögonkliniken, Västmanlands sjukhus Västerås 
 

330 Läkemedelsgenomgångar som överbryggande sjukvård (MedBridge): en multicenter 

klusterrandomiserad crossover studie 

Anknutet datum: 2017-09-26 Projektansvarig: Karl-Johan Lindner, leg apotekare, 

Läkemedelsenheten, Västmanland 

 

331 Prediktiva faktorer för förekomsten av abdominellt aortaaneurysm 

Anknutet datum: 2017-09-26 Projektansvarig: Nina Fattahi, ST-läkare, Kärlkirurgen, 

Västmanlands sjukhus Västerås 

 

332 Molekylär diagnostik av invasiva mögelsvampsinfektioner hos patienter med hematologiska 

maligniteter 

Anknutet datum: 2017-11-14 Projektansvarig: Anders Krifors, leg läkare, Infektion avd. 

1, Västmanlands sjukhus Västerås 

 

333 Gene-Environment interaction effects on autonomic arousal in relation to gambling behaviour and 

socio-emotional stimuli 

Anknutet datum: 2017-12-01 Projektansvarig: Cecilia Åslund, beteendevetare/docent, 

Centrum för klinisk forskning, Västmanlands sjukhus 

Västerås/Uppsala universitet 
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Avslutade projekt  
 

243 Fettpluggning kontra konventionell kirurgi - del 1: Utvärdering av 5 års gjorda fettpluggningar vid 

trumhinneperforation. 

Anknutet datum: 2006-09-12 Projektansvarig: Johan Knutsson, leg läkare, ÖNH-

kliniken Västmanland, Universitetssjukhuset Örebro samt 

Centrum för klinisk forskning Västmanland 

Avslutat datum: 2017-11-14 

 

 

254 Ökar teamträning i omhändertagande av asfyktiska nyfödda i simulatormiljö, personalens 

självskattade förmåga att fungera i verkligt teamarbete kring asfyktiska nyfödda? 

Anknutet datum: 2007-09-25 Projektansvarig: Birger Malmström, leg läkare, Barn- och 

Ungdomskliniken, Västmanlands sjukhus Västerås 

Avslutat datum: 2017-11-14 

 

 

256 Vilka patienter kommer till en specialiserad ångestmottagning inom psykiatrisk öppenvård och 

vilken effekt har traditionell behandling. 

Anknutet datum: 2007-11-27 Projektansvarig: Catalina Torres Soler, leg läk, Vuxen 

psykiatri Öppenvård, Region Västmanland  

Avslutat datum: 2017-12-13  

 

 

266 Projekt för att utvärdera KTP-laservaporisering av prostata. 

Anknutet datum: 2008-09-11 Projektansvarig: Botan Hawas, leg läkare, Urologkliniken, 

Västmanlands sjukhus Västerås 

Avslutat datum: 2017-03-29 

 

 

 289 Har patienterna mindre smärta efter tonsillektomi om de opererats med harmonisk skalpell jämfört 

med diatermisax? 

Anknutet datum: 2011-11-22 Projektansvarig: Linn Arbin, läkare, ÖNH-kliniken, 

Västmanlands sjukhus Västerås 

Avslutat datum: 2017-11-22 

 

 

307 Diabetesretinopati och överviktskirurgi, en retrospektiv journalstudie 

Anknutet datum: 2014-06-23 Projektansvarig: Elisabet Granstam, leg läkare, 

Ögonkliniken, Västmanlands sjukhus Västerås 

Avslutat datum: 2017-11-14
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Kontaktuppgifter personal 
Exp, personsökn, tel: 021-17 58 67, fax: 021-17 37 33. Information, tel: 021-17 38 07 

Besöksadress: Centrum för klinisk forskning, ingång 29, Västmanlands sjukhus Västerås 

Postadress: 721 89 Västerås. Hemsida: www.medfarm.uu.se/ckfvasteras 
 

 

Kent Nilsson, sociolog, professor och föreståndare, chef, 021-17 32 54 
kent.nilsson@regionvastmanland.se 

 

Andreas Rosenblad, biostatistiker, docent, 021-17 51 30 
andreas.rosenblad@regionvastmanland.se 

 

Abbas Chabok, leg läk, med dr, bitr chef  
abbas.chabok@regionvastmanland.se 

 

Fredrik Söderqvist, med dr 
fredrik.soderqvist@regionvastmanland.se 

 

Cecilia Åslund, beteendevetare, docent, sektionsledare, 021-17 51 52 

cecilia.aslund@regionvastmanland.se 

 

Lisa Söderström, leg dietist, med dr, 021-481 81 08 

lisa.soderstrom@regionvastmanland.se 

 

Yvette Andersson, med dr 

yvette.andersson@regionvastmanland.se 

 

Marie-Louise Södersved Källestedt, utbildningsledare, med dr  

marie-louise.sodersved.kallestedt@regionvastmanland.se 

 
Leif Bergkvist, leg läk, professor, 021-17 58 03 

leif.bergkvist@regionvastmanland.se 

 
Philippe Wagner, biostatistiker, med dr, 021-17 47 95 

philippe.wagner@regionvastmanland.se 

 
Maria Dell’ Uva Karlsson, centrumsekr, 021-17 38 07 

maria.delluva.karlsson@regionvastmanland.se  

 
Tony Wiklund, leg sjuksköt, forskningsass, 021-17 57 30 

tony.wiklund@regionvastmanland.se 

 

Mariana Ehn, sekr, 021-17 55 18 
mariana.ehn@regionvastmanland.se 

 

Magnus von Unge, leg läk, professor 
magnus.von.unge@regionvastmanland.se 

 

Mats Enlund, leg läk, docent, 021-17 37 75 
mats.enlund@regionvastmanland.se 

 

John Öhrvik, biostatistiker, professor  
john.ohrvik@regionvastmanland.se 

 

Ulrika L. Fagerberg, leg läk, med dr, 021-17 59 73 

ulrika.fagerberg@regionvastmanland.se 

 

 

 

Pär Hedberg, leg läk, docent 

par.o.hedberg@regionvastmanland.se 

 

 

Annika Kärnsund, leg sjuksköt, forskningsass, 021-17 37 45 

annika.karnsund@regionvastmanland.se 

 

 

 

 
Jerzy Leppert, leg läk, professor, 021-17 58 01 

jerzy.leppert@regionvastmanland.se 

 

  

 
Maziar Nikberg, med dr 
maziar.nikberg@regionvastmanland.se 

 
 

 

Eva Nohlert, leg tandläk, med dr, 021-17 34 17 
eva.nohlert@regionvastmanland.se 

 

 

 

Angelica Norling, leg sjuksköt, forskningsass, 021-17 37 09 

angelica.norling@regionvastmanland.se  

 

 

Marja-Leena Ojutkangas, leg sjuksköt, forskningsass, 021-17 37 45 

marja-leena.ojutkangas@regionvastmanland.se 

 

 

 
Maria Pettersson, sekr, 021-17 58 67 

maria.a.pettersson@regionvastmanland.se 

 

 
Mattias Rehn, systemansvarig, 021-17 33 76 

mattias.rehn@regionvastmanland.se 

 

 
Elisabet Rodby Bousquet, leg fysioterapeut, med dr, 021-17 59 79 

elisabet.rodby.bousquet@regionvastmanland.se 
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