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Region Västmanland och Uppsala universitet  startade 

gemensamt Centrum för klinisk forskning år 1999. Syftet  

med CKF var att samla kompetensen inom 

vetenskapsmetodik, biostatistik, epidemiologi och 

datahantering på ett ställe. 

CKF:s verksamhet handlar om att studera olika former av 

behandlingar och pröva nya rön i praktiskt kliniskt arbete.    

Uppgiften är att stötta, handleda och utbilda forskare.

CKF:s tre huvudsakliga forskningsområden är cancer, hjärt-

kärlsjukdomar och psykiatri. Vi bedriver även forskning 

inom andra fält. 

Sedan starten har cirka 60 av regionens anställda 

disputerat vid CKF och cirka 800 studier har publicerats i 

internationella, expertgranskade tidskrifter.

Vetenskaplig handledning
För att planera och genomföra 
forskningsprojekt krävs kompetens. 
Handledningen kan skräddarsys efter 
forskningsområde och enskilda 
behov. Handledaren ansvarar för att 
projektet drivs på ett metodologiskt 
korrekt sätt. 

Seminarieverksamhet
En viktig uppgift för CKF är att sprida 
kunskap. Det gör vi bland annat 
genom läkarmöten, vårdseminarier, 
doktorandseminarier och 
fortbildning för personal och 
doktorander vid CKF. Våra nationella 
seminarier är öppna för 
allmänheten.

Forskartjänster
Vid CKF finns 14 doktorandtjänster. 
Doktoranden forskar på 50 % av sin 
tjänst och arbetar resten av tiden på 
sin ordinarie arbetsplats. Dessutom 
finns 8 tjänster med 25-50 % av 
tjänsten vid CKF för disputerade 
forskare.  

Forskningsanslag/forskartid
Anställda i Region Västmanland kan 
söka forskartid. De frikopplas då från 
det ordinarie arbetet för att ägna sig 
åt forskning under en avgränsad tid. 
Sökande ska ha dokumenterad 
vetenskaplig skicklighet eller 
handledas av en person med sådan 
kompetens. 

Öppet hus – konsultation
Varje onsdag är anställda inom 
hälso- och sjukvården välkomna till 
CKF för att diskutera forskningsidéer. 

Vetenskaplig utbildning
Innehåller planering, genomförande, 
analys och rapportering av 
forskningsprojekt. Målgruppen är 
högskoleutbildade inom vården. 
Kurserna ingår i Uppsala Universitets 
kursutbud.

Doktorandverksamhet
Huvuddelarna är direkt handledning 
och vetenskapliga seminarier. 
Doktorander registreras vid CKF och 
vid respektive institution vid Uppsala 
Universitet. Disputationer kan ske i 
Västerås.

KUNSKAP ÄR GRUNDEN TILL HÄLSA

CENTRUM FÖR KLINISK FORSKNING VÄSTERÅS

Läs mer på: www.medfarm.uu.se/ckfvasteras



Forskningsmottagningen

Välkomna att kontakta forskningsmottagningen

via mail  forskningsmottagningen@regionvastmanland.se

eller telefonnummer 021 173709

Forskningsmottagningen vid Västmanlands sjukhus Västerås är en del av Centrum 

för klinisk forskning (CKF). Här bedrivs forskning i egna lokaler utan att konkurrera 

med övriga sjukhusverksamhetens behov. Verksamheten hos oss är flexibel och 

skräddarsys efter aktuella forskningsstudier. 

Våra lokaler

Det finns mottagningsrum som är utrustade med 

patientnära analyser som tex blodsocker, HbA1c 

(långtidsblodsocker) och Impedansvåg 

(fett/muskelmätning). Testutrustningen kan 

anpassas efter aktuella projekt.

I vårt laboratorium finns möjlighet till 

omhändertagande av biologiskt material och 

kylcentrifugering av blodprover. Visstidsförvaring 

av prover kan ske i vår -70 frys.

Forskningssamarbeten

Vårt samarbete sträcker sig från såväl 

akademiska institutioner till enskilda forskare.

Vi har arbetat tillsammans med bl.a. 

barnkliniken, bröstenheten, onkologen, 

Karolinska institutet och Uppsala Universitet.

Den lokala NOD-samordnaren har tillsammans 

med forskningsmottagningen ett nätverk dit alla 

forskningssjuksköterskor inom region 

Västmanland är välkomna.

Mottagningen bedriver sin verksamhet utifrån 

förfrågningar om hjälp som kommer från olika 

forskningsprojekt.

Här kan man få hjälp med:

• Planering av nya studier

• Studieupplägg

• Screening och inkludering

• Deltagarbesök med provtagning och tester

• Hantering av biologiskt material

• Inmatning av forskningsdata

• Administrativ hjälp vid forskningsstudier

• Monitorering eller annan kvalitetskontroll

• Vara behjälplig vid avtalsskrivningar

Personal

På mottagningen arbetar specialistutbildade 

sjuksköterskor. Det finns mångårig erfarenhet av 

forskningssjuksköterskans arbete när det gäller 

kliniska läkemedelsprövningar, registerstudier och 

akademisk forskning. 

Vi har en bemannad reception med möjlighet till 

administrativ hjälp.

mailto:forskningsmottagningen@regionvastmanland.se


Forskningsombud i 
Region Västmanland

Varför finns forskningsombud?
Forskningsombudens roll innebär att ha god kännedom om Centrum för Klinisk Forskning (CKF) och vilket stöd 

man kan få där, samt vad som sker gällande klinisk forskning ute på respektive klinik för att ha möjlighet att "fånga 

upp" forskningsintresserade medarbetare och visa vägen till CKF, samt även förmedla information från CKF och 

den regionala noden ut till klinikerna.

Vem kontaktar jag som medarbetare?
Som medarbetare kontaktar du ditt lokala 

forskningsombud antingen via mail (se lista ovan) 

eller direktkontakt med personen i fråga på kliniken. 

Vilket uppdrag har forskningsombudet?
• Vara en kontaktpunkt för forskningsintresserade 

medarbetare 

• Förmedla kontakter till CKF samt även information 

från CKF ut till klinikerna

• Förmedla kontakter till den lokala noden som är en 

resurs inom hälso- och sjukvården i Region 

Västmanland som erbjuder rådgivning och utbildning 

inom kliniska studier

• Ta emot studieförfrågningar från den lokala noden 

och vidarebefordra dem till lämpliga prövare på 

respektive klinik

• Bidra till lokal samverkan och transparens om 

pågående och kommande kliniska studier 

• Assistera i den årliga rapporteringen av data över 

pågående studier

Historik 
Centrum för klinisk forskning utnämnde 2016, i 

samarbete med sjukhusets klinikchefer, ett 

forskningsombud på varje klinik samt i primärvården 

(totalt 24 st.) för att förbättra förutsättningarna för 

genomförande av kliniska studier i Region 

Västmanland, för att öka samverkan och 

informationsutbyte mellan kliniker. 

Detta är i linje med den nationella satsningen Kliniska 

Studier Sverige, där lokal, regional och nationell 

samverkan är centralt för att öka antalet samt 

kvaliteten på kliniska studier. 

För vem finns forskningsombudet?
Forskningsombuden finns till för medarbetarna i 

Region Västmanland.  

Klinik Forskningsombud E-mail

Akutkliniken Lennart Edmark lennart.edmark@regionvastmanland.se

Barn- och ungdomskliniken Ulrika Fagerberg ulrika.fagerberg@regionvastmanland.se

Barn- och 

ungdomspsykiatri

Susanne 

Olofsdotter
susanne.olofsdotter@regionvastmanland.se

Fysiologkliniken Pär Hedberg par.o.hedberg@regionvastmanland.se

Geriatrik och medicinsk 

rehabilitering
Armin Hashemi armin.hashemi.pour.assil@regionvastmanland.se

Habiliteringen Katina Pettersson
katina.pettersson@regionvastmanland.se

Hudkliniken Tomas Vikerfors tomas.vikerfors@regionvastmanland.se

Infektionskliniken Christina Carlander christina.carlander@regionvastmanland.se

Kirurgkliniken Yvette Andersson yvette.andersson@regionvastmanland.se

Kvinnokliniken Merit Kullinger merit.kullinger@regionvastmanland.se

Kärlkirurgiska kliniken Björn Kragsterman bjorn.kragsterman@regionvastmanland.se

Laboratoriemedicin Per Bjellerup per.bjellerup@regionvastmanland.se

Medicinkliniken
Camilla Skoglund 

Andersson camilla.skoglund.andersson@regionvastmanland.se

Onkologkliniken Cecilia Nilsson cecilia.nilsson@regionvastmanland.se

Operationskliniken Erland Östberg erland.ostberg@regionvastmanland.se

Ortopedkliniken Nenad Andjelkov nenad.andjelkov@regionvastmanland.se

Reumatologkliniken Milad Rizk milad.rizk@regionvastmanland.se

Primärvården 

(landstingsdrivna VC)

Eva Thors 

Adolfsson eva.thors-adolfsson@regionvastmanland.se

Primärvården (privata VC) Vakant

Röntgenkliniken Arnar Thorisson arnar.thorisson@regionvastmanland.se

Urologkliniken Farhood Alamdari farhood.alamdari@regionvastmanland.se

Vuxenpsykiatri Mårten Tyrberg marten.tyrberg@regionvastmanland.se

Ögonkliniken Elisabet Granstam elisabet.granstam@regionvastmanland.se

Öronkliniken Johan Knutsson johan.knutsson@regionvastmanland.se



Lokal nod för samordning 
av kliniska studier 

Lisa Söderström: lisa.soderstrom@regionvastmanland.se

Lisa Söderström, med.dr. Centrum för klinisk forskning

Lokala nodnätverket 
Inom Forum Uppsala-Örebro har det byggts upp 
ett lokalt nodnätverk med lokala samordnare 
(noder) från de sju landstingen/regionerna, där 
Lisa Söderström är den lokala noden för Region 
Västmanland.

Planerar du att genomföra en klinisk studie, 
eller har frågor angående en pågående sådan, 
kan du kontakta forskare Lisa Söderström som 
är Region Västmanlands lokala samordnare för 
kliniska studier.

Kliniska Studier Sverige är ett samarbete mellan Vetenskapsrådet 

och Sveriges sex sjukvårdsregioner. 

Lisa Söderström, lokal nodsamordnare för kliniska studier i Region 

Västmanland. 

Vilket uppdrag har den lokala noden?
• Bygga upp en lokal infrastruktur för ökad 

samverkan och informationsutbyte gällande 
kliniska studier

• Samla in data över pågående kliniska studier
• Skicka ut studieförfrågningar till 

verksamheterna
• Utveckla nätverk och vara en kontaktpunkt 

för forskningssjuksköterskor, 
forskningsombud och prövare

• Arrangera utbildningar inom kliniska studier 
• Förmedla kontakter till rådgivning, 

utbildning, biostatistiker, epidemiologer mm 

Kliniska Studier Sverige
Kliniska Studier Sverige är en nationell satsning 
på kliniska studier och är ett samarbete mellan 
Vetenskapsrådet och Sveriges sex 
sjukvårdsregioner. Uppdraget innebär att 
förbättra förutsättningarna för genomförandet 
av kliniska studier.

Samordning av kliniska studier sker på lokal, 
regional och nationell nivå. För att denna 
samordning ska fungera bildades sex regionala 
noder, baserat på de sex sjukvårdsregionerna, 
varav Forum Uppsala-Örebro är en regional nod.

Forum Uppsala - Örebro
Forum Uppsala-Örebro representerar en av 
Sveriges största sjukvårdsregioner och har som 
uppdrag att stötta samverkan inom regionen för 
att förbättra processer och underlätta 
förutsättningarna för att bedriva kliniska studier. 

Forum Uppsala-Örebro är en resurs för forskare, 
prövare och forskningssjuksköterskor inom 
hälso- och sjukvården. 
Vi erbjuder professionell hjälp inom utbildning, 
regulatoriska frågor, studiedesign och 
rådgivning inför genomförande av kliniska 
studier via sjukvårdsregionens Lokala 
Nodnätverk.




