
                 
 
 
 
 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
De tama fåglarna har en längtan. De vilda flyger. 
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Verksamhetsberättelse 2013 
 
 

Bäste läsare! 

 

Vad menar man med att ett år varit ett nådens år?  

Historiskt syftar det på Herrens år, d.v.s. när Jesus föddes. För CKF kan 2013 beskrivas som ett nådens år, inte 

för att det föddes någon Herre, men väl för en variant av pånyttfödelse. Professor emeritus Jerzy Leppert, CKFs 

förste chef och föreståndare, blev pånyttfödd under rätt dramatiska former. På trettondagsaftonen gjorde sig ett 

subduralhematom gällande på ett tilltagande kraftfullt sätt och ”förlossningen” i form av en akut nattlig 

trepanation gav ett nytt liv åt denne man, vars hjärna aldrig förr varit utsatt för ett sådant yttre tyck, inte ens i 

ungdomens kommunistiska Polen. Redan på eftermiddagen dagen därpå var Jerzy sig lik igen, och under året som 

gått har ingen kunnat få någon fason på en före-efter-jämförelse – det finns absolut ingen skillnad att märka – det 

är samma kreativa idéspruta som vi alltid kunna iaktta. 

 

Ett av Jerzys många hugskott förvaltades under årets början av Elisabet Rodby-Bousquet, som då nydisputerad 

fick ta hand om projektet Kliniska Testbäddar, vilket utlysts av Vinnova. Med en otrolig frenesi och ett 

outtröttligt dygnet-runt arbetande fick Elisabet med ett antal medsökanden ihop en riktigt bra ansökan till 

Vinnova, en ansökan som dock i sista stund fick dras tillbaka. Omvärlden hängde inte riktigt med i svängarna, 

och ett antal olösta detaljer, som t.ex. lokalfrågan, blev avgörande för beslutet. Under årets slut har projektet 

pånyttfötts (ett nådens år som sagt), men nu med en ny projektledare, Emelie Condén, som kommer att starta med 

ett bättre utgångsläge. Hon anställs nu av Hälso- & sjukvårdsdirektören Lennart Iselius. Elisabet har under tiden 

målmedvetet fortsatt sitt forskningsspår och bygger på modernt sätt broar och nätverk, i hennes fall med 

hjälpmedel för barn med cerebral pares. 

 

CKF har varit under större massmedialt tryck än någonsin. Professor Kent Nilsson och medarbetare har under 

året varit intervjuade i press, radio och TV så många gånger att ingen längre kan hålla räkningen. Kirurgerna 

Abbas Chabok, medicine doktor, och Kenneth Smedh, under året nyutnämnd professor, fick se sitt gemensamma 

alster ”Ingen nytta av antibiotika vid akut okomplicerad divertikulit - randomiserad behandlingsstudie ifrågasätter 

gammal dogm” utvalt som ”Årets bästa artikel” i Läkartidningen i kategorin ”Originalstudie”. Vidare kunde vi i 

somras se doktoranden Magdalena Mattebo i TV4:s intervjusoffa sakligt och inlevelsefullt (i en salig förening) 

berätta om sin forskning kring ungdomars konsumption av pornografi och dess eventuella hälsoeffekter. 

 

I chefsutbildningar blir man itutad att det är naturligt med personalomsättning, vilket dock varit sällsynt inom 

CKFs fasta personal. Så hur naturligt det än är på den moderna rörliga arbetsmarknaden, med att människor 

kommer och går, känns det ändå vemodigt att en av CKFs klippor Katarina Ringström flyttat med en av sina 

uppgifter, att administrera läkarstudenterna från Uppsala, en uppgift som gått över till Enheten för 

kunskapsstyrning och utbildning (EKU). Vi önskar Katarina lycka till och gratulerar Åke Tegelberg, EKUs chef, 

till rekryteringen! Samtidigt kan vi glädja oss över att vi getts möjlighet att utöka den administrativa supporten 

och hälsar Mariana Ehn och Maria Pettersson välkomna! Vi kan också glädja oss åt ett efterlängtat tillskott av 

statistiker, Philippe Wagner, som kommer till oss från Lund i början på året. 

 

Vetenskapligt kunde vi i början av året fira CKFs 500:e publikation. Det var ett av förre doktoranden, numera 

medicine doktorn, Annica Rhodin’s delarbeten som blev nummer 500. I december kom så två disputationer. Det 

var Eva Nohlert och Lennart Edmark som efter en myckenhet av osedvanligt hårt arbete kunde kröna sitt slit med 

väl genomförda försvar av sin respektive fina avhandling. Grattis! Nästa år väntar minst dubbelt så många 

disputationer! 

 

 

2014-01-31 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

 

Nuvarande organisation  

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

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

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

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

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

uppföljande diskussion av avtalets innehåll ske vart tredje år.  
 

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

givits status som prefekt (Fig 1). 

 

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

 

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

och Hälso- och Sjukvårdsdirektören (Fig 2). 

 

Fig 2. CKF:s plats vid Landstinget Västmanland 
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Centrumråd 

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

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

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

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

numera av fem personer. 

 

Föreståndare för CKF under 2013 var docent Mats Enlund. Biträdande föreståndare var professor  

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

fakulteten.  

 

Rådets platser innehades av docent Egil Henriksen, professor Kennet Smedh och med dr Åke Tenerz, som 

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

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

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

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

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

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

 

Fig 3. Centrumråd 
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Centrumrådet sammanträdde under 2013 vid två tillfällen (22 mars och 4 oktober), då företrädare för Landstinget 

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

vetenskaplig natur.  
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Verksamhetsberättelse 2013 
Personal (procent av tjänstgöring)  

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

 Leif Bergkvist, leg läk, prof (20 % tom 130331 därefter 50 %) 

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

 Monica Löfvander, leg läk, doc (30 %) 

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

 Andreas Rosenblad, biostatistiker, fil dr (100 %) 

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

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

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

 Cecilia Åslund, beteendevet, med dr (100 %) 

 Hanna Frid, leg dietist, forskningsassistent (50 % tom 130818) 

 Annika Kärnsund, leg sjuksköt, forskningsassistent (75 %) 

 Eva Nohlert, leg tandläk, forskningsassistent (75 %) 

 Eva Strand, leg sjuksköt, forskningsassistent (50 %) 

 Lisa Söderström, leg dietist, forskningsassistent (50 %) 

 Tony Wiklund, leg sjuksköt, forskningsassistent (100 %) 

 Maria Dell' Uva Karlsson, centrumsekreterare (80 %) 

 Michaela Eriksson, sekreterare (85 %) 

 Katarina Ringström, sekreterare (100 % tom 131130) 

 Mattias Rehn, systemansvarig (100 %)  

 

Visstidsanställda 2013 

 Emelie Condén, leg sjuksköt, forskningsassistent (25 %) 

 Angelica Norling, leg sjuksköt, forskningsassistent (25 %) 

 Lotta Nilsson, leg sjuksköt, forskningsassistent (50 %)  

 Lena Lindblom, leg dietist (100 %) 

 Maddeleine Netze, leg dietist (50 %) 

 Lena Ludvigsson, forskningsassistent (20 %) 

 Jenny Stern, forskningsassistent (50 %, 130101-131115) 

 Birgitta Kerstis, leg sjuksköt, forskningsassistent (25 %) 

 Margareta Widarsson, leg barnmorska, forskningsassistent (25 %) 

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

 Göran Nilsson, leg läk, prof (20 % ) 

 Jerzy Leppert, leg läk, prof (50 %) 

 John Öhrvik, prof (7,5 %)  

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

 

Visstidsanställda forskare som har en del av sin verksamhet förlagd till CKF, men med anställning på 

moderkliniken/annan arbetsgivare: 

 Pär Hedberg, leg läk, doc (10 %) 

 Johan Knutsson, leg läk, med dr (20 %)  

 

Till CKF har externa konsulter knutits: 

 Bengt Starrin, prof, institutionen för samhällsvetenskap, Karlstad universitet 

 Ann-Christin Johansson, leg sjukgymn, med dr, Mälardalens högskola  
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Följande aktiviteter bör särskilt omnämnas: 

 

Kreativa luncher 2013  

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

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

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

verksamhetsfält. Under 2013 ordnades en kreativ lunch vid CKF. Den 1 oktober gästade Lasse Tenerz, Radi AB, 

Med Tech, och pratade om ämnet: Kreativitet på Radi AB, Med Tech bolag, som gick från 4 till 400 personer. 

 

 

Planeringsdagar 2013 

Årets planeringsdag avhölls på Best Western Mälaren Hotell & konferens vid Mälarens strand.  

 

Program dag 1 – fredag 17 oktober 

Inledning Mats E 

Inre arbetet – revision av dokument från 2011 Leif B 

Forskningsassistent vid CKF – vad är det och vilka 

anställningsformer gäller?  

Cecilia Å 

Vad ska man lära sig som doktorand? Leif B/Kent N 

Grupparbete  

Redovisning av grupparbete och diskussion  

Karriärstege på CKF – hur ser den ut? Vad ska vi satsa på för 

att behålla doktorander som forskar efter disputation? 

Leif B 

 

Program dag 2 – fredag 18 oktober 

Framtidsvisioner Mats E 

Nya lokaler Kent N 

Sammanfattning av planeringsdagarna Leif B 

 

Skrivarkurs september 2013, La Casa di Botro, Botricello, Italien  

Under doktorandutbildningen erbjuds doktorander vid två tillfällen att åka på en skrivarkurs tillsammans med sin 

handledare. Syftet är att få fokusera på författandet av ett vetenskapligt manuskript under en veckas tid. I 

september 2013 gick kursen till hotellet La Casa di Botro i Botricello, en 

by i södra Italien på gångavstånd till havet. Med på resan fanns fem 

doktorander och fem handledare, samt en forskningsassistent och en 

sekreterare.  

   Nytt för i år var att mer tid var planerat för själva skrivarprocesen. 

Detta innebar att doktoranderna skulle ha med sig ett utkast på ett 

manuskript som bearbetades under skrivarveckan utifrån de föreläsningar 

som gavs av handledarna. Föreläsningarna tog upp de olika delarna i en 

vetenskaplig artikel; abstrakt, bakgrund, material och metod, resultat och 

diskussion. Varje doktorand fick även möjlighet att presentera och få 

respons på sitt doktorandarbete. Hotellet hade utökat sitt Wi-Fi-nätverk så det var möjligt att använda trådlöst 

internet i föreläsningssalen som användes på förmiddagarna. Under veckan gjordes även utflykter till Catanzaro, 

som är huvudorten i Kalabrien, samt till vingården Russo e Longo.  
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Promovering - hedersdoktor vid Medicinska Universitetet, Wroclaw, Polen 

  

I februari 2013 utnämnde en enhällig senat vid Medicinska Universitetet i Wroclaw Jerzy Leppert, professor vid 

Uppsala universitet och tidigare föreståndare för Centrum för klinisk forskning i Västerås, till hedersdoktor. 

Själva promoveringen ägde rum den 8 mars 2013, där ceremonin utspelades i den s.k. Aula Leopoldina, som är 

ungefär lika gammal som universitetet, dvs drygt 200 år.  

   Medicinska Universitetet är ett av det mest anrika i Polen med åtta nobelpristagare bland sina tidigare anställda. 

Bland de mest kända är Alois Alzheimer, psykiatriker och neurofysiolog, Robert Koch, som upptäckte 

tuberkulosbakterien och Paul Ehrlich, en av de som startade kemoterapi vid cancersjukdomar. Idag finns det 

3500 studenter vid Medicinska Universitetet, varav cirka 250 kommer från Sverige och läser vid den s.k. English 

Division. 

  Promovering av professor Jerzy Leppert till hedersdoktor är en stor ära för CKF, Landstinget Västmanland och 

Uppsala universitet. Vid promoveringen deltog landshövding Ingemar Skogö, företrädare för svenska 

ambassaden i Warszawa och ledningen för CKF.     

  

 

 
 

Professor Jerzy Leppert promoveras Vid ceremonin deltog landshövding Ingemar Skogö,  

docent Mats Enlund och professor Kent Nilsson 
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CKF:s funktioner 
CKF har följande huvudfunktioner: 

- Vetenskaplig konsultation – Öppet hus 

- Vetenskaplig handledning 

- Doktorandverksamhet 

- Forskarutbildning  

- Seminarieverksamhet 

- Egen forskningsverksamhet 

 

Vetenskaplig konsultation – Öppet hus  
 

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

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

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

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

för fortsatt arbete. Under 2013 hölls 36 vetenskapliga konsultationer (redovisas i bilaga 1). 

 

Vetenskaplig handledning 
 

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

Nivå 1:  Doktorandprojekt 

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

                 tidskrift 

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

                 bedömning  

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

 

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

 

Vid årets början fanns 35 projekt anknutna vid CKF. Två 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. 

 

Doktorandverksamhet 
 

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

början var 18 doktorander registrerade vid CKF. Sex doktorander har genomgått halvtidskontroll/ 

licentiatiseminarium och två doktorander har disputerat. Tre doktorander registrerades under 2013 vid CKF: 

Lana Salih Joelsson, leg läk, Merit Kullinger, leg läk och Virginia Gonzalez, leg läk. Vid årets slut var 19 

doktorander registrerade (se bilaga 2).  
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Halvtidskontroll/licentiatexamen 2013 

 

Fil Mag Folkhälsovetenskap, Charlotta Hellström: 26 nov 2013, Medicine Licentiatexamen: Online gaming 

in relation to negative consequences and ill health among adolescents   

(ISBN: 978-91-506-2376-5) 

Betygsnämnd: docent Anne H Berman, docent Per Binde, docent  Fredrik Spak 

Huvudhandledare: med dr Cecilia Åslund 

    

Vid licentiatexaminationen redovisades en publicerad artikel samt en submittad artikel. De inkluderade artiklarna 

redogör för ungdomars onlinedataspelsvanor, speltid, spelmotiv samt negativa konsekvenser som kan relateras 

till spelande. Dessutom studerades samband mellan speltid i kombination med spelmotiv och  depression, 

psykosomatiska symptom, muskloskeletala symtom. Betygsnämnden framförde värdefulla synpunkter på arbetet 

och doktorandprojektet gällande framför allt könskillnader kring spelbeteende samt förslag för framtida analyser 

att justera för fysisk aktivitet och BMI. Etiska överväganden diskuterades. Betygsnämnden godkände arbetet och 

examinerade till medicine licentiatexamen.    

 
Leg läk Katarina Berling: 23 okt 2013, licentiatexamen: Taste disorder in middle ear disease and after middle 

ear surgery – methods for taste measurement and histology of Chorda tympani nerve.  

(ISBN:978-91-506-2372-7) 

Betygsnämnd: docent Mikael Karlberg, professor Göran Laurell, professor Jerzy Leppert  

Huvudhandledare: professor Magnus von Unge 

   Vid licentiatexamen redovisades två artiklar. En publicerad artikel angående evaluering av mätmetoder för 

smak och en ännu ej publicerad artikel angående histologiska förändringar av Korda tympani nerven i samband 

med kronisk media otit. Betygsnämnden framförde många värdefulla synpunkter som vi i det fortsatta arbetet 

kommer att beakta. Betygsnämnden godkände arbetet och examinerade till medicine licentiatexamen.  

 

Leg dietist Lisa Söderström: 15 okt 2013, licentiatexamen: Nutritional status among older people. Risk factors 

and consequences of malnutrition (ISBN: 978-91-506-2345-1) 

Betygsnämnd: docent Lennart Christensson,docent Elisabet Rothenberg, professor Albert Westergren 

Huvudhandledare: professor Leif Bergkvist 

   Vid licentiatseminariet redovisades två delstudier i form av två publicerade artiklar. Delstudie I undersökte 

prevalensen av undernäring hos äldre patienter på sjukhus, samt associationer mellan undernäring, måltidsvanor 

och måltidsförsörjning hos dessa äldre. Delstudie II undersökte om nutritionsstatus var en oberoende prediktor 

för en för tidig död hos äldre personer. Det screening instrument som användes i studien för att bedöma 

nutritionsstatus var Mini Nutritional Assessment (MNA). Betygsnämndens kommentarer handlade till stor del om 

att utveckla kritiken mot MNA-instrumentet i kappan samt att diskutera den kliniska användbarheten av 

instrumentet ytterligare. Även viktiga synpunkter på delstudierna framfördes, som hantera att de skörasta äldre 

patienterna exkluderas. Licentiatavhandlingen godkändes av betygsnämnden som examinerade Lisa Söderström 

till medicine licentiat.  

 

Leg läk Firas Al-Ubaidi: 10 juni 2013, halvtidskontroll: Study of the mechanisms behind the additive effect of 

neoadjuvant castration on radiotherapy for prostate cancer.  

Betygsnämnd:  professor Monica Nistér professor, professor Peter Wiklund, med dr Kristina Viktorsson  

Huvudhandledare: professor Thomas Helleday 

   Syftet med doktorandprojektet är att identifiera mekanismerna bakom den additiva effekten av neoadjuvant 

kastration vid strålbehandling av prostatacancer för att på så sätt kunna optimera befintlig behandling och 

förhoppningsvis hitta helt nya terapeutiska angreppspunkter som kan utnyttjas för att bota prostatacancer.  

Kastration resulterade i minskade nivåer av Ku70-protein, och eftersom Ku70-protein är nödvändigt för en viss 

typ av DNA-skadereparation, tyder det på att en nedreglering av DNA-reparationen medför ökad strålkänslighet 

vid hormonbehandling. Även nivån av HIF1-alpha minskade efter kastration, vilket i sin tur möjligen kan 

förklaras av minskad hypoxi i cancervävnad och leder till den ökade strålkänslighet vid hormonbehandling. 

   Vid halvtidskontrollen presenterades resultatet av de två publicerade studierna samt de kommande arbeten som 

ska ingå i doktorandprojektet. Doktorandarbetet bedömdes flyta på bra och ha en bra inriktning. Det framkom 

under halvtidskontrollen många viktiga synpunkter att tänka på inför den tänkta disputationen. 
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Leg sjuksköterska Emelie Condén: 5 juni 2013, licentiatexamen: Type D-personality and ill-health among 

Swedish adolescents (ISBN:978-91-506-2346-8) 

Betygsnämnd: docent Anders Fredriksson, professor Petter Gustavsson,  professor Jerker Hetta 

Huvudhandledare: med dr Cecilia Åslund 

   Vid licentiatexaminationen redovisades två publicerade artiklar som beskriver prevalensen av typ D-

personlighet hos svenska ungdomar samt associationer mellan typ D-personlighet och psykosomatiska symptom, 

muskuloskeletal smärta och sömnproblem hos dessa ungdomar. Betygsnämnden framförde värdefulla synpunkter 

på arbetet och doktoranprojektet gällande framför allt validering av frågsformuläret DS14. Betygsnämnden 

godkände arbetet och examinerade till medicine licentiatexamen.    

 

Leg barnmorska Margareta Widarsson: 15 maj 2013, licentiatexamen: Transition to Parenthood - Perceived 

Needs of Support during Pregnancy and Parental Stress 18 Months after Childbirth (ISBN: 978-91-506-2340-6) 

Betygsnämnd: Professor Marianne Carlsson, professor Henrik Eriksson, docent Christine Rubertsson 

Huvudhandledare: Docent Pranee Lundberg  

   Doktorandprojektet handlar om blivande mammor och pappors upplevda behov av stöd under graviditet samt 

föräldrastress hos mammor och pappor 18 månader efter barnets födelse. Första delarbetet är en kvalitativ studie 

baserad på intervjuer med 22 blivande mammor och 10 blivande pappor. Delarbete två och tre är kvantitativa 

studier baserade på enkäter med 400 föräldrapar. Vid licentiatseminariet redovisades två publicerade artiklar 

samt en som manus. I en trevlig diskussion gav betygsnämnden många värdefulla kommentarer och tips för 

framtiden. Betygsnämnden godkände arbetet och examinerade till medicine licentiatexamen.    
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Doktorsexamen 2013 

 

 

Leg läk Lennart Edmark, Centrum för klinisk forskning Västerås, 

Uppsala universitet, 2013, Västerås 

Reducing Atelectasis during General Anaesthesia - the Importance of 

Oxygen Concentration, End-Expiratory Pressure and Patient Factors. 

A Clinical Study Exploring the Prevention of Atelectasis in Adults 
ISBN: 978-91-554-8808-6 

Fakultetsopponent: professor em. Sten Lindah,  Karolinska Institutet 

Betygsnämnd: med dr Andrei Malinovschi, docent Margareta Mure, 

docent Ola Stenqvist  

Huvudhandledare: docent Mats Enlund, CKF  

Bihandledare: professor emeritus Göran Herdenstierna,  

professor emeritus Jerzy Leppert 

 

Minskad förekomst av sammanfallna lungalveoler under generell anestesi - Betydelsen av syrgaskoncentra-

tionen, lungornas vilotryck och patientfaktorer. En klinisk studie av förebyggande åtgärder mot lungkollaps på 

vuxna. 

 
Generell anestesi, att sövas inför en operation, innebär en drastisk förändring av medvetandet och alla kroppens 

vitala funktioner. Centralt är att andningen ofta påverkas så mycket att vi slutar andas.  

Legitimerad yrkesutövning, professionellt utförd, krävs för att axla det unika ansvar som uppstår inom loppet av 

några minuter efter att nersövningen börjat.  

En omfattande säkerhetskultur har uppstått särskilt kring det optimala omhändertagandet av just 

andningsfunktionen vid övergången från vaket tillstånd till djup anestesi. Att använda 100 % syrgas istället för 21 

% syrgas i luft, är en hörnsten i denna säkerhetskultur. Uppstår ett betydande problem under nersövningen med 

förmågan att ersätta den normalt spontana, nu utslagna andningsfunktionen, har den rena syrgastillförseln 

dessförinnan skapat ett förråd av syrgas i lungorna. Syrgasförrådet vidgar kraftfullt den tidsram som står till 

förfogande för att hinna lösa problem med andning och luftväg. Ren syrgastillförsel används därför rutinmässigt 

vid nersövning.  

 

Men en kort överdosering av syrgas i början av anestesin kan senare vara förenad med en potentiellt allvarlig 

biverkning, kallad atelektaser. Atelektaser uppstår när lungornas minsta delar, alveolerna eller lungblåsorna, 

sjunker ihop av brist på en gasblandning som förmår spänna ut alveolernas väggar.  

Denna situation uppstår framför allt i de delar av lungorna som ligger närmast ryggraden och nära bukhålan. 

Risken för atelektaser ökar av att lungornas volym minskat vid nersövningen. Även kommunikationen mellan de 

minsta luftvägarna och alveolerna störs, vilket ökar känsligheten för höga syrgashalter. 

 

Avhandlingsarbetet utnyttjade skiktröntgen av lungorna för att undersöka den relativa betydelsen av olika 

syrgashalter och olika vilotryck för att minska utbredningen av atelektaser. Resultaten visade att sänkt syrgashalt 

direkt gav mindre säkerhetsmarginal. Även atelektaser uppstod, men de utvecklades långsammare än med 100 % 

syrgas. En bättre metod var att genom ett förhöjt vilotryck återställa lungornas volym och på så sätt öppna upp de 

små luftvägarna. Undersökningarna visade även att stigande ålder och rökning gör det svårare att hålla lungan 

öppen. Atelektaser försämrar lungornas förmåga att syresätta blodet. De är svåra att upptäcka utan skiktröntgen 

och kan bidra till postoperativa lungkomplikationer. Allt fler studier pekar på vikten av att skydda lungorna under 

generell anestesi för att minska dessa komplikationer.  
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Leg tandläk Eva Nohlert, Centrum för klinisk forskning Västerås, 

Uppsala universitet, 2013, Västerås 

Smoking Cessation - Treatment Intensity and Outcome in 

Randomized Clinical Trials 
ISBN: 978-91-554-8791-1 

Fakultetsopponent:  docent Gunilla Bolinder, Karolinska Institutet 

Betygsnämnd: professor Björn Axtelius, professor 

Charli Eriksson, docent Agneta Hjalmarson 

Huvudhandledare: docent Ásgeir R Helgason, 

Karolinska Institutet 

Bihandledare: professor Åke Tegelberg, professor 

Per Tillgren, professor John Öhrvik 

 

Rökavvänjning - Behandlingsintensitet och utfall i randomiserade kliniska studier. 

 

Samhället kan spara mångmiljonbelopp årligen på att satsa på kvalificerad rökavvänjning. Det är 

samhällsekonomiskt slöseri att inte erbjuda rökare hjälp att sluta. Även om bara relativt få slutar röka kan det ge 

betydande vinster för folkhälsan.  

   Sverige är ett av de höginkomstländer som lyckats minska andelen rökare i populationen allra mest men ändå 

röker eller snusar 1,6 miljoner svenskar dagligen. Tobak är fortfarande den största enskilda riskfaktorn för 

sjukdom och för tidig död i Sverige och årligen dör cirka 6 600 personer, eller 18 per dag, av sin egen eller 

andras rökning. Tobaksbruk är också en viktig orsak till orala problem och sjukdomar. Rökningens 

skadeverkningar i Sverige har uppskattats till cirka 30 miljarder kronor/år för hälso- och sjukvård, 

produktionsbortfall och sjukfrånvaro.  

   Tillgången till rökavvänjningsstöd kommer att vara den viktigaste komponenten i det tobaksförebyggande 

arbetet när det gäller att minska den rökningsrelaterade dödligheten under kommande decennier, eftersom de 

flesta förtida dödsfall kommer att inträffa bland dem som röker idag. Behovet av avvänjningsstöd är dock större 

än vad dagens vårdresurser klarar av och det finns dessutom stora regionala skillnader i tillgången till detta stöd. 

Ett sätt att öka behandlingsutbudet/ behandlingskapaciteten för rökavvänjning i landet är att, genom analyser av 

olika behandlingsformers effektivitet och kostnadseffektivitet, optimera resursutnyttjandet. 

   Det primära syftet med forskningsprojektet har varit att utvärdera effektiviteten hos rökslutsprogram med olika 

intensitet, dels lokalt inom Folktandvården Västmanland och dels nationellt på Sluta-röka-linjen. Ett sekundärt 

syfte har varit att utvärdera kostnadseffektiviteten hos rökslutsprogram inom tandvården. Samtliga delarbeten 

grundas på randomiserade kliniska studier av rökavvänjningsprogram med olika intensitet. De tre första är 

genomförda inom Folktandvården i Västmanland, där 300 vuxna rökare deltog i en intervention med uppföljning 

efter 1 respektive 6 år (5-8 år). Ett delarbete är genomfört på material från Sluta-röka-linjen på 586 vuxna med 

uppföljning efter 1 år.  

   Det högintensiva programmet var effektivare (högre andel rökfria) än det lågintensiva inom tandvården efter 

upp till 8 år, med 26 % respektive 19 % rökfria. Att vara rökfri vid 1 år var en stark prediktor för att vara rökfri 

på lång sikt. Både det hög- och det lågintensiva programmet var kostnadseffektiva inom tandvården. Det 

högintensiva programmet var mycket kostnadseffektivt i jämförelse med det lågintensiva, med en kostnad under 

100,000 SEK per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår. I jämförelse med att inte göra någonting är det 

samhällsekonomiskt slöseri att inte använda det lågintensiva programmet eftersom det innebar att pengar 

sparades samtidigt som hälsa skapades. 

   Sluta-röka-linjens två tjänster, den högintensiva proaktiva som erbjuder ett antal återuppringningar och den 

lågintensiva reaktiva som bara svarar på inkommande samtal, var lika effektiva (samma andel rökfria) efter 1 år. 

De som var inne i ett rökslutsförsök när de ringde Sluta-röka-linjen och de som kunde hantera stress och 

nedstämdhet utan att röka var rökfria i högre grad efter 1 år. 

   Sammanfattningsvis har dessa studier bekräftat att det finns effektiva och kostnadseffektiva metoder för 

rökavvänjning som fungerar inom olika arenor i Sverige. Eftersom våra gemensamma resurser är begränsade är 

effektivitet och kostnadseffektivitet viktiga frågor. I ett större perspektiv är frågan om intensitet av 

rökavvänjningsprogram viktig, för om en minimal intervention kan resultera i bara en liten ökning av antalet som 

slutar röka skulle det få stor effekt på folkhälsan.  

   Tandvården är en möjlig folkhälsoarena och att inom hälso- och sjukvården erbjuda rökare, som är villiga att 

försöka sluta, rökavvänjningsstöd inom tandvården kan vara en effektiv modell för rök-avvänjning i Sverige. En 

effektiv modell kan också vara att hänvisa rökare från vården till Sluta-röka-linjen. 

   Forskningsprojektet har varit ett samarbete mellan Uppsala Universitet, Karolinska Institutet, Mälardalens 

Högskola samt Landstinget Västmanland och Stockholms läns landsting. 
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Utbildning 
 

CKF har under 2013 anordnat följande kurser: 

Introduktionskurs - Vetenskapsmetodik och evidensbaserad medicin, 7,5 poäng 

Kursansvarig: Med dr Johan Knutsson 

Antal kurstillfällen: onsdagar 13.00-17.00 mellan 23 jan – 5 juni 2013 (uppehåll för sport- och påsklov) 

Antal deltagare: 16 deltagare 

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, sjuksköterska, sjukgymnast, 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 och evidensbaserad medicin. 

Etik i klinisk forskning inklusive ansökningsförfarande till etiknämnden. Att upprätta personregister - legala 

aspekter och praktiska överväganden. Den vetenskapliga rapporten. Praktisk träning på dator med design av 

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

presentation som en del av examinationen. 

 

Vetenskapsmetodik och evidensbaserad medicin – kurs för ST-läkare 

Kursansvarig: Eva Nohlert 

Examinator: Mats Enlund 

Antal kurstillfällen: 5 heldagar samt handledning 3-5 timmar mellan 11 september och 20 november 2013 

Antal deltagare: 22 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 2013 av: Mats Enlund sammankallande (fr.o.m. 130701), 

Jerzy Leppert (sammankallande 130101-130630), Åke Tenerz, Johan Carlander, Camilla Skoglund-Andersson, 

Tommy Ahlström (har utgått, ersätts av Margareta Reutervall), Inge Eriksson, Abbas Chabok och Adina Velica. 

  

Program  2013 

 

11 januari  Internetdroger – en akutmedicinsk utmaning 

 Moderator: Mats Enlund 

 Medverkande: Erik Lindeman 

  

1 februari Vem ska bestämma i framtidens sjukvård – patienten eller doktorn? 

 Moderator: Rolf Jansson  

 Medverkande: Heidi Stensmyren, Läkarförbundet 

  

1 mars    Hur sjuk är sjukvården 

 Moderator: Adina Velica 

 Medverkande: Wilhelm Wallquist 
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12 april  Bröst i fokus – manlig och kvinnlig bröstcancer 

 Moderator: Mats Enlund 

 Medverkande: Leif Bergkvist och Cecilia Nilsson 

  

3 maj  Läkarens roll vid livets slutskede 

 Moderator: Tommy Ahlström 

 Medverkande: Bertil Axelsson 

  

14 juni  Traditionell musiksoaré  

 Ansvarig: Tommy Ahlström 

 Medverkande: Paul Holmér 

 

6 september MS-behandling igår, idag och imorgon? 

 Moderator: Åke Tenerz  

 Medverkande: Per-David Alm 

 
11 oktober Professionens förlorade roll inom sjukvården, hur blir det i framtiden? 

 Moderator: Jerzy Leppert  

 Medverkande: Maciej Zaremba 

   
8 november Skapar sjukvården missbrukare? 

 Moderator: Adina Velica 

 Medverkande: Mats Rothman 

 
6 december Inte behöver Du lära dig något nytt! Du är ju redan läkare 

 Moderator: Kenneth Lindahl 

 Medverkande: Joakim Samuelsson, Tomas Vikerfors och Anders Nilsson 
   

    

 

Vårdseminarier  

På grund av hög belastning i vården är det för tillfället upphåll med vårdseminarier. 

 

 

Doktorandseminarier 

Doktorandseminarier, tre heldagsseminarier/termin, fredagar 08:30-16:30.  

Plats: Lärcentrum, ing 40. Ansvarig doktorand: Lena Burström. 

 

Doktorandseminarier vid CKF 2013 

1 februari: Presentation av en studie med tyngdpunkt på studiedesign och statistik 

12 april: Skrivprocessen och statistik 

17 maj: Presentation av olika forskningsområden samt studiedesign och statistik 

3 juni: Artikelgranskning och statistik 

 

Ämnet för hösten har varit kvalitativ forskning, samtliga seminarier har behandlat detta. Dessutom har 

Pre-licentiatexamination och predisputation genomförts.  

20 september 

25 oktober  

15 november  

13 december  
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Fortbildningsserie för personal och doktorander vid CKF 

Tredje tisdagen varje månad kl 10.00-11.00 

 

29 januari  Magnus von Unge: Regenerativ medicin i örat 

19 februari  Ranja Strömberg de Sousa Soares, KI: Depression i primärvården – 12-årsuppföljning av 

mortalitet 

19 mars   Peter Grant: The femoral stem and Peroperative evaluation of clothing and ventilation in 

orthopaedic implant surgery – a study based on more than 300 peroperative Colony Forming 

Unit (CFU) mesurements in the operating field 

16 april   Peter Larm: Alkohol, narkotika och antisocialt beteende bland tonåringar – långvariga utfall 

och tidiga determinanter 

21 maj   Fredrik Söderquist: Exponering för radiofrekventa elektromagnetiska fält under dagens 

gränsvärden - ett folkhälsoproblem? 

20 augusti   Sevek Engström: Tandvård i samverkan med primärvård som en resurs för att tidigt finna 

patienter med hypertoni eller diabetes 

17 september  Ulrika Fagerberg: Tarmflora och Inflammatorisk tarmsjukdom – nyheter inom forskning och 

klinik 

15 oktober   Majken Sahlin: Hur och vad ska man mäta? Metodutveckling/mätmetoder inom Landstinget 

Västmanland 

19 november  Eva Nohlert: Smoking cessation – Treatment intensity and outcome in randomized clinical trials 

17 december Maurius Jeberianu: Jag har så svårt att sova 

 

Övriga seminarier 

131205:  ”Nya utmaningar för hälso- och sjukvården – Tandvården en resurs?” 

Seminariet handlade om tobaksavvänjning - om utmaningar och möjligheter - och föregick en disputation om 

rökavvänjning inom tandvården och på Sluta-röka-linjen.   

Välkomsthälsning och presentation av Centrum för klinisk forskning – Docent Mats Enlund 

Historisk överblick över tobaksavvänjningen i Sverige – Professor Hans Gilljam 

Sluta-röka-linjen som en nationell resurs – Med dr Ann Post 

Regeringens satsning på tobaksavvänjning i tandvården – Leg psykolog Barbro Holm-Ivarsson 

Att integrera tobaksavvänjning i Östergötland – Leg tandläkare Lena Sjöberg 

Rökfri operation – Med dr Adam Bersztel 

Diskussion – moderator Mats Enlund 

130222:  Centrum för klinisk forskning, som en del av framtida satsning på patientnära forskning i 

Mellansverige. Hur utökar vi samarbetet med SciLifeLab? 

Plats: Centrum  för klinisk forskning 

Syfte med seminarium var att presentera Centrum för klinisk forskning och diskutera framtida samverkan med 

SciLifeLaboratoriet på KI, vilket representerades av professor Thomas Helleday. Thomas Helleday ser goda 

förutsättningar för vidare samverkan, speciellt när det gäller den patientnära forskningen. Han poängterade även 

de mycket goda erfarenheter med att samarbeta med urologkliniken i Västmanland och var öppen för nya förslag 

från t.ex. bröstsektionen. Nya möten planeras framöver. 

 

131011 anordnade Centrum för klinisk forskning ett läkarmöte där DN-journalisten Maciej Zaremba var inbjuden 

gäst och som under våren 2013 har gjort sig känd för sina debattartiklar om situationen inom sjukvården i 

Sverige. Läkarmötet var mycket välbesökt med drygt 140 deltagare. Därefter anordnades ett seminarium under 

rubriken ”Är det pengarna som styr sjukvården eller…..?”, där företrädare för samtliga politiska partier, 

landstingsledning (både tjänstemän och sjukhusledning) var inbjudna. Föreläsarna vid seminariet var förutom 

ovannämnde Maciej Zaremba, Magnus Lind, pensionerad överläkare, Karolinska sjukhuset, Wilhelm Walquist, 

specialistläkare, operationskliniken och docent Gert Helgesson, Karolinska Institutet, institutionen för etik. Mötet 

var väldigt välbesökt och hade en hel del intressanta diskussioner med paneldiskussion som leddes av CKF-

chefen Mats Enlund. Med det stora intresse som har blivit, har både landstingsledningen och den lokala 

läkarföreningen deklarerat avsikter att fortsätta diskussionen kring New Public Management och andra 

alternativa styrformer för landstinget. 
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Forskningsverksamhet 

 
Study of Atherosclerosis in Vastmanland - SAVa 

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

Den enskilda största orsaken till för tidig död är kardiovaskulära sjukdomar. Inom Landstinget Västmanland har 

av tradition bedrivits omfattande forskning inom detta område med aterosklerotiska manifestationer, sådana som 

t ex hjärtinfarkt, fönstertittarsjuka, förändringar i  blodflödet i halspulsådrar osv. Studien är uppdelad i två armar. 

I den första armen ingår patienter som söker pga hjärtinfarkt och i den andra patienter som söker pga 

förändringar i perifera blodkärl. Dessutom ingår en grupp frivilliga kontrollindivider vilka matchas för ålder och 

kön passande till de båda armarna. Studien finansieras i stor utsträckning av externa medel, huvudsakligen från 

SparbanksStiftelsen Nya.  

 

SAVa-studien har en lokal styrgrupp bestående av prof Jerzy Leppert, sammankallande, kemist Rosanne Forberg, 

docent Pär Hedberg, klinikchef Anders Hellberg, docent Egil Henriksen, docent Sadettin Karacagil (Istanbul, 

Turkiet), prof Göran Nilsson, och klinikchef Åke Tenerz. Den externa analysgruppen består av prof Anders 

Hamsten, KI, prof Claes-Göran Östensson, KI, prof Agneta Siegbahn, UAS, docent Anna Norhammar, KS och 

prof. John Öhrvik, KI samt medlemmarna i den lokala styrgruppen. 

 

Arm 1. Vastmanland Myocardial Infarction Study (VaMIS) 

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

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

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

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

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

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

och kommuntillhörighet.  

 

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

 Könsskillnader i karaktäristika för hjärtinfarktpatienter vad gäller riskfaktorer, livskvalitet och 

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

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

förklaring är angelägen. 

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

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

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

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

medelinkomst, ingår också i forskningsplanen. 

 

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

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

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

åldersmatchade kontrollpersoner. De två doktoranderna som arbetar med VaMIS är Emilie Condén och  

Fredrik Calais, bägge har visat progress i sitt arbete med nya manuskript som är under review process. 

Ett betydande arbete har under året lagts ner på analys av totalt kolesterol och så kallat LDL kolesterol i 

blodplasma hos patienter med hjärtinfarkt och deras köns- och åldersmatchade kontroller. En artikel om 

resultaten ligger för bedömning och förhoppningsvis publikation i en ledande kardiologisk tidskrift. Resultaten är 

överraskande och viktiga för bedömning av kolesterolvärden vid akut hjärtinfarkt. Under 2013 arbetade 

medlemmar i den lokala styrgruppem med förutsättningar att förflytta alla samlade blodprover till Uppsala sk 

biobank vid UCR och avsikten är att börja arbeta med analyser av nya intressanta biomarkörer under 2014. 

Under 2013 presenterades två postrar som bygger på material från VaMIS i Wien (april) och Amsterdam 

(augusti). 

 

Arm 2. Peripheral Arterial Disease in Vastmanland (PADVa) 

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

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

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

föreslagit screening i befolkningen, alternativt i utvalda högriskgrupper, för att finna och behandla individer med 
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symtomfri nedsättning av vänsterkammarfunktionen. Patienter med perifer kärlsjukdom är en potentiell 

högriskpopulation.  

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

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

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

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

patienter med förändringar i perifera kärl. I de första analyserna har vi funnit att nedsatt vänsterkammarfunktion 

förekommer hos cirka 14% av kärlpatienterna, vilket är signifikant fler än i kontrollgruppen men färre än man 

tidigare sett i andra patientmaterial. Förekomsten av obehandlad vänsterkammardysfunktion var enbart ett par 

procent. Fynden ifrågasätter värdet av screening av nedsatt vänsterkammarfunktion hos kärlpatienter. Dessa 

resultat har i år skickats in till kardiologisk tidskrift som ett första manuskript från PADVa-studien. Analyser 

avseende förekomsten av diabetes och prediabetes i patientgruppen har påbörjats. Under 2014 kommer frysta 

blodprover analyseras avseende flera intressanta biomarkörer för kardiovaskulär sjukdom i ett samarbete med 

bland andra prof Agneta Siegbahn, UAS. 

 

Undersökning av 75-åringar i Västerås 

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

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

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

70% av deltagarna deltog i undersökningen. 

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

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

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

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

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

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

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

är sällsynt i dessa sammanhang. 

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

men and women. Sexton referee-granskade artiklar har publicerats varav tre under år 2013. 

 

Westmannia Cardiovascular Risk Factors Study - WICTORY 

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

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

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

34400 (60%) deltog i undersökningen. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

tredjedel av individerna. På sikt planeras också datamaterialet att samköras med data från andra projekt som 

delvis omfattar samma individer, såsom SAVa-projektet samt Swedish Mammography Cohort (SMC) och Cohort 

of Swedish Men (COSM). 

I studiegruppen ingår för närvarande prof Jerzy Leppert, prof Göran Nilsson och fil dr Andreas Rosenblad. 

Preliminära resultat från projektet har under 2013 presenterats vid European Society Congress 2013 Amsterdam, 

31 aug-4 sept 2013. 

 

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

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

senaste försvarad under 2012.  

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

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

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

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

närmare kartlägga detta startar vi en cohortstudie av patienter med mikrometastaser i sentinel node. Patienterna 

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

Studien är en multicenterstudie med ett 20-tal deltagande sjukhus i Sverige. Parallellt planeras en randomiserad 

studie där patienter med makrometastaser i sentinel node antingen axillutryms eller endast genomgår sentinel 

node biopsi. Detta är en internationell multicenterstudie.   

 

SALVe-projektet - Liv och Hälsa Ung – SALVe-projektet (Survey of Adolescent Life in Vestmanland) 

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

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

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

överviktsproblematik, antisocialt beteende, depression och ätstörningar. Beträffande analys av biologiska 

markörer från salivprov finns ett långt gånget samarbete med forskare vid Biomedicinskt centrum vid Uppsala 

universitet.   

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

och 2010. Inom ramen för samarbetet med inst. för Neurovetenskap vid Uppsala universitet har ett antal 

kandidatgener tagits fram. Under 2005-2013 har 34 artiklar publicerats i internationella tidskrifter. Två licentiat 

examina genomfördes 2013 och två disputationer planeras för 2014. 

 

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

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

BUP patienter.  

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

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

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

uppförandestörning), samsjuklighet, psykosociala belastningsfaktorer, genetisk disposition och 

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

Hittills har drygt 1000 av 2000 patienter rekryterats. Under 2011 registrerades en doktorand i projektet. De första 

vetenskapliga atriklarna är nu under bearbetning och vi planerar att publicera 3-4 artiklar under 2014. 

 

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

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

påverkas utfallet av biologi och kön. 

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

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

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

kommer till en vuxenpsykiatrisk mottagning. Könsskillnader kommer att belysas. Patientrekryteringen startade i 

januari 2011. Sammantaget skall 1000 patienter rekryteras. Den första sammanställningen baserad på ca 500 

patienter presenterades som en intern rapport till psykiatrin i Västmanland under 2013.  

 

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. En doktorand registrerades 2011 och en postdoc knöts till projektet. 

Ytterligare en doktorand registrerades i projektet under 2012. De första artiklarna från projektet publicerades 

under 2013. 

 

SALVe-Spel 

Dataspel och spel om pengar bland ungdomar i Västmanland 

Projektet är en kohortstudie som till stora delar liknar SALVe och BUP projekten. Vi kommer att följa ca 5000 

Västmanländska ungdomar i 20 år för att undersöka spelvanor och dess hälsoeffekter. Det är sedan tidigare känt 
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att en stor del av bakgrundsorsakerna till patologiskt spelande delas med bakgrundsorsakerna till 

alkoholmissbruk. Vi kommer att studera detta både ur biologisk och psykosocial synvinkel. Två doktorander är 

registrerade i projektet. Den första datainsamlingen påbörjades under hösten 2012 och avslutades 2013. Aktuell 

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

 

Fallprevention för äldre i ordinärt boende 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

färre fallolyckor och ökad kunskap om effektiva fallförebyggande interventioner.  

 

Undernäring hos äldre som läggs in på sjukus 

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

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

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

ingrepp. Dels att kartlägga riskfaktorer för undernäring, och att jämföra prognosen för undernärda med den för 

välnärda. Dessutom ingår en randomiserad interventionsstudie där fyra olika behandlingar för undernäring 

(sedvanlig behandling, kostråd av dietist, näringsdrycker och en kombination av näringsdrycker och kostråd) 

jämförs med avseende på överlevnad, livskvalitet och vårdkonsumtion. 

 

Kan valet av anestesimedel påverka överlevnaden efter cancerkirurgi?                                                                                                                                                                                  

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

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

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

sömnmedel för underhåll av anestesin kan spela roll för överlevnaden.    

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

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

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

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

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

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

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

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

denna skyddsmekanism. 

    Vi har genomfört en retrospektiv journalgenomgång av knappt 3 000 patienter som opererats för bröst- eller 

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

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

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

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

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

den retrospektiva studien. Inklusionen av patienter har startat i Västerås och i januari 2014 följer Uppsala, 

Örebro, Linköping och Lund efter. Ytterligare centra ansluter därefter successivt. 

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

Frågeställning: medför propofolbaserad anestesi högre överlevnad än sevofluranbaserad anestesi? 

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

    Prospektiv, randomiserad, kontrollerad multi-center-studie. Åtta till tio centra planeras inkludera ca 300 

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

monitorerar studien.  

Utfallsmåtten är: 

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

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

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

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

http://www.ltv.se/salve
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Förutom doktorandprojekten, som presenteras i bilaga 2, bedriver medarbetare vid CKF egna forsknings-

arbeten, här följer några huvudområden  

 

Leif  Bergkvist 

- Sentinel node biopsi vid bröstcancer - micrometastaser 

- Sentinel node biopsi vid bröstcancer - macrometastaser 

- Epidemiologiska studier, kost och cancer etc 

- Livskvalitet efter bröstcancerbehandling 

-  Undernutrition hos äldre 

 

Mats Enlund 

- Atelektaser under anestesi (handledning doktorandprojekt) 

- Cancer och anestesi - CAN 

- Patientsäkerhet på akutmottagning (handledning doktorandprojekt) 

- Mätning av postoperativ återhämtning via mobil-app - RAPP 

- ”Willingness to pay”, ett hälsoekonomiskt verktyg 

 

Ulrika Fagerberg 

-     Diagnostiska metoder och prognostiska markörer vid inflammatorisk tarmsjukdom hos barn 

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

-     Immunologiska mekanismer vid inflammation i magtarm-kanalen 

-     Behandling av inflammatorisk tarmsjukdom 

 

Pär Hedberg 

- Ultraljudsdiagnostik vid hjärt- och kärlsjukdom, särskilt vänsterkammarfunktion 

- Hjärtats funktion under fysisk ansträngning 

- Epidemiologiska studier av hjärt- och kärlsjukdomar 

- SAVa-projektet 

 

Ann-Christin Johansson 

- Utredning och behandling av muskuloskeletal smärta  

- Fallprevention för äldre i ordinärt boende 

- Implementering av medtoden FAR - fysisk aktivitet på recept - till patienter i primärvården 

 

Johan Knutsson 

- Studier av olika typer av trumhinnerör  

- Stamceller i trumhinnor 

- Smärta efter borttagande av halsmandlarna 

 

Jerzy Leppert 

- Patofysiologi vid Raynauds fenomen  

- Hjärt-kärlsjukdomar med fokus på den generella åderförkalkningsprocessen 

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

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

- Testbäddar inom hälso- och sjukvården 

 

Monica Löfvander 

- Funktion, nutrition och D-vitamin 

- Depression hos akutpatienter i primärvård 

- Disease och illness perspektiv i en mångkulturell primärvårdspopulation 1997-2007 

- Smärtbeskrivningar ”Halva kroppen” 5 år senare 

 

Göran Nilsson 

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

födda 1922 och undersökta beträffande hjärt-kärlhälsa 1997. 

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

- Hjärtinfarktstudier inom ramen för SAVa projektet. 
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Kent Nilsson 

- Social status, en markör för ungdomars levnadsvanor och hälsa 

- Sociala relationer och emotioner, prediktorer för avvikande beteende 

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

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

och behandlingsrespons 

- Missbrukande ungdomar, risk och skyddsfaktorer samt psykiatrisk samsjuklighet  

- ADHD och avvikande kortisolrespons 

- Dataspel och spel om pengar bland ungdomar 

- Gen-miljöinteraktion som förklaring till vestibulit  

 

Elisabet Rodby-Bousquet  

- Transitionsåldern, boende, sysselsättning och assistans hos unga vuxna med cerebral pares 

- Ankel-fot ortoser för barn med cerebral pares 

- Positionering vid cerebral pares 

- Fysisk aktivitet vid cerebral pares och hur den påverkas av olika faktorer 

- Förflyttning och hjälpmedel vid cerebral pares  

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

- Psykometrisk utvärdering av bedömningsinstrument för position, postural förmåga och skolios 

- Smärta och fatigue hos vuxna med 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. 

 

Eva Strand 

- Patienter opererade för rektalcancer – uppföljning av kirurg eller sjuksköterska 

- Livskvalitet för patienter opererade för rektalcancer 

 

Marie-Louise Södersved Källestedt 

- Undersökning av ALERT-utbildning (en utbildning i akuta livshotande händelser, igenkännande och 

behandling) 

 

Marie-Louise Walker-Engström 

-     Patientsäkerhetskulturen inom Akutmottagningen i Västerås 

 

Magnus von Unge 

- Smaknervs-studien 

- Intraoperativ mätning av hörselbensrörligheten 

- Aktivering av regenerationscentra på trumhinnan 

- Odling och analys av stamceller från trumhinnan 

- Jämförande studie av olika ventilationsrör vid sekretorisk öroninflammation 

 

Cecilia Åslund 

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

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

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

- Typ D personlighet i relation till ohälsa och hjärt- kärlsjukdom (handledning doktorandprojekt) 

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

doktorandprojekt) 
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Vetenskaplig produktion 
Figur 4: Samtliga publicerade artiklar under 2013 och de tre föregående åren, antal  och genomsnittlig 

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

publikationer i de tidskrifter som finns registrerade vid Web of Science.  
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Föredrag/poster 

Internationella kongresser 

XI Skandinaviskt Öronkirurgiskt Möte, Geilo, Norge, 7- 10 februari 2013 

M von Unge 

Arrangör   

 

M von Unge 

Stapedotomi - metoder samt Stapedotomi - komplikationer 

Föredrag 

 

8
th

 Congress of European Crohn´s and Colitis Organisation, Wien, 14-16 februari 2013  

L. de Ridder, D. Turner, S. Koletzko, J. Martín de Carpi, U.L. Fagerberg et al 

Cancer and mortality survey in paediatric patients with inflammatory bowel disease 

Poster 

 

7th Extraordinary International Symposium on Recent Advances in Otitis Media,  Stockholm, 12-16 juni 

2013 

M von Unge 

Program committee member 

 

M von Unge 

Middle ear pressure regulation 

Session chairman - six invited international speakers 

 

International Symposium Otitis Media, Stockholm, 2013 

Dirckx, M von Unge 

Tympanic membrane displacement as a source of pressure buffering 

Föredrag 

 

Aabel, M von Unge 

Proteomics of cultivated human tympanic membrane keratinocytes  

Föredrag 

 

K Berling, Mannström, Ulfendahl, Dankwart, M von Unge 

Electron Microscopy Changes of the Chorda Tympani Nerve in Inflammatory Middle Ear Disease 

Poster 

 

J Knutsson, L Hessen-Söderman, C Priwin, M von Unge 

Does the design and material of transmyringeal ventilation tubes matter? 

Poster 

 

5
th

 International Congress on Prediabetes and the Metabolic Syndrome, Wien, 18-20 april 2013 

A Rosenblad, G Nilsson, F Calais, J Leppert  

Physical inactivity is an important risk factor for all-cause mortality among patients with acute myocardial 

infarction and diabetes 

Poster 

 

46
th

 Annual Meeting of The European Society for Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition, 

London, 8-11 maj 2013 

L. de Ridder, D. Turner, S. Koletzko, J. Martín de Carpi, U.L. Fagerberg et al 

Cancer and mortality survey in paediatric patients with inflammatory bowel disease – a European Multinational 

Survey 

Poster of Distinction Presentation 

 

3,2 5,9 
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European Society Congress 2013, Amsterdam, 31 aug-4 sept 2013  

G Nilsson, A Rosenblad, P Hedberg, J Leppert 

Steeper increase of body weight and BMI in acute myocardial infarction patients than in control subjects from 

the general population: learning from a case control study  

Poster 

 

Pediatrisk kronisk inflammatorisk tarmsjukdom, Örebro, 17-18 okt 2013 

Fagerberg Ulrika L 

Biologiska läkemedel vid pediatrisk ulcerös kolit och Crohns sjukdom 

Presentation av pågående arbete i den Europeiska/Nordamerikanska konsensusgruppen angående 

evidensbaserade guidelines kring behandling av pediatrisk IBD  

Medarrangör och föreläsare 

 

4
th

 European Seating Symposium 2013, Dublin, 5- 8 Nov 2013  

Elisabet Rodby-Bousquet 

Prevention and Treatment of Muscle Contractures and Deformities in CP 

Invited speaker, plenary session 

 

Elisabet Rodby-Bousquet et al 

How can we Improve Access to Powered Mobility Equipment for Young Children - 

Oral presentation and panel discussion 

 

Politzer Soc Meeting, Antalya, Turkiet, 13-17 Nov 2013  

M von Unge 

Intraoperative measurments of the ossicular chain 

Inbjuden föreläsare 

 

Nordic Conference on Advances in Health Care Sciences Research, Lund 13-14 november, 2013 

Kerstis B, Berglund A, Engström G, Edlund B, Sylvén S, Aarts C 

Depressive symptoms, Dyadic Consensus and Parental Stress association to Separation 

Poster 

 

Widarson M, Engström G, Berglund A, Tydén T, Lundberg P 

Parental stress and Dyadic Consensus in early parenthood among mothers and fathers in Sweden 

Poster 

 

Nationella kongresser  

 

Regionmöte neonalotogi Västerås, 23 januari, 2013 

Kerstis B, Engström G, Edlund B, Aarts C 

The association between Perceived Discord at Childbirth and Parental Postnatal Depressive symptoms: A 

comparision of Swedish Mothers and Fathers 

Poster 

 

Widarson M, Engström G, Rosenblad A, Kerstis B, Edlund B, Lundberg P 

Parental stress in early parenthood among mothers and fathers in Sweden 

Poster 

 
18:e Kirurgveckan i Uppsala, augusti 2013 

Bergkvist L 

Sentinel node biopsi var - står vi nu? 

Föredrag inom ramen för ett symposium: Axillkirurgi i förvandling 

 

Bergkvist L 

Mammografiscreening – Att vara eller inte vara 

Moderator vid symposium 
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Axelhed E, Eriksson S, Bergkvist L 

Bröstundersökning utförd av mammografisjuksköterskor – är det patientsäkert? 

Föredrag 
 

D Isacson, K Andreasson, M Hosseinali-Khani, K Smedh, A Chabok 

Ingen antibiotika vid akut okomplicerad divertikulit. Fungerar det? 

Poster 

 

CPUP-dagarna, Göteborg 20-21 okt 2013 

Elisabet Rodby-Bousquet 

Årsrapportering vuxenuppföljning vid CP 

 

 

Övriga uppdrag 

 

Medarbetare vid CKF har under året haft externa uppdrag som: oppontenter, ledamöter 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. 

 

 

Mats Enlund 

 Advisory board Scandinavian Real Heart. 

 Föreläsningsuppdrag högskolor/universitet: a) utbildning av specialistsjuksköterskor i intensivvård och 

anestesi, Uppsala universitet; b) påbyggnadsutbildning för anestesisjuksköterskor anordnad av Uppsala 

universitet, kursansvarig; c) Svensk Dagkirurgisk förenings årsmöte i Västerås; d) SK-kurs i 

grundläggande anestesi och intensivvård, Örebro universitet; e) SK-kurs i grundläggande anestesi och 

intensivvård, Lund universitet; f) nationell post-graduate kurs i Intravenös anestesi, föreläsare och 

kursansvarig. 

 Föreläsningsuppdrag andra sjukhus: Umeå. 

 Konsult Mälardalens högskola: utbildning av specialistsjuksköterskor i intensivvård och anestesi. 

 Landstingets Analysgrupp 

 Landstingets Forskningsråd 

 Referensgruppen för Regionala Forskningsfonden, Uppsala-Örebro-regionen. 

 Referentuppdrag för internationella tidskrifter: Acta Anaesthesiologica Scandinavica x 3, British Journal 

of Anaesthesia x 1, Dental Traumatology x 1, Upsala Journal of Medical Science x 1. 

 Styrgruppen för Europeiska Socialfondens utvecklingsprojekt ”Kompetensutveckling för att stödja 

teamsamverkan”. 

 Styrgruppen för Kliniska utbildningsavdelningen. 

 

Jerzy Leppert 

 ledamot i betygsnämnden för Kristin Hjörleifsdottir Steiner, Institutionen för allmänmedicin, Karolinska 

institutet, i samband med hennes avhandling Diabetes among Turkish Immigrants in Sweden, 20 sept  

 På inbjudan av den polska regeringen och den polska vetenskapsakademin deltog Jerzy Leppert den 28 

oktober i en expertkonferens i Warszawa, Polen, under rubriken ”Hur kan man förbättra hälsotillstånd i 

Polen, hyperkolesterolemi i Polen och runt om i världen”. Utöver företrädare från CKF, deltog experter 

från Montreal, Canada och Liverpool, England samt samtliga polska medicinska universitet. Syftet var 

att hjälpa den polska regeringen med att arbeta vidare både med primär- och sekundär prevention och 

lägga upp vetenskapliga studier i Polen. Man planerar nya aktiviteter kring ohälsoproblematiken i Polen 

under nästa år, där kostens betydelse kommer att avhandlas. Professor Leppert ingår i arbetsutskottet för 

planering av framtida aktiviteter. 
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Ulrika L Fagerberg 

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

och European Crohn´s and Colitis Organisation (ECCO).  

 Medverkar inom arbetsgruppen för Nationellt vårdprogram för kronisk inflammatorisk tarmsjukdom hos 

barn och ungdom.  

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

och vuxna (SWIBREG) och registeransvarig i Västmanlands län.   

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

inflammation and Infection Centre) finanserad av Vetenskapsrådet.  

 Föreläsare och handledare i samband med ST-utbildning inom pediatrisk gastroenetrologi, hepatologi 

och nutrition, Karolinska Institutet. Föreläsare på utbildningsdagar för läkare och sköterskor. 

 

Göran Nilsson 

 Medicinsk expert i Regionala etikprövningsnämnden, Uppsala. 

 

Kent Nilsson 

 Ordförande i Svensk förening för alkohol och drogforskning. 

 Ordförande i SBUs granskning av preventionsarbete mot ANDTS bland barn, ungdomar och unga 

vuxna. 

 Medlem i styrelsen för Svenska Serotoninsällskapet. 

 Huvudhandledare för fyra doktorander och bihandledare till fyra doktorander. 

 Medlem i betygsnämnd för disputation av Christina Lund, Göteborgs universitet - Mentally disordered 

offenders: a longitudinal study of forensic psychiatric assessments and criminal recidivism. 

 Review-uppdrag för; Drug and Alcohol Dependence, Biological Psychiatry, Aggressive Behaviour m.fl. 

internationella tidskrifter. 

 

Elisabet Rodby Bousquet 

 Koordinator för det nationella kvalitetsregistret och uppföljningsprogrammet vid cerebral pares CPUP.  

 Arbetsgruppen för det nationella nätverket kring sittande och positionering Sitnet Sweden.  

 Referentuppdrag för internationella tidskrifter: Developmental Medicine and Child Neurology, Clinical 

Rehabilitation. 

 Föreläsningsuppdrag i Sverige och Danmark. Projektledare för ansökan kring Testbäddar inom hälso-

och sjukvården i LtV from dec 2012-juni 2013. 

 

Magnus von Unge 

 Opponent / jury member vid Wasil Salih´s disputation vid Universitetet i Antwerpen, betitlad 

“Morphological modeling and motion measurements of the middle ear using new X-ray stereoscopic 

and tomographic techniques” den 18 januari, Antwerpen, Belgien. 

 Sakkunnig vid granskning av sökande till professuren i ÖNH-sjd vid Universitetet i Odense, Danmark. 

 Sakkunnig vid granskning av sökande till professuren i ÖNH-sjd vid Universitetet i Bergen, Norge. 

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

 Head of ENT Research Group, Campus Ahus, Univ. of Oslo. 

 Reviewer för Acta Otolaryngologica, Hearing Research, Int J of Ped Otorhinolaryngol and other 

journals (17 reviews under 2013). 

 Huvudhandledare för  

Katarina Berling, CKF, Uppsala universitet (lic-examen 2013) 

Nadine Schart-Moren, Uppsala universitet (doktorandansökan) 

Peder Aabel, University of Oslo 

 

Cecilia Åslund 

 Föreläsningsuppdrag, Örebro universitet, Läkarlinjen, Tema Psyke. 

 Referentuppdrag för internationella tidskrifter: Journal of Adolescence, Aggressive Behavior. 

 Huvudhandledare för Emelie Condén, CKF (lic-examen 2013) och Charlotta Hellström, CKF (lic-

examen 2013). 
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Övriga aktiviteter 

Sedan 2011 har CKF tagit ansvar för sommarpraktiker för läkarstuderande från Medicinska Universitetet, 

Wroclaw, Polen. Vid detta anrika universitet har ca 220 svenska medborgare studerat medicin vid sk English 

Division (läkarutbildning som riktas till utländska studenter) och i utbildningsprogrammet ingår sommarpraktik á 

fyra veckor. I syfte att underlätta för de studerande att hitta bra praktikmöjligheter samt även arbeta proaktivt 

med rekrytering av framtida läkare till Västmanland, togs initiativ att teckna ett avtal med Medicinska 

Universitetet i Wroclaw och CKF. Första sommaren kom sex studenter, 2012 kom 12.    

Under sommaren 2013 kom 16 läkarstuderande från Wroclaw, Polen, och de fullgjorde var sina fyra 

praktikveckor inom primärvård, medicin, kirurgi, kvinno- och barnsjukvård. Samtliga var mycket nöjda med 

praktikutformning och det omhändertagande de fick på respektive placeringar. De flesta planerar återkomma till 

Västmanland för fortsatt praktik och därefter vill de ansöka om AT-tjänstgöring. Praktiktiden avslutades med 

middag på Slottet på inbjudan av landshövdingen Ingemar Skogö. 

 

Mellan den 1-3 augusti fick Centrum för klinisk forskning besök från Medicinska universitetet i Wroclaw med 

dess rektor professor Marek Zietek, dekanus för English Division professor Andrzej Heinrich samt professor Jan 

Kornafel, ansvarig för utbyte med utlandet. Syftet med besöket var att träffa; företrädare för Centrum för klinisk 

forskning, de studenter från Wroclaw som gör sin sommarpraktik här, samt diskutera deras utbildning och 

praktikmöjligheter i Västmanland. Utöver detta träffade delegationen företrädare för Uppsala universitet, 

professor Ulla Lindkvist, Medicinkliniken. Enligt ledningen vid Medicinska universitetet i Wroclaw, är man 

väldigt nöjd med utformningen av praktiken och finner detta som ett av de mest lyckade projekt man haft i 

samband med utvecklingen av English Division. Man har  olika förslag för vidare utveckling med deltagande av 

företrädare för CKF i  undervisningar om organisation av det svenska utbildningssystemet, som efterfrågas av de 

skandinaviska speciellt svenska medicine studerande i Wroclaw. 
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Forskningsanslag 
Som ett led i satsningen på CKF, såsom en del i en universitetsinstitution, inrättade Landstinget Västmanland 

2002 ett anslag ur vilket registrerade doktorander kan söka bidrag, liksom ett anslag ur vilket disputerade kan 

söka anslag, s k postdok-anslag. Sedan 2003 har landstingsstyrelsen och landstingsfullmäktige beviljat anslag för 

forskningsarbete i form av sju doktorand- och fyra postdoc-/lektorstjänster. Tjänsterna är på 50 % med två års 

förordnande som kan förlängas till max sex år per sökande. Doktorandtjänsterna har varit besatta sedan 2003,  

medan medel för postdoctjänsterna frigjorts först från 2012. 

   Utöver doktorandtjänsterna har CKF möjlighet att bevilja medel för forskningsarbete motsvarande 12 

arbetsmånader per år. Dessa månader är avsedda för doktorander som är i slutfasen av sitt arbete och/eller 

postdocar som arbetar aktivt med forskningsprojekt.  

   Medlen utlyses och beviljas efter bedömning av en partsammansatt grupp med företrädare för Uppsala 

universitet och Landstinget Västmanland. 

   Slutligen har vi numera också externt finansierade doktorander. 

 

 

Doktorander med 50 % tjänst vid CKF 

Karin Sonnby, leg läk, BUP 

(111001-140531) 

Samtidiga symtom på ADHD och depression; psykosociala riskfaktorer, 

genetisk sårbarhet och könsskillnader 

Lisa Söderström, leg dietist, 

CKF, (120401-140331) 

Prevalens av undernäring och prediktiva faktorer för dåligt nutritionsstatus 

hos äldre patienter på ett medelstort svenskt sjukhus 

Johan Carlander, leg läk, 

kirurgklin (120901-140831) 

Heat production, nerve function and morphology following dissection  

with surgical instruments 

Hanna Frid, leg dietist, 

dialys/CKF (121201-141130) 

Att förebygga och behandla undernäring hos äldre – utvärdering av 

nutritionsbehandling och vårdpersonalens attityder 

Emelie Condén, leg sjuksköt, 

medicinklin (130101-141231) 

Typ D personlighet och dess påverkan på hälsan hos unga och 

hjärtkärlsjukdom hos vuxna 

Firas Al-Ubaidi, leg läk, 

urologklin (130401-150331) 

Studier av mekanismerna bakom den additiva effekten av neoadjuvant 

kastration vid strålbehandling av prostatacancer 

Sara Lövenhag (tidigare 

Björstad), leg psykolog, BUP 

Västerås (130901-150831) 

Psykiatriska, sociodemografiska och mellanmänskliga faktorers inverkan 

på ungdomars missbruk av alkohol och droger 

 

 

Postdoktorander med individualiserad tjänstgöringsgrad vid CKF 

Maziar Hosseinali Khani, med dr, kirurgklin, 25 % (120501–140430): Kolorektalcancer, Divertikulos. 

 

Peter Grant, med dr, ortopedklin,  25 % (120901–140831): Early prosthetic joint infections treated with soft tissue 

debridement and implant retention. Peroperative evaluation of clothing and ventilation in orthopaedic implant 

surgery - a study based on more than 300 peroperative Colony Forming Unit (CFU) measurements in the operating 

field.  

Abbas Chabok, med dr, kirurgklin, 25 % (121201–141130): Different aspects of the treatment of diverticulitis. 

Elisabet Rodby-Bousquet, med dr, CKF, 50 % (130101-151231): Position, postural förmåga och förflyttning vid 

cerebral pares 

Peter Larm, fil dr, 50 % (130501-150430): Risk- och skyddsfaktorer för missbruk av alkohol och narkotika bland 

ungdomar 

Fredrik Söderqvist, med dr, kompetenscentrum för hälsa, 12,5 % (130601—150531): Sambanden mellan hälsa och 

användningen av trådlösa telefoner (mobiltelefoner och trådlösa bordstelefoner) 

Yvette Andersson, med dr, kirurgklin, 25 % (140101-151231): Sentinel node in clinical practice – implications for 

breast cancer treatment and prognosis 

 

https://www.fou.nu/is/ltv/ansokan/139081
https://www.fou.nu/is/ltv/ansokan/139081
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Forskningsanslag 2013 - doktorander  

Susanne Olofsdotter, leg psykolog, BUP 

Sala, åtta veckor  

Psykometriska egenskaper och samtidig validitet hos Spence Children’s 

Anxiety Scale (SCAS) i en barn- och ungdomspsykiatrisk population  

Karin Sonnby, leg läk, BUP, Västerås, 

fyra veckor  

Validering av skattningsformulären ”Adult ADHD Self Report Scale” för 

uppmärksamhetsstörning/hyperaktivitetssyndrom (ADHD) och 

”Depression Self Rating Scale” för depression för ungdomar 

Firas Al-Ubaidi, leg läk, urologkliniken, 

fyra veckor 

Identifiera mekanismerna bakom den additiva effekten av neoadjuvant 

kastration vid strålbehandling av prostatacancer 

Sara Lövenhag (tidigare Björstad), leg 

psykolog, BUP, Västerås, sex veckor 

Validity of self-reports of illicit drug use among adolescents; 

questionnaire, in-depth-interview, and hair analysis 

Lisa Söderström, dietist, CKF,  

sex veckor  

Nutritionsstatus prediktiva betydelse för mortalitet hos äldre patienter 

som läggs in på sjukhus 

Katarina Berling, leg läk, ÖNH,  

åtta veckor  

Smakpåverkan vid öronsjukdom och efter öronoperation 

Hanna Frid, leg dietist, CKF, 

fyra veckor 

Effekter av kostråd och kosttillägg till äldre patienter med risk för 

undernäring som skrivs ut från sjukhus - en randomiserad kontrollerad 

studie 

 

 

Forskningsanslag 2013 - postdoktorander 

Doc Pär Hedberg, fysiologkliniken, åtta 

veckor 

Studier av åderförkalkningssjukdom i Västmanland (SAVa-projektet) 

 
 

Forskningsanslag 2013 - projekt med klinisk anknytning 

I CKF:s budget ingick en miljon kronor från hälso- och sjukvården i form av stipendiemedel att disponeras för 

ledighet för forskningsarbete för anställda vid Landstinget Västmanland.  

 

Katarina Lindblad, leg sjukgym, 

kirurgklin, 4 veckor  

Elbehandling vid cytostatikautlöst perifer sensorisk neuropati 

Lisa Söderström, dietist, CKF,  

8 veckor  

Förekomst av undernäring hos äldre patienter som skrivs in på sjukhus – 

riskfaktorer och konsekvenser 

Susanne Olofsdotter, leg psykolog, BUP 

Sala, 8 veckor  

Psykometriska egenskaper och samtidig validitet hos Spence Children’s 

Anxiety Scale (SCAS) i en barn- och ungdomspsykiatrisk population  

Karin Sonnby, leg läk, BUP, åtta veckor  Validering av skattningsformulären ”Adult ADHD Self Report Scale” för 

uppmärksamhetsstörning/hyperaktivitetssyndrom (ADHD) och 

”Depression Self Rating Scale” för depression för ungdomar 

Hanna Frid, leg dietist, CKF, åtta veckor Effekter av kostråd och kosttillägg till äldre patienter med risk för 

undernäring som skrivs ut från sjukhus - en randomiserad kontrollerad 

studie 

Christina Carlander, leg läk,  

infektionskliniken, åtta veckor 

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

 

Firas Al-Ubaidi, leg läk, urologkliniken, 

åtta veckor 

Studier av mekanismerna bakom den additiva effekten av neoadjuvant 

kastration vid strålbehandling av prostatacancer 

Jonas Selmeryd, leg läk, fysiologkliniken, 

fyra veckor 

Impact of left ventricular geometry on long-term survival in elderly men 

and women 

Martin Lindberg, leg tandläk, FT, fyra 

veckor 

Jämförande studie av behandlingsresultatet efter rotfyllning av 

behandlade infekterade tänder med guttaperka/Tubliseal eller 

Resilon/Epiphany 

Virginia Gonzalez, leg läk, kirurgklin,  

åtta veckor 

Värdet av magnetkameraundersökning av brösten som diagnostisk 

tilläggsmetod vid nyupptäckt bröstcancer - en prospektiv, randomiserad 

multicenterstudie. 

 

https://www.fou.nu/is/ltv/user/30701?backref=ansokan/55831/
https://www.fou.nu/is/ltv/user/30701?backref=ansokan/55831/
https://www.fou.nu/is/ltv/user/30791?backref=ansokan/134771/
https://www.fou.nu/is/ltv/ansokan/140181
https://www.fou.nu/is/ltv/user/32421?backref=ansokan/59471/
https://www.fou.nu/is/ltv/user/32421?backref=ansokan/59471/
https://www.fou.nu/is/ltv/user/30791?backref=ansokan/134771/
https://www.fou.nu/is/ltv/user/30701?backref=ansokan/55831/
https://www.fou.nu/is/ltv/user/30701?backref=ansokan/55831/
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Doktorandtjänster vid CKF finansierade med externa medel  

De externt finansierade doktoranderna ingår i gruppen kring SALVe-projektet. Finansiärerna är Svenska Spels 

forskningsråd, Stockholms läns landsting, Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS),  

König-Söderströmska forskningsfond samt Regionala forskningsrådet i Uppsala-Örebroregionen 

 

Charlotta Hellström, fil mag, 

med lic, 70 % (130101-131231) 
Ungas spelvanor och dess hälsoeffekter 

Aniruddha Todkar, apotekare  

100 % (130101-131231) 
Genetics of alcohol use disorders 

Sara Lövenhag, leg psykolog 

30% (130101-131231) 
Ung och beroende: Psykiatriska, sociodemografiska och mellanmänskliga 

faktorers inverkan på ungdomars missbruk av alkohol och droger 

Sofia Vadlin, socionom 

90% (130101-131231) 
Psykosociala och ärftliga faktorer i relation till spelbeteende bland barn 

och ungdomar i Västmanland 

 

 

Testbäddar inom hälso- och sjukvården Västmanland 

Under hösten 2013 har projektet kliniska testbäddar för medicinsk-tekniska produkter återuppväckts. Förut-

sättningar för att bygga upp en flexibel enhet med anpassningsbara lokaler under våren 2014 har realiserats. CKF 

bidrar med avancerad forskningsmetodologi, klinisk kunskap och erfarenheten att söka externa medel. Det nät-

verk som byggdes upp under en tidigare förstudie, som finansierades med medel från Vinnova, kommer att 

reaktiveras. 
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Externa forskningsanslag 2013 

 

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

studier. Under 2013 erhöll medarbetare vid CKF följande forskningsanslag externt:  

 

 

Projekttitel Psychosocial and heritable factors related to gambling behaviour among adolescents 

 and risk for future development of pathological gambling 

Projektansvarig Kent Nilsson  

Bidragsgivare Hjärnfonden 

Summa 500 000 kr 

 

Projekttitel Psychiatric comorbidity and substance abuse, treatment response and long term 

 outcome; interaction between psychosocial factors and biological vulnerability 

 among adolescents. 

Projektansvarig Kent Nilsson  

Bidragsgivare Söderström-Königska Sjukhemmets forskningsfond 

Summa 200 000 kr 

 

Projekttitel Cancer och anestesi (CAN) 

Projektansvarig Mats Enlund  

Bidragsgivare Vetenskapsrådet, 925 000 kr/år, 2013-2015 

 Regionala forskningsrådet, 500 000 kr 

Summa   1 425 000kr  

 

Projekttitel Effekter av kostråd och kosttillägg till äldre patienter med risk för undernäring – en 

randomiserad kontrollerad studie 

Projektansvarig Leif Bergkvist  

Bidragsgivare Thuréus stiftelse för främjande av geriatrisk forskning 

Summa 127 000 kr 

 

Projekttitel Utvärdering av spektralmammografi 

Projektansvarig Leif Bergkvist  

Bidragsgivare Västmanlands forskningsfond mot cancer 

Summa 170 000 kr 

 

Projekttitel Aktivering av regenerationscentra på trumhinnan 

Projektansvarig M von Unge, Schart, Rask-Anderssen 

Bidragsgivare Regionala forskningsrådet 

Summa 200 000 kr 

 

Projekttitel Smakpåverkan vid öronsjukdom och efter öronoperation 

Projektansvarig K Berling, M von Unge 

Bidragsgivare Regionala forskningsrådet 

Summa 300 000 kr 

 

Till detta kommer ytterligare anslag som ej redovisats ovan. Sammanlagt har CKF under 2013 erhållit drygt  

4 mkr i externa anslag, inklusive drygt 2 mkr från RFR. 

 

 



 Bilaga 1 

35 

 

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

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

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

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

 

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

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

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

aktuellt område och med en senior handledare som mentor. Under 2013 har två projekt antagits till 

projektutveckling. 

 

Under 2013 genomfördes 36 konsultationer vid CKF – öppethus/projektutveckling, enligt förteckning nedan. 

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

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

        

    

 

Datum ÖH PU Närvarande Rubrik  

130108  X Marie-Louise Södersved-Källestedt, 

ssk, med dr, lärcentrum 

 

Från CKF: 

Mats Enlund, doc 

Kent Nilsson, prof 

Eva Nohlert, fo-ass 

Pilotutvärdering av utbildningen 

ALERT
TM

 (Acute Life Thretening 

Events Recognition & Treatment) 

130115 X  Hossein Sheikh Moghaddas, AT-läk 

Piotr Tracs, överläk, kirurgklin 

 

Från CKF: 

Mats Enlund, doc 

Eva Nohlert, fo-ass 

Utvärdering av traumaomhänder-

tagandet på Västmanlands sjukhus, 

Västerås, speciellt avseende 

dokumenteringsrutiner  

 

130115 X  Sandra Hultin, sjuksköterska 

 

Från CKF: 

Peter Grant, post doc 

Lena Burström, fo-ass 

Eva Nohlert,  fo-ass 

Undersöka patienters erfarenheter av 

lågenergi-trauma med höftledsfraktur 

som följd 

 

130130 X X Katja Berglin, sjukgymnast 

ortopedklin 

 

Från CKF:  

Ann-Christin Johansson, med dr 

Postoperativ regin/behandling efter 

rotatorcuffsutur i axelleden 

 

130130 X  Josip Kujundizic, ST-läkare 

gastromedicin, medicinkliniken 

Västerås 

 

Från CKF:  

Ulrika Fagerberg, med dr 

Gastroenterologi-hepatologi 
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Datum ÖH PU Närvarande Rubrik  

130205 X  Medi Soltani, rtg-ssk 

 

Från CKF: 

Kent Nilsson, prof  

Göran Nilsson, prof  

Eva Nohlert, fo-ass  

Forskningsprojekt inom röntgen 

 

 

130206 X  Marta Baranowska, sjukgymnast 

ortopedklin, Västerås 

 

Från CKF:  

Ann-Christin Johansson, med dr  

Höftledsartroskopier - sammanställa 

resultaten av ca 60 höftartros-

skoperade patienter 

 

130220 X  Katja Berglin, sjukgymnast, 

ortopedklin, Västerås 

 

Från CKF:  

Ann-Christin Johansson, med dr 

Pröva ett nytt postoperativt omhänder-

tagande för patienter som genomgått 

axelledsoperation på grund av luxation 

 

130220 X  Andrea Hess, sjukgymnast, 

kirurgklin, Västerås 

 

Från CKF:  

Ann-Christin Johansson, med dr  

Patienter med urininkontinens som 

ordinerats sjukgymnastik på grund av 

detta 

 

130319 X  Merit Kullinger, leg läk, kvinnoklin, 

Västerås 

Alkistis Skalkidou, docent,  

kvinnoklin, Uppsala 

 

Från CKF: 

Kent Nilsson, prof  

Eva Nohlert, fo-ass 

Ultraljuddatering av graviditetslängd 

och perinatal morbiditet och mortalitet 

i Sverige - när dateringen inte stämmer 

 

130402 X  Nils Block, ST-läk, infektionsklin, 

Västerås 

 

Från CKF:  

Kent Nilsson, prof  

Monica Löfvander, doc  

Eva Nohlert, fo-ass  

Sequele vid akut bakteriell meningit 

med Streptococcus pneumoniae 

 

 

130423 X  David Stenholtz, leg läk, 

onkologklin, Västerås 

 

Från CKF:  

Leif Bergkvist, prof 

Tony Wiklund,  fo-ass 

Eva Nohlert, fo-ass 

Importance of diet for prostate cancer 

130524 X  Erica Tibbelin, läkare, infektions-

kliniken, Västerås 

 

Från CKF:  

Andreas Rosenblad, fil dr 

Identifikation av patienter med Stafylo-

koccus aureus där behandlings-tiden 

med intravenös antibiotika kan 

förkortas 

 

130528 X  Therese Wahl, barnmorska, 

ungdomsmottagningen och lärare 

Mälardalens högskola 

 

Från CKF:  

Anders Berglund, med dr  

Cecilia Åslund, med dr 

Eva Nohlert, fo-ass 

Utvärdering av ”Manual för föräldra-

stöd i grupp”.  
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Datum ÖH PU Närvarande Rubrik  

130604 X  Hossein Sheikh Moghaddas, AT-läk 

 

Från CKF: 

Göran Nilsson, prof  

Eva Nohlert, fo-ass  

Fallbeskrivning nekrotiserande fascit 

 

130604 X  Göran Isacsson, docent, bettfysiologi 

 

Från CKF:  

Andreas Rosenblad, fil dr 

Non-inferiority-studie för jämförelse av 

bettskenor konstruerade enligt mono-

block- respektive biblockmetoden 

 

130611 X  Marwan Shareef, ST-läk, urologen 

 

Från CKF: 

Mats Enlund, doc 

Abbas Chabok, med dr 

Eva Nohlert, fo-ass 

Jämförelse av Laprotec® suturerings-

teknik och konventionell suturerings-

teknik laparoskopiskt.  

 

130618 X  Frida Dahlbäck, psykolog, barn- och 

mödrahälsovården 

 

Från CKF: 

Cecilia Åslund, med dr  

Birgitta Kerstis, fo-ass 

Eva Nohlert, fo-ass  

Psykisk hälsa hos nyblivna mammor 

och pappor. 

 

130820 X  Inger Åckander och  

Beatrice Sundman, hjälpmedels-

konsulenter, hjälpmedelscentrum 

 

Från CKF: 

Kent Nilsson, prof  

Eva Nohlert, fo-ass  

Kompetensutveckling och 

kompetensförsörjning bland 

hjälpmedels-konsulenter, som har en 

låg nivå av vidare-/fortbildning – 

varför?  

 

130823 X  Sara Afzelius anestesisjuksköt, 

operationsklin 

 

Från CKF: 

Mats Enlund, doc 

Marie-Louise Södersved Källestedt, 

med dr 

Hjärtstopp och hjärtlungräddnings-

åtgärder 

 

 

130826 X  Eva Thors Adolfsson, med dr, 

projektledare, centrum för hälso- och 

sjukvårdsutveckling 

Rebecka Husdal, magisterstudent i 

folkhälsovetenskap, Mälardalens 

högskola 

 

Från CKF:  

Andreas Rosenblad, fil dr 

En kartläggning av diabetesvårdens 

organisation för patienter med typ 2 

diabetes i primärvården i Sverige år 

2013 

 

130827 x  Sevek Engström, med dr, 

tandvårdsstrateg  

Göran Isaksson, docent, bettfysiologi 

Håkan Flink, med dr 

Anders Östling, verksamhetschef, 

specialisttandvården 

 

Från CKF:  

Mats Enlund, doc  

Eva Nohlert, fo-ass 

Informations- och diskussionsmöte om 

framtida odontologisk forskning inom 

Landstinget Västmanland 
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Datum ÖH PU Närvarande Rubrik  

130827 x  Göran Isacsson, docent, bettfysiologi 

 

Från CKF:  

Mats Enlund, doc  

Eva Nohlert, fo-ass  

Smärtlindring efter intraartikulär 

injektion av metylprednisolon vs. 

placebo på patienter med artralgi i 

käkleden. En randomiserad 

kontrollerad blindad multicenterstudie. 

130827 X  Per Andersson, med dr, Mälardalens 

högskola 

 

Från CKF:  

Jerzy Leppert, prof 

Göran Nilsson, prof 

Andreas Rosenblad, fil dr 

Eva Nohlert, fo-ass 

Forskning i WICTORY-projektet 

 

130904 X  Eva Thors Adolfsson, med dr, 

projektledare, centrum för hälso- och 

sjukvårdsutveckling 

Marica Holmqvist, distriktst-

sjuksköterskestudent, KI 

Sara Tollet, distriktstsjuksköterske-

student, KI 

 

Från CKF:  

Andreas Rosenblad, fil dr 

Effekter av empowermentinriktad 

grupputbildning för personer med 

nydebuterad diabetes mellitus typ 2 - 

En kvantitativ kvalitetsuppföljning av 

en interventionsstudie. 

  

130910 X  Ammar Salih, ST-läkare, neurologen, 

Västerås 

 

Från CKF:  

Kent Nilsson, prof 

Lisa Söderström, fo-ass 

Diskussion om forskningsprojekt inom 

neurologi 

131016 X  Ola Vikefors, Thomas Eriksson, 

överläk, ortopedklin, Västmanlands 

sjukhus Västerås 

 

Från CKF: 

Peter Grant, med dr 

Annika Kärnsund, fo-ass 

Emelie Condén, fo-ass 

Höftatroskopi samt labrumrekon-

struktion - avser mäta effekter av 

operationen pre- och post operativt 

genom HOS, VAS, IHOT12 samt 

fystester 

131022 X  Göran Isacsson, docent, bettfysiologi 

 

Från CKF:  

Jerzy Leppert, prof 

Monica Löfvander, doc 

Lisa Söderström, fo-ass 

Oral apparatur vid behandling av 

obstruktiv sömnapné. En randomiserad 

kontrollerad blindad multicenterstudie 

som jämför effekten av två 

konstruktioner. 

 

131029 X  Josefine Hedlund, socionom, BUP 

 

Från CKF:  

Kent Nilsson, prof 

Sara Lövenhag, fo-ass 

Undersöka vilken typ av psykotera-

peutisk behandling som patienter med 

adhd, depression, ångest och 

uppförandestörning ges, samt hur 

denna behandling överensstämmer med 

best practice. 

131030 X X Katarina Lindblad, sjukgymnast, 

kirurgkliniken 

 

Från CKF:  

Ann-Christin Johansson, med dr 

Leif Bergkvist, prof 

Andreas Rosenblad, fil dr 

Lisa Söderström, fo-ass  

Elbehandling vid cytostatikautlöst 

perifer sensorisk neuropati 
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Datum ÖH PU Närvarande Rubrik  

131105 X  Catrin Lundberg, barnmorska, 

smittskyddsenheten, asyl och 

integrationshälsan 

 

Från CKF:  

Jerzy Leppert, prof 

Tony Wiklund, fo-ass 

Lisa Söderström, fo-ass 

Rapport om förebyggande HIV/STI-

projekt. Verksamhet i Landstinget 

Västmanland. 

 

131126 X  Göran Isacsson, docent, 

bettfysiologi, Västmanlands sjukhus 

Västerås 

 

Från CKF:  

Andreas Rosenblad, fil dr 

Eva Nohlert, fo-ass 

Smärtlindring efter en intra-artikulär 

injektion av metylprednisolon vs. 

placebo på patienter med artralgi i 

käkleden. En randomiserad 

kontrollerad blindad multicenter 

studie. 

 

131203 X  Per Andersson, med dr, Mälardalens 

högskola 

 

Från CKF:  

Jerzy Leppert, prof 

Göran Nilsson, prof 

Andreas Rosenblad, fil dr 

Emelie Condén, fo-ass 

Forskning i WICTORY-projektet 

 

131210 X  David Stenholtz, specialistläkare, 

onkologen Västerås 

Gunnar Johansson, professor och 

tandläkare, Halmstad 

 

Från CKF:  

Leif Bergkvist, prof 

Andreas Rosenblad, fil dr 

Lisa Söderström, fo-ass 

Jämföra två olika dieter – LCHF och 

HLCF 

 

131210 X  Cecilia Ranhem, specialistläkare, 

Kvinnokliniken Västerås 

 

Från CKF: 

Magnus von Unge, prof 

Tony Wiklund, fo-ass 

Emelie Condén, fo-ass  

Human papillomavirus och vaginal 

cancer 

 

 

131212 X  Alma Gunnarsdóttir, ST-läkare, 

ÖNH-kliniken 

 

Från CKF:  

Magnus von Unge, prof 

Andreas Rosenblad, fil dr 

Långtidsuppföljning av upplevd 

sömnkvalitet och eventuella negativa 

effekter 21-26 år efter snarkoperation 
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Registrerade doktorander  
 

New diagnostic modalities in breast cancer assessment 

D57 – andel vid CKF 100%   2013-11 

 

Doktorand Virginia Gonzalez, leg läk 

Klinik Kirurgiska klinken 

Handledare Staffan Eriksson, docent, Kirurgiska kliniken 

Bihandledare Kerstin Sandelin, docent, inst för molekylär medicin och kirurgi, KI 

 Brita Arver, med dr, inst för onkologi och patologi, KI  

 Leif Bergkvist, professor, CKF, Västerås 

Antagen 131113 

Licentiat  

Disputation  

Institution Centrum för klinisk forskning 

Ämne Medicinska vetenskaper 

Forskarutbildning   Genomgått ämneskurs inom disciplinen 

   Introduktion till doktorandstudier 

   Etik och vetenskapsteori 

   Vetenskaplig presentation 

   Introduktion till biostatistik 

 

Delarbeten 

1. PreOperative MRI of the Breast (POMB) influences primary treatment in breast cancer – A prospective 

randomized multicenter study 

2. Enligt ovanstående studie gav bröst MR ny info i 83/220 patienter. Dessa fynd kommer att analyseras 

och beskrivas i detalj. MR fynd kommer att jämföras med PAD. Bröstdensitet kommer att korreleras till 

reoperation i icke MR gruppen. Resultat från 3-6 månaders uppföljning kommer att presenteras.  

3. I den tredje studien kommer femårs uppföljning av morbiditet och överlevnad att göras på POMB 

patienterna. Hälsoekonomiska aspekter kommer att studeras och resultat från EQ5D formuläret 

presenteras. Alla inkluderbara patienter i POMB-studien inkluderades inte under studieperioden. 

Dessa icke inkluderade patienter kommer att analyseras avseende kirurgisk behandling och 

reoperationsfrekvens.  

4. Syftet med denna studie är att jämföra bröst MR med kontrastförstärkt mammografi i bedömningen av 

bröstcancer hos kvinnor med tät bröstkörtelvävnad. Radiologi kommer att jämföras med histologi. 

Sensitivitet, specificitet, positivt prediktivt värde och negativt prediktivt värde kommer att beräknas för 

varje modalitet.  

 

 

 

Internt forskaranslag – ograduerade (LTV) 

2013: 8 veckor, 2014: 4 veckor 
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Ultrasound Pregnancy Dating and Risk for Perinatal Morbidity and Mortality –  

When Dates Mismatch 

D56 – andel vid CKF 100%  2013-12 

 

Doktorand Merit Kullinger, leg läk 

Klinik Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala 

Handledare Alkistis Skalkidou, docent, Inst för kvinnors och barns hälsa, Uppsala 

Bihandledare Helle Kieler, docent, Centrum för läkemedelsepidemiologi, Solna 

 Ulf Högberg, professor, Inst för kvinnors och barns hälsa, Uppsala 

Antagen 130611 

Licentiat Planeras preliminärt under 2015 

Disputation Planeras preliminärt under 2017 

Institution Centrum för klinisk forskning 

Ämne Medicinska vetenskaper 

Forskarutbildning   Genomgått ämneskurs inom disciplinen 

   Introduktion till doktorandstudier 

   Etik och vetenskapsteori 

   Vetenskaplig presentation 

   Introduktion till biostatistik 

 

Delarbeten 

1. Skillnader i perinatal morbiditet mellan pojkar och flickor efter införande av ultraljudsdatering av 

graviditet.  

2. Skillnader i perinatal mortalitet och morbiditet mellan pojkar och flickor vid stor diskrepans mellan 

datering efter sista mens respektive ultraljud.  

3. Skillnader i perinatal mortalitet och morbiditet hos över- och underburna foster födda av långa 

respektive korta mödrar vid stor diskrepans mellan datering efter sista mens respektive ultraljud.  

4. Beskriva faktorer associerade med diskrepans mellan skattad graviditetslängd vid mätning i första 

respektive andra trimestern 

 

Planerade artiklar  

Utifrån ovanstående delarbeten. Första artikeln planeras färdig under 2014.  

 

 

 

Internt forskaranslag – ograduerade (LTV) 

2014: 6 veckor  (4 veckor uttaget HT 2013 ) 

  

Internt forskaranslag – doktorander (LTV) 

2014: 8 veckor  
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Livsstil och reproduktiv hälsa i det mångkulturella Sverige – en prospektiv studie av  

kvinnor som söker för infertilitet 

D55 – andel vid CKF 30%, Inst för folkhälso- och vårdvetenskap 30%, 2013-12 

          Inst för kvinnors och barns hälsa 40%  

 

Doktorand Lana Salih Joelsson, leg läk 

Klinik Kvinnokliniken 

Handledare Tanja Tydén, professor, Inst för folkhälso- och vårdvetenskap, UU 

Bihandledare Kjell Wånggren, med dr, Inst för kvinnors och barns hälsa, UU  

 Anna Berglund, med dr, Nationellt centrum för kvinnofrid, UU 

 Andreas Rosenblad, fil dr, CKF Västerås 

Antagen 130423 

Halvtidskontroll 160201 

Disputation 180420 

Institution Centrum för klinisk forskning/Inst för folkhälso- och vårdvetenskap/Inst för 

 kvinnors och barns hälsa 

Ämne Medicinsk vetenskap 

Forskarutbildning   Genomgått ämneskurs inom disciplinen 

   Introduktion till doktorandstudier 

   Etik och vetenskapsteori 

   Vetenskaplig presentation 

   Introduktion till biostatistik 

 

Delarbeten         

Delstudie 1 

Vilka livsstilsförändringar (diet, rökning/snus, intag av alkohol och koffein, intag av folsyra 

och Vitamin D, motion och eventuellt viktreglerande åtgärder) gör kvinnor som vill bli 

gravida? 

Delstudie 2 

De tre grupperna ”Gravid med hjälp av assisterad befruktning”, ”Ej gravida infertila kvinnor” 

samt ”Gravida spontant men välplanerat” (en grupp som planeras från MVC studien , se ovan) jämförs med 

avseende på förändringen i variablerna alkohol- och koffeinintag, BMI, rökning, folsyreintag, vitamin- och 

naturläkemedelskonsumtion, läkarbesök, medicinering, motion samt kostvanor.  

Delstudie 3 

Svenskfödda ofrivilligt barnlösa jämförs med utlandsfödda ofrivilligt barnlösa vad gäller 

demografisk och socioekonomisk bakgrund i relation till graviditetsplanering; infertilitetens 

längd, när de först söker hjälp samt tid tills kvinnan blivit gravid. Översättning till arabiska 

språk planeras för att få kvinnor som inte kan svenska med i studien. Finns det skillnader mellan de två grupper 

vad gäller partnerns roll i graviditetsplaneringen och livsstilsförändringar?  

Delstudie 4 

Vilken grad av stress, ångest och depression före, under och efter graviditet de barnlösa kvinnorna har i 

jämförelse med de spontant gravida.   

 

Planerade artiklar 

1. Till vilken grad planerar kvinnor sina graviditeter.  

 

 

 

Internt forskaranslag – doktorander (LTV) 

2014: 4 veckor 
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Heat production, nerve function and morphology following dissection  

with surgical instruments 

D54 – IKE, Hälsouniversitet i Linköping/CKF 2013-12 

 

Doktorand Johan Carlander, leg läk 

Klinik Kirurgklin, Västerås 

Handledare Kenth Johansson, doc, kirurgklin, Linköping 

Bihandledare Oliver Gimm, prof, kirurgklin, Linköping 

 Leif Bergkvist, prof, CKF Västerås 

Antagen 111013 (inskriven vid CKF: sept 2012) 

Halvtidskontroll/licentiat 121214  

Disputation Planerad sept 2014 

Institution CKF / IKE, Hälsouniversitet i Linköping 

Ämne Kirurgi 

Forskarutbildning Genomgått ämneskurs inom disciplinen, år  

  Etik, år 2006 

   Introduktion till doktorandstudier 

   Vetenskaplig presentation 

   Introduktion till biostatistik 

 

Delarbeten  

1. Comparison of experimental nerve injury caused by ultrasonical activated scalpel and elctrosurgery. 

2. Risk of iatrogenic nerve injury with heat producing surgical instruments. 

3. Is one millimeter a safe distance to approach a nerve with energy based surgical devices? 

4. Risk of nerve injury after use of heatgenerating surgical instruments during thyroid surgery. 

 

 

 

Doktorandtjänst 50 % - CKF  

120901-140831 

 

Externt forskaranslag   

Anslag via FORSS 
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Genetics of alcohol use disorders 

D53 – andel vid CKF 100 %   2013-12 

 

Doktorand Aniruddha Todkar, apotekare 

Klinik CKF 

Handledare Erika Comasco, med dr, Uppsala, Inst för neurovetenskap 

Bihandledare Kent Nilsson, prof, CKF 

 Sheilagh Hodgins, Stockholms läns landsting/Kings College, London     

 Lars Oreland, prof, Uppsala, Inst för Neurovetenskap 

Antagen 120621 

Halvtidskontroll/licentiat Planerad år 2014 

Disputation Planerad år 2016 

Institution CKF / Institutionen för neurovetenskap 

Ämne Vetenskapsområdet för medicin och farmaci 

Forskarutbildning  Genomgått ämneskurs inom disciplinen, år 2010 

   Introduktion till doktorandstudier 

   Etik och vetenskapsteori 

  Vetenskaplig presentation, år 2012 

    Introduktion till biostatistik 

 

Delarbeten  

1.   Trajectory of outcomes for alcohol use and misuse through the lens of gene-environment interaction. 

Genetic and epigenetic profiling in relation to early-life stress and ethanol binge drinking in rats 

  

 

Planerade artiklar 

-       “Serotonin transporter genotype by environmental factors: from animal to human studies on alcohol use and 

misuse” to Translational Neuroscience 

-       “Correlation between DNA methylation and mRNA expression patterns in different brain regions and to 

those in peripheral tissues of addiction-related candidate genes in rats after stress and alcohol exposure” 

 

 

 

Externt forskaranslag  

120301-121231 

130101-131231 

140101-141231 
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Psykosociala och ärftliga faktorer i relation till spelbeteende  

bland barn och ungdomar i Västmanland 

D52 – andel vid CKF 100 % 2013-12 

 

Doktorand Sofia Vadlin, socionom 

Klinik BUP/CKF 

Handledare Kent Nilsson, prof, CKF 

Bihandledare Cecilia Åslund, med dr, CKF 

 Erika Comasco, med dr, inst för neurovetenskap, Uppsala  

Antagen 120621 

Halvtidskontroll/licentiat Planerad år 2015 

Disputation Planerad år 2016 

Institution CKF / Institutionen för neurovetenskap 

Ämne Psykiatri 

Forskarutbildning   Genomgått ämneskurs inom disciplinen 

   Introduktion till doktorandstudier 

   Etik och vetenskapsteori 

   Vetenskaplig presentation 

    Introduktion till biostatistik 

Delarbeten 

1. Spelbeteende i unga år i relation till interaktioner mellan miljömässiga och genetiska faktorer. 

2. Spelbeteende i unga år i relation till metyleringsgrad hos kandidatgener för monoaminer och androgener 

samt neuropeptider. 

3. Spelbeteende i unga år i relation till psykiatriska tillstånd som affektiva störningar och antisocialt beteende 

samt interaktioner mellan ärftliga och miljömässiga faktorer. 

4. Spelbeteende i unga år i relation till alkohol och droger samt interaktioner mellan ärftliga och miljömässiga 

faktorer. 

 

 

 

Internt forskaranslag – ograduerade (LTV) 

2012: En månad.  

 

Externt forskaranslag:  

Fullt finanserad (90 % av heltidstjänst) via medel från Svenska Spel  
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Psykiatriska, sociodemografiska och mellanmänskliga faktorers inverkan på ungdomars 

missbruk av alkohol och droger 

D51 – andel vid CKF 100 % 2013-12 

 

Doktorand Sara Lövenhag (tidigare Björstad), leg psykolog 

Klinik CKF 

Handledare Kent Nilsson, prof, CKF 

Bihandledare Cecilia Åslund, med dr, CKF 

 Peter Larm, med dr, CKF  

Antagen 2011-12-20 

Halvtidskontroll/licentiat Planerad år 2014-04 

Disputation Planerad år 2015 

Institution CKF / Institutionen för neurovetenskap 

Ämne Psykiatri 

Forskarutbildning  Genomgått ämneskurs inom disciplinen, 2013 

   Introduktion till doktorandstudier, 2013 

   Etik och vetenskapsteori, 2013 

   Vetenskaplig presentation, 2013 

   Introduktion till biostatistik, 2013 

 

Delarbeten (publicerade)  

1) A five-year follow-up study of adolescents who sought treatment for substance misuse 

in Sweden 

 

Delarbeten (opublicerade)  

2) Validity of self-reports of illicit drug use among adolescents; questionnaire, in-depth interview, and hair 

analysis. 

 

3) What is the effect of antisocial behavior on the relation between ADHD sub dimensions and alcohol use? 

 

4) Clusters of psychiatric symtoms and alcohol use, in relation to psychosocial factors.  

 

 

 

Internt forskaranslag – ograduerade (LTV) 

2012: En månad.  

 

Internt forskaranslag – doktorander (LTV) 

2013: Sex veckor.  

 

Doktorandtjänst 50 % - CKF 

13-09-01 till 15-08-31 
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Nutritionsstatus bland äldre personer – riskfaktorer och konsekvenser av undernäring 

D50 – andel vid CKF 100 % 2013-12 

 

Doktorand Lisa Söderström, leg dietist, med lic  

Klinik CKF  

Medarbetare Hanna Frid, leg dietist, CKF 

Handledare Leif Bergkvist, prof, CKF 

Bihandledare Eva Thors Adolfsson, med dr, familjeläkarverksamheten, Västerås 

 Anja Saletti, med dr, inst för folkhälso- och vårdvetenskap, klinisk nutrition och 

 metabolism, Uppsala  

 Andreas Rosenblad, fil dr, CKF 

Antagen 2011-06-15 

Licentiatexamen 15 oktober 2013 

Disputation Planerad år 2016 

Institution CKF/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, klinisk nutrition och 

 metabolism 

Ämne Medicinsk vetenskap 

Forskarutbildning   Genomgått ämneskurs inom disciplinen 

  Vetenskapsmetodik och evidensbaserad medicin (EBM), 2009 (7.5 hp) 

  Introduktion till doktorandstudier, år 2012 (1.5 hp) 

  Introduction to scientific research, 2013 (9 hp) 

  Mat och åldrandets problematik, år 2012 (7.5 hp) 

  Pedagogisk grundkurs för universitetslärare, år 2012 (7.5 hp) 

  Scientific Writing Italien, år 2011 (2,5 hp) och år 2013 (2.5 hp) 

 

 

Delarbeten 

1.  Mealtime habits and meal provision are associated with malnutrition among elderly patients admitted to  

hospital. 

2.  Nutritional status predicts preterm death in older people: a prospective cohort study 

3.  High proportion of dietary fat intake increases risk of being malnourished 10 years later.  

4.  The association between nutritional status and cause-specific mortality: a prospective cohort study 

 

Publicerade artiklar 

Soderstrom L, Thors Adolfsson E, Rosenblad A, Frid H, Saletti A, Bergkvist L. Mealtime habits and meal 

provision are associated with malnutrition among elderly patients admitted to hospital. Clin Nutr 2013;32(2): 

281-288.  

Söderström L, Rosenblad A, Adolfsson ET, Saletti A, Bergkvist L,  

Nutritional status predicts preterm death in older people: a prospective cohort study. Clinical Nutrition (2013) 

http://dx.doi.org/10.1016/j.clnu.2013.06.004. 

 

Övriga artiklar, enligt delarbeten ovan. 

 

 

 

Internt forskaranslag – ograduerade (LTV) 

2011: 4 veckor. 2012: 6 veckor. 2013: 8 veckor. 2013: 6 veckor. 

 

Internt forskaranslag – doktorander (LTV) 

2011: 4 veckor. 2012: 4 veckor. 2013: 6 veckor.   

 

Doktorandtjänst 50 % - CKF: 

12-04-01 till 14-03-31 



Bilaga 2 

48 

 

Smakpåverkan vid öronsjukdom och efter öronoperation 

D49 – andel vid CKF 100 % 2013-12 

 

Doktorand Katarina Berling, leg läk 

Klinik ÖNH, Västerås 

Handledare Magnus von Unge, professor, CKF  

Bihandledare Johan Knutsson, med dr, CKF 

Antagen 110524  

Licentiat 131023 

Disputation Planerad år 2015 

Institution CKF / Institutionen för kirurgiska vetenskaper 

Ämne Medicinsk vetenskap 

Forskarutbildning   Genomgått ämneskurs inom disciplinen 

  Introduktion till doktorandstudier 2012, 1,5 hp 

  Vetenskapsmetodik och evidensbaserad medicin (EBM) 2007 

  Scientific writing, 2012 , 2,5 hp 

  Introduction to scientific research, 2013, 9,0 hp  

   Etik och vetenskapsteori 

   Vetenskaplig presentation 

   Introduktion till biostatistik 

 

Delarbeten 

1.  Evaluering av de två smaktesterna, elektrogustometri och filterpappers test, som används i den kliniska 

studien.  

 

2.  En klinisk prospektiv studie där 100 försökspersoner som planeras genomgå mellanörekirurgi p g a kronisk 

otit, kolesteatom och otoskleros undersöks med smaktestesterna EGM och FPT före och vid olika tillfällen, upp 

till ett år, efter operationen. 

 

3. En klinisk prospektiv multicenter studie där 200 försökspersoner som planeras genomgå mellanörekirurgi p g 

a otoscleros utvärderas angående  symtom av smakstörning och livskvalitet före och vid olika tillfällen, upp till 

ett år efter operationen.  I studien används såväl evaluerade livskvalitetsformulär som riktade frågor om symtom 

rörande smakupplevelse. 

 

4. En histologisk undersökning av biopsier från korda tympani nerver från såväl friska som sjuka mellanöron. 

Elektronmikroskopisk undersökning av nervbiopsierna utförs vid Öronforskningslaboratoriet vid Gustav V 

forskningsinstitut, Karolinska Universitetssjukhuset Solna.  

 

Publicerade artiklar 

Berling K, Knutsson J, Rosenblad A, von Unge M 

Evaluation of electrogustometry and the filter paper disc method for taste assessment. 

Acta Otolaryngol 2011;131(5):488-493. Epub 2011 Mar 10. 

 

 

Internt forskaranslag – ograduerade (LTV) 

2010: 1 månad. 2011: 1,5 månad 

 

Internt forskaranslag – graduerade (LTV) 

2013: 2 månader 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21391775
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Ångeststörningar: prevalens och samsjuklighet, interaktion mellan psykosociala riskfaktorer 

och genetisk sårbarhet hos BUP-patienter 

D48 – andel vid CKF 100 % 2013-12 

 

Doktorand Susanne Olofsdotter, leg psykolog 

Klinik Barn- och ungdomspsykiatri/CKF 

Medarbetare Sofia Vadlin, socionom, BUP Västmanland 

 Karin Sonnby, leg läk, BUP Västmanland 

Handledare Kent Nilsson, prof, Centrum för klinisk forskning, Västerås 

Bihandledare Tomas Furmark, prof, leg psykolog, Institutionen för psykologi, Uppsala Universitet 

Antagen 110428 

Licentiatexamen Planerad år 2014 

Disputation Planerad år 2015 

Institution CKF / Institutionen för neurovetenskap 

Ämne Medicinsk vetenskap 

Forskarutbildning  Genomgått ämneskurs inom disciplinen, år 2002 

  Vetenskaplig metodik, 7,5 hp, år 2010 

  Psykiatrins idéhistoria, 1,5 hp, år 2010  

  Medicinsk vetenskapsteori och forskningsetik, 1,5 hp, år 2010 

  Epidemiologi och foskningsmetodik I, 1,5 hp, år 2010 

  Epidemiologi och forskningsmetodik II, 6 hp, år 2011 

  Biostatistik I, 1,5 hp, år 2010 

  Biostatistik II, 4,5 hp, år 2012 

  Introduktion till doktorandstudier, 1,5 hp, år 2011 

  Evidensbaserade diagnostiska metoder, 1,5 hp, år 2011 

  Klinisk prövningsmetodik, 0,8 hp, år 2011 

  Neurobiologi för psykiatriska forskare, 1,5 hp, år 2012 

  Att skriva anslagsansökan, 3 hp, år 2011 

  Hjärnavbildningstekniker, 1,5 hp, år 2012   

       Vetenskaplig presentation  

 

 

Delarbeten 

1.  Psychometric properties and concurrent validity of the Spence Children´s Anxiety Scale in a clinical 

population. 

2.  Prevalence of anxiety disorders in a child – and adolescent clinical population; sex and age differences. 

3.  Homotypic and heterotypic comorbidity in anxiety disordered children. 

4.  Interaction between 5–HTTLPR serotonin transporter polymorphism and stressful life events on symptoms of 

anxiety in children. 

 

 

 

Internt forskaranslag – ograduerade (LTV) 

2011: 1,5 månad. 2012: En månad. 2013: 2 månader. 2014: 6 veckor 

 

Internt forskaranslag – doktorander (LTV) 

2012: 1,5 månad. 2013: 2 månader. 2014: 8 veckor. 
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Ungas spelvanor och dess hälsoeffekter 

D47 – andel vid CKF 100 % 2013-12 

 

Doktorand Charlotta Hellström, fil mag, med lic 

Klinik/arbetsplats Mälardalens högskola Västerås/CKF 

Handledare Cecilia Åslund, med dr, CKF 

Bihandledare Kent Nilsson, prof, CKF 

 Jerzy Leppert, prof, CKF 

Antagen 2011-04-28 

Licentiat 131126  

Disputation Planerad april 2015 

Institution CKF / Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap 

Ämne Medicinsk vetenskap 

Forskarutbildning  

   Introduktion till doktorandstudier, år 2012. 1.5 hp 

   Etik och vetenskapsteori, år 2013. 3 hp 

   Vetenskaplig presentation, år 2013. 3 hp 

   Introduktion till biostatistik, år 2013. 3hp 

   Vetenskapsmetodik och evidensbaserad medicin (EBM), 2010. 7.5 hp 

   Medicinsk vetenskap, Uppsala 2011. 2.0 hp 

   Introduction to SPSS, Karlstad, Distans 2012. 3.0 hp 

   Scientific writing, Italy 2012. 2.5 hp 

  25.5 hp 

Delarbeten 

1. Unga och datorspelande: prevalens, tid, motiv och negativa konsekvenser. 

Syfte: Beskriva ungas spelbeteende samt undersöka samband med tid, motiv och konsekvenser av spelandet 

(SALVe 2008) 

 

2. Ungas dator- och pengaspelande och samband mellan spelvanor och hälsa.  

Syfte: Beskriva om ungas spelvanor har positiva och negativa hälsoeffekter (SALVe 2008).  

 

3. Psykosociala faktorers betydelse för spelande hos unga.  

Syfte: undersöka sambanden mellan dator- och pengaspelande och psykosociala faktorer som kön, etnicitet, 

hemmiljö, skolmiljö, föreningstillhörighet och vänskapsrelationer. (SALVe 2008/2012).  

Manus till artikel påbörjas under 2013: Hellström C., & Åslund C.  

 

4. Samband mellan ungas dator- och pengaspelande i relation till normbrytande beteenden.  

Syfte: undersöka om ungas mängd och form av dator- och pengaspelande kan sättas i samband med 

normbrytande beteende. (SALVe 2008/2012).  

Manus till artikel påbörjas vår 2014. Hellström C., & Åslund C. 

 

Publicerade artiklar 

Hellström C, Åslund C, Leppert J, Nilsson KW. Influences of motives to play and time spent gaming on the 

negative consequences of adolescent online computer gaming.  

Computers in Human Behavior 2012;28(4):1379-1387 

 

Submittad artikel 20130702: 

Hellström C. & Åslund C. (2013). Motives for playing and online gaming time in relation to depression, 

musculosceletal symptoms and psychosomatic symptoms among adolescents.  

 

 

 

Externt forskaranslag 

Fullt finanserad heltidsdoktorandtjänst i fyra år med start 2011, via medel från Svenska Spel  
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Typ D personlighet och dess påverkan på hälsan hos unga och hjärtkärlsjukdom hos vuxna 

D46 – andel vid CKF 100 % 2013-12 

 

Doktorand Emelie Condén, leg sjuksköt, med lic 

Klinik Medicinkliniken, Västerås 

Handledare Cecilia Åslund, med dr, CKF  

Bihandledare Jerzy Leppert, prof, CKF 

 Lisa Ekselius, prof, Instutionen för  neurovetenskaper, Uppsala universitet  

Antagen 110407 

Licentiat 130605  

Disputation 141114 

Institution CKF / Institutionen för neurovetenskap 

Ämne Medicinsk vetenskap 

Forskarutbildning  Genomgått ämneskurs inom disciplinen, år 2002 

  Introduktion till doktorandstudier, år 2011 

  Etik och vetenskapsteori 

  Vetenskaplig presentation 

  Introduktion till biostatistik 

  Vetenskapsmetodik och evidensbaserad medicin (EBM), 2007 

  Psykiatri, 2,0 hp, Uppsala, hösten 2008 

  Scientific Writing Italien, år 2011 (2,5 hp) och år 2013 (2.5 hp) 

 

Delarbeten 

1. The prevalence of type D personality, psychosomatic symptoms and musculoskeletal 

 pain among adolescents. 

2. Type D personality and health behavior among adolescents. 

3. Type D personality, depression and anxiety, acute, after one month and one year after a myocardial 

infarction. 

4. Prevalence of cardiovascular disease in individuals with type D personality, compared with individuals 

without Type D personality. 

 

Publicerade artiklar 

Condén E, Leppert J, Ekselius L, Åslund C.  

Type D personality is a risk factor for psychosomatic symptoms and musculoskeletal pain among adolescent. A 

cross-sectional study of a large population-based cohort of Swedish adolescents.  

Publicerad BMC Pediatrics 

 

Condén E, Ekselius L, Åslund C. 

Type D personality is associated with sleep problems in adolescents. Results from a population-based cohort 

study of Swedish adolescents.  

Publicerad Journal of Psychosomatic Research 

 

 

 

Internt forskaranslag – ograduerade (LTV) 

2011: 1,5 månad. 2012: Två veckor.  

 

Doktorandtjänst 50 % - CKF: 

130101 till 141231 
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Transition to parenthood; perceived needs of support during pregnancy and 

 parental stress 18 months after childbirth 

D45 – CKF / Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap 2013-12 

 

Doktorand Margareta Widarsson, leg barnmorska, med lic  

Klinik Barnkliniken, Västerås 

Handledare Pranee Lundberg, doc, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap,  

 Uppsala universitet 

Bihandledare Tanja Tyden, prof, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap,  

 Uppsala universitet 

Gabriella Engström, doc, Christine E. Lynn College of Nursing, Florida Atlantic 

University, Boca Raton, Florida, USA 

Antagen 110301 

Halvtidskontroll/licentiat 130515 

Disputation Planerad år 2015 

Institution CKF / Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap 

Ämne Medicinsk vetenskap 

Forskarutbildning  Genomgått ämneskurs inom disciplinen, 2001 

  Introduktion till doktorandstudier, VT 2011 

  Introduction to Scientific research, HT 2011 

  Gender analysis in health sciences research, why, when and how, VT 2011 

  University Teacher Training Course,VT  2012 

  Metoder för kvalitativ innehållsanalys, HT 2013 

 

Delarbeten 

1.   Support needs of expectant mothers and fathers - a qualitative study 

2.   Parental stress in early parenthood among mothers and fathers in Sweden 

3.   Parental stress and dyadic consensus in early parenthood among mothers and fathers in Sweden 

4.   Fathers importance during pregnancy – in expectant mothers’ and fathers’ perspective 

 

Publicerade artiklar  

Widarsson M, Kerstis B, Sundquist K, Engström G, Sarkadi A 

Support Needs of Expectant Mothers and Fathers: A Qualitative Study 

J Perinatal Education, 2012;21(1):36-44 

 

Kerstis B, Engström G, Sundquist K, Widarsson M, Rosenblad A 

The Association between Perceived Relationship Discord at Childbirth and Parental Postnatal Depressive 

symptoms: a Comparison of Swedish Mothers and Fathers 

Upsala Journal of Medical Sciences, 2012;117(4):430-438 

 

Widarsson M, Engström G, Rosenblad A, Kerstis B, Edlund B, Lundberg P 

Parental stress in early parenthood among mothers and fathers in Sweden 

Scand J Caring Sci, 2012 Oct 15. doi: 10.1111/j.1471-6712.2012.01088.x. [Epub ahead of print] 

 

Widarsson M, Engström G, Berglund A, Tydén T, Lundberg P 

Parental stress and dyadic consensus in early parenthood among mothers and fathers in Sweden 

Scand J Caring Sci, 2013 doi: 10.1111/scs.12096 [Epub ahead of print] 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23067055
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Mothers and fathers depressive symptoms postpartum 

D44 – CKF/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap 2013-12 

 

Doktorand                          Birgitta Kerstis, leg barnsjuksköt, med lic  

Klinik                                 CKF 

Handledare Clara Aarts, lektor, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap,  

 Uppsala universitet 

Bihandledare Birgitta Edlund, lektor, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap,  

 Uppsala universitet 

                                           Gabriella Engström, doc, Christine E. Lynn College of Nursing, Florida  

                                            Atlantic University, Boca Raton, Florida, USA 

Antagen 2011 

Halvtidskontroll/licentiat 121207 

Disputation Januari, 2015 

Institution CKF / Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala universitet 

Ämne Medicinsk vetenskap 

Forskarutbildning               Specialist course within field, year 1985 

  Pedagogisk grundkurs HT 2011  

  Gender analysis in health sciences research, why, when and how, VT 2011  

  Introduktionskurs för doktorander, VT 2011 

  Vetenskaplig presentation, år 2011 

  Introduction to Scientific research, VT 2012 

  Medical Epidemiology, år 2013 

Delarbeten 

1.  The association between perceived relationship discord at childbirth and parental  

postnatal depressive symptoms – A comparison of mothers and fathers in Sweden 

2. Mothers and Fathers Depressive Symptoms association to Sense of Coherence and perception of  

their Child Temperament in Early Parenthood 

3. Dyadic consensus, depressive symptoms postpartum, and parental stress in mothers and fathers  

in association with separation: a Swedish cohort study 

4. Mothers and Fathers depressive symptoms predicts bonding to the child 

 

Publicerade artiklar  

Widarsson M, Kerstis B, Sundquist K, Engström G, Sarkadi A  

Support Needs of Expectant Mothers and Fathers: A Qualitative Study  

The Journal of Perinatal Education, 2012;21(1):36-44  

 

Kerstis B, Engström G, Sundquist K, Widarsson M, Rosenblad A  

The Association between Perceived Relationship Discord at Childbirth and Parental Postnatal  

Depressive symptoms: a Comparison of Swedish Mothers and Fathers  

Upsala Journal of Medical Sciences, 2012;117(4):430-438 

 

Wells MB, Varga G, Kerstis B, Sarkadi A. 

Swedish child health nurses' views of early father involvement: a qualitative study 

Acta Paediatrica, 2013 Jul;102(7):755-61. doi: 10.1111/apa.12246.  

 

Kerstis B, Engström G, Edlund B, Aarts C 

Mothers and Fathers Depressive Symptoms association to Sense of Coherence and perception of their Child 

Temperament in Early Parenthood 

Scandinavian Journal of Public Health, 2013 May;41(3):233-9. doi: 10.1177/1403494812472006. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Wells%20MB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23551155
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Varga%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23551155
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Kerstis%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23551155
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Sarkadi%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23551155
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=wells+M%2C+kerstis
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Att förebygga och behandla undernäring hos äldre – utvärdering av nutritionsbehandling  

och vårdpersonalens attityder 

D43 – andel vid CKF 100 % 2013-12 

 

Doktorand Hanna Frid, leg dietist 

Klinik CKF 

Medarbetare Lisa Söderström, leg dietist, CKF 

 Andreas Rosenblad, fil dr, CKF 

Handledare Leif Bergkvist, prof, CKF 

Bihandledare Eva Thors Adolfsson, med dr, familjeläkarverksamheten 

Anja Saletti, fil dr, inst för folkhälso- och vårdvetenskap, klinisk nutrition och 

metabolism, Uppsala 

Antagen 101214 

Halvtidskontroll/licentiat Planerad år 2015 

Disputation Planerad år 2018 

Institution CKF / Inst för folkhälso- och vårdvetenskap, klinisk nutrition och metabolism 

Ämne Medicinsk vetenskap 

Forskarutbildning   Genomgått ämneskurs inom disciplinen 

   Introduktion till doktorandstudier 

   Etik och vetenskapsteori 

   Vetenskaplig presentation 

   Introduktion till biostatistik 

  Introduction to scientific research, 2011 

  Kvalitativ metodik  I,  2011 

  Gerontologi grundkurs, 2011 

 

Delarbeten  

1. Hälso- och sjukvårdspersonalens upplevelser av nutritionsbehandling. En kvalitativ undersökning om 

möjligheter till förändring av nutritionsbehandling för äldre patienter som läggs in på sjukhus. 

2. Randomiserad kontrollerad studie av hälsorelaterad livskvalitet och självrapporterad funktion i vardagliga 

aktiviteter (ADL) efter sex månaders behandling med kostråd och kosttillägg till äldre patienter med risk för 

undernäring vid uppföljning efter ett år. 

3. Randomiserad kontrollerad studie av ettårsmortalitet efter sex månaders behandling med kostråd och 

kosttillägg till äldre patienter med risk för undernäring. 

4. Kostnader för vårdkonsumtion och sex månaders behandling med kostråd och kosttillägg till äldre patienter 

med risk för undernäring vid uppföljning efter sex och tolv månader. 

 

Planerade artiklar 

Se delprojekt ovan. 

 

 

 

Internt forskaranslag – ograduerade (LTV) 

2011: En månad. 2012: 1,5 månad. 2013: 2 månader.  

 

Internt forskaranslag – doktorander (LTV) 

2011: En månad. 2012: 1,5 månad. 2013: En månad.  

 

Doktorandtjänst 50 % - CKF 

12-12-01 till 14-11-30 
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Pornography, Adolescents and Health 

D42 – andel vid CKF 40%+40% KBH+20% Folkhälsa UU 2013-12 

 

Doktorand Magdalena Mattebo, leg barnmorska/ fil mag 

Klinik Barnmorskemott, Capio Vårdcentral 

Handledare Margareta Larsson, doc, inst för kvinnor och barns hälsa, Uppsala 

Bihandledare Elisabet Häggström Nordin, doc, akademin för hälsa, vård och välfärd, MDH 

 Västerås/inst för kvinnor och barns hälsa, Uppsala 

 Tanja Tydén, prof, inst för folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala 

Antagen 091027 

Halvtidskontroll/licentiat 111005 

Disputation 140328 

Institution CKF/ kvinnor och barns hälsa, UU/folkhälso- och vårdvetenskap 

Ämne Medicinsk vetenskap 

Forskarutbildning  Genomgått ämneskurs inom disciplinen, år  2006 
  Introduktion till doktorandstudier, år 2011 

  Etik och vetenskapsteori, år 2011 

  Vetenskaplig presentation, år 2011 

  Introduktion till biostatistik, år 2011 

 

Delarbeten till avhandlingen  

1.  Professionals' Perceptions of the Effect of Pornography on Swedish Adolescents 

2. Pornography consumption, sexual experiences, life styles and self-rated health among male adolescents in 

Sweden. 

3.  Pornography and sexual experiences among high school students in Sweden 

4.  Longitudinal effects of pornography consumption on health among high school boys and girls in Sweden 

 

Publicerade artiklar 

Magdalena Mattebo, Margareta Larsson, Tanja Tydén, Tove Olsson, Elisabet Häggström-Nordin 

Hercules and Barbie? Reflections on the influence of pornography and sexulised media in a group of young 

adolescents in Sweden. European J of Contraception and Reproductive Health Care 2012;17(1):40-49. 

 

Magdalena Mattebo, Margareta Larsson, Tanja Tydén, Elisabet Häggström-Nordin  

Professionals' Perceptions of the Effect of Pornography on Swedish Adolescents. Public Health Nursing, In 

press. 

 

Magdalena Mattebo, Tanja Tydén, Elisabeth Häggström-Nordin, Kent W Nilsson, Margareta Larsson 

Pornography consumption, sexual experiences, lifestyles and self-rated health among male adolescents in 

Sweden. - Journal of developmental and behavioral pediatrics 

 

Cecilia Nordfors, Nathalie Grun, Linnea Haeggblom, Nikolaos Tertipis, Magdalena Mattebo, Lars Sivars, 

Margareta Larsson, Elisabet Häggström-Nordin, Tanja Tydén, Torbjörn Ramqvist, Tina Dalianis 

Oral human papillomvirus (HPV) prevalence in high school students in one municipality in Sweden 

Scandinavian Journal of Infectious Disease 

 

Planerade artiklar 

Magdalena Mattebo, Tanja Tydén, Elisabeth Häggström-Nordin, Kent W Nilsson, Margareta Larsson 

Pornography and sexual experiences among high school students in Sweden, resubmitted. 

 

Magdalena Mattebo, Nathalie Grün, Margareta Larsson, Elisabet Häggström-Nordin, Tanja Dalianis, Tanja 

Tydén, Sexual experiences in relation to HPV vaccination status among senior female high school students in 

Sweden, resubmitted.  

 

Magdalena Mattebo, Tanja Tydén, Elisabeth Häggström-Nordin, Kent W Nilsson, Margareta Larsson 

Longitudinal effects of pornography consumption on health among high school boys and girls in Sweden.Manus. 

 

Internt forskaranslag – ograduerade (LTV): 2012: 2 veckor.  2014: 4 veckor. 

Internt forskaranslag – doktorander (LTV): 2012: 6 veckor.  2014: 4 veckor.  
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Patientsäkerhet på akutmottagning 

D41 – andel vid CKF 100%  2013-12 

 

Doktorand Lena Burström, leg ssk 

Klinik CKF/Ledningsstaben, hälso- och sjukvårdsstrateg 

Handledare Mats Enlund, doc, CKF 

Bihandledare Marie-Louise Engström, med dr, CKF 

 Maaret Carstén, prof, Södersjukhuset/KI 

Antagen 2010-01-26 

Licentiat 120907 

Disputation 2014-08-29 

Institution Centrum för klinisk forskning 

Ämne Medicinska vetenskaper 

Forskarutbildning  Genomgått ämneskurs inom disciplinen, 2012  

  Introduktion till doktorandstudier, 2011 

  Etik och vetenskapsteori, 2012 

  Vetenskaplig presentation, 2012 

  Introduktion till biostatistik, 2012  

 

Delarbeten 

1. Hur upplever personalen patientsäkerheten på akutmottagningen i Västerås i jämförelse med 

akutmottagningen på Karolinska Universitetssjukhuset Solna. 

2. Personalens attityder till patientsäkerhet och vilka faktorer som påverkar den - resultat av en kvalitativ 

studie. 

3. Jämföra patientflöden och vårdprocesser med avseende på de olika arbetsorganisationerna som finns på 

akutmottagningarna i Västerås, på Södersjukhuset i Stockholm och Capio S:t Görans sjukhus i Stockholm. 

4. Jämföra effektivitet och kvalitet före och efter en förändrad mottagande organisation vid akutmottagningen i 

Västerås. 

 

 

Publicerade artiklar  

Burström L, Nordberg M, Ornung G, Castrén M, Wiklund T, Engström ML, Enlund M 

Physician – team triage based on lean principles may be superior for efficiency and quality? A comparison of 

three emergency departments with different triage models.  

Scand J Trauma Resusc Emergency Med 2012 Aug 20;20:57 

 

Burström L, Starrin B, Engström ML, Thulesius H 

Waiting management at the emergency department – A grounded theory study.  

Health Services Researche 2013;13:95 

 

Submitted 

Burström  L, Lettersål A, Engström M-L, Berglund A, Edlund M  

The patient safety culture as perceived by staff at two different emergency departments before and after 

introducing a flow-oriented working model with team triage and lean principles: a repeated cross-sectional 

study. Submitted juni 2013  

 

Burström L, Engström M-L Edlund M, Castrén M, Wiklund T 

Change in triage model to physician-led team triage improved quality and efficiency at one emergency 

department: a retrospective cross-sectional study 

Submitted juni 2013  
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Samtidiga symtom på ADHD och depression hos ungdomar 

- etiologi, vårdsökande och diagnostik  

D40 – andel vid CKF 100%  2013-12 

 

Doktorand Karin Sonnby, leg läk 

Klinik Barn- och ungdomspsykiatri 

Handledare Kent Nilsson, prof, CKF 

Bihandledare Mia Ramklint, med dr, inst för neurovetenskap, psykiatri, Uppsala  

Medarbetare Lars Oreland, prof em, inst för neurovetenskap, psykiatri, Uppsala 

Antagen 091124 

Halvtidskontroll/licentiat 120322 

Disputation 140411 

Institution CKF/institutionen för neurovetenskap 

Ämne Neurovetenskap 

Forskarutbildning  Genomgått ämneskurs inom disciplinen, år 2009 

  Introduktion till doktorandstudier, år 2010-2012 

  Etik och vetenskapsteori, 1,5 hp, 2010-2012 

  Vetenskaplig presentation, år 2010-2012 

  Introduktion till biostatistik, år 2010-2012 

  Vetenskaplig metodik, 7,5 hp, år 2006 

  Psykiatrins idéhistoria, 1,5 hp, år 2010  

  Medicinsk vetenskapsteori och forskningsetik, 1,5 hp,  år 2010 

  Epidemiologi och forskningsmetodik I, 1,5 hp, år 2010 

  Epidemiologi och forskningsmetodik II, 6 hp, år 2011 

  Biostatistik I, 1,5 hp, år 2010 

  Biostatistik II, 4,5 hp, år 2012 

  Evidensbaserade diagnostiska metoder, 1,5 hp, år 2011 

  Klinisk prövningsmetodik, 0,8 hp, år 2011   

  Neurobiologi för psykiatriska forskare, 1,5 hp, år 2012 

  Att skriva anslagsansökan, 3 hp, år 2011 

  Utbildning till lärare i K-SADS, 3 hp, 2010 

  Scientific writing, 2,5 hp, 2012 

Delarbeten 

1. Samtidiga symtom på ADHD och depression hos tonåringar och associationer med erfarenheter av sexuella 

övergrepp.  

2. Transkriptionsfaktor AP2-beta och  samtidiga symtom på ADHD och depression hos tonåringar. 

3. Inflytande av föräldra-ungdomsrelationen på vårdsökande till BUP  

4.  Validering av den svenska översättningen av WHO:s ”the adult ADHD self report scale” för ungdomar 

 

Publicerade artiklar 

Karin Sonnby, Cecilia Åslund, Jerzy Leppert, Kent W. Nilsson 

Symptoms of ADHD and depression in a large adolescent population: Co-occurring symptoms and associations 

to experiences of sexual abuse. Nord J Psychiatry 2011;65(5):315-322 

 

Nilsson KW, Sonnby K, Nordquist N, Comasco E, Leppert J, Oreland L, Sjöberg RL. 

Transcription Factor Activating Protein-2β (TFAP-2β) genotype and symptoms of attention deficit hyperactivity 

disorder in relation to symptoms of depression in two independent samples. European Journal of Child and 

Adolescent Psychiatry, 2013 Jul 4. 

 

Inskickad: 

K Sonnby, K Nilsson, M Ramklint 

Influence of the parent–adolescent relationship on help-seeking from specialized mental health care 

Manus: 

K Sonnby, K Skordas, S Olofsdotter, S Vadlin, KW Nilsson, M Ramklint: Validation of the World Health 

Organization Adult ADHD Self Report Scale for use in adolescence 

 

Internt forskaranslag – ograduerade (LTV):  2012: 6 veckor. 2013: 8 veckor 

Internt forskaranslag – doktorander (LTV): 2012: 4 veckor. 2013: 6 veckor 

Doktorandtjänst 50 % - CKF: 111001-130930, 131001-140531 

Externt forskaranslag - Regionala forskningsfonden: 2013: 150 000 kr 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23824473
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23824473
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Studier av mekanismerna bakom den additiva effekten av neoadjuvant kastration vid 

strålbehandling av prostatacancer 

D37 – Department of Medical Biochemistry and Biophysics MBB, Karolinska Institute /CKF  2013-12 

 

Doktorand Firas Al-Ubaidi, leg läk 

Klinik Urologklin 

Handledare Thomas Helleday, prof, Science for Life Laboratory, Department of Medical 

 Biochemistry and Biophysics, KI  

Kontaktperson Mats Enlund, doc, CKF 

Medarbetare Torvald Granfors, med dr, urologkliniken Västerås 

Antagen 080902 

Halvtidskontroll/licentiat 130610 

Disputation Planerad år 2015 

Institution Department of Medical Biochemistry and Biophysics, KI  

Ämne Basic science in urology 

Forskarutbildning  Genomgått ämneskurs inom disciplinen, 2010  

  Introduktion till doktorandstudier, 2011 

  Etik och vetenskapsteori,  2011 

  Vetenskaplig presentation, 2011 

  Introduktion till biostatistik, 2011 

 
Delarbeten      

Projekt 1. The impact of castration on hypoxia in prostate cancer 

Projekt 2. The impact of castration on non-homologues end joining in prostate cancer 

Projekt 3. The impact of castration on response to radiotherapy in prostate cancer 

Projekt 4. Homologous recombination as a target for selective treatment of prostate cancer 

Projekt 5. Assessment of intra tumour heterogeneity in prostate cancer 

 

Publikationer: 

Al-Ubaidi FL, Schultz N, Loseva O, Egevad L, Granfors T, Helleday T 

Castration Therapy Results in Decreased Ku70 Levels in Prostate Cancer. 

Clin Cancer Res. 2013;19(6):1-10. IF: 7.8 

 

Al-Ubaidi FL, Schultz N, Egevad L, Granfors T, Helleday T.  

Castration therapy of prostate cancer: results in downregulation of HIF-1α levels. 

Int J Radiat Oncol Biol Phys. 2012 Mar 1;82(3):1243-1248 

 

Planerade  projekt: 

Projekt 3. The impact of castration on response to radiotherapy in prostate cancer 

Projekt 4. Homologous recombination as a target for selective treatment of prostate cancer 

(proved by EPN Dnr 2011/066) 

 

 

 

Internt forskaranslag – ograduerade (LTV):  

2012: 1,5 månad. 2013: Två månader.  

 

Internt forskaranslag – doktorander (LTV):  

2011: Två månader. 2013: En månad. 

 

Doktorandtjänst 50 %:  

13-04-01 till 15-03-31 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22284032
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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. Under 2013 fick följande projekt anknytning vid CKF: 

 

295 Kirurgi- och tumörrelaterade faktorers inverkan på livskvalitet och överlevnad hos patienter med  

 koloncancer. Dnr: LTV-325481 

 Anknutet datum: 2013-02-05 Projektansvarig: Catarina Tiselius, med dr, Kirurgkliniken, 

 Västmanlands sjukhus Västerås 

  

296 Ultraljudsdatering av graviditetslängd och perinatal morbiditet och mortalitet i Sverige - när  

 dateringen inte stämmer. (Ultrasound pregnancy dating and risk for perinatal morbidity and  

 mortality among newborns and mothers in Sweden when dates mismatch) Dnr: LTV 325881. 

 Anknutet datum: 2013-03-26 Projektansvarig: Merit Kullinger, specialistläkare, Kvinnokliniken, 

 Västmanlands sjukhus Västerås 

  

297 Kliniska och bakteriella faktorers betydelse för utvecklande av komplikationer vid hjärnhinne- 

 inflammation orsakad av pneumokocker. Dnr: LTV-345701 

 Anknutet datum: 2013-05-07 Projektansvarig: Nils Block, leg läk, Infektionskliniken, 

 Västmanlands sjukhus Västerås 

 

298 Sensitivitet och specificitet hos två olika skattningsformulär för symtom på depression hos ungdomar; 

 versioner för självskattning och föräldrarapport. Dnr: LTV-369201 
 Anknutet datum: 2013-09-24 Projektansvarig: Karin Sonnby, leg läk, Barn- och ungdoms- 

 psykiatriska kliniken Västerås, Västmanlands sjukhus Västerås 

  

299 Smärtlindring efter en intra-artikulär injektion av metylprednisolon vs. placebo på patienter med  

 artralgi i käkleden. En randomiserad kontrollerad blindad multicenter studie. Dnr: LTV-370301 
 Anknutet datum: 2013-09-24 Projektansvarig: Göran Isacsson, docent, Västmanlands sjukhus 

 Västerås 

 

300 Elbehandling vid cytostatikautlöst perifer sensorisk neuropati. Dnr: LTV-369661 

 Anknutet datum: 2013-11-13 Projektansvarig: Katarina Lindblad, leg sjukgymnast, 

 Sjukgymnastiken, Kirurgkliniken, avd 80, Västmanlands sjukhus Västerås 
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Avslutade projekt  

 

237 Psykosomatikens helhetssyn - integrering av kropp och själ i rehabiliterande behandling. Ett  

 patientperspektiv. 

 Anknutet datum: 2005-03-02 Projektansvarig: Jenny Gren, socionom, Resurscentrum

 Västerås      
 Avslutat datum: 2013-01-09  

 

284 Maternella riskfaktorer för att diagnostiseras med nyupptäckt hypotyreos under graviditet. Dnr: LTV-

170451 

Anknutet datum: 2011-02-01 Projektansvarig: Michaela Granfors, specialistläkare, Kirurgkliniken, 

Kvinnokliniken, Västmanlands sjukhus Västerås 

 Avslutat datum: 2013-01-21 
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Kontaktuppgifter personal 
Exp, personsökn, tel: 021-17 53 50, 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. www.ltv.se/ckfvasteras 
 
 

Mats Enlund, leg läk, docent och chef, 021-17 37 75 

mats.enlund@ltv.se 

 

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

tony.wiklund@ltv.se 

 

Kent Nilsson, sociolog, prof, bitr chef, 021-17 32 54 

kent.nilsson@ltv.se 

 

Magnus von Unge, leg läk, prof 

magnus.von.unge@ltv.se 

 

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

leif.bergkvist@ltv.se 

 

Cecilia Åslund, beteendevetare, med dr, 021-17 51 52 

cecilia.aslund@ltv.se 

 

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

maria.delluva.karlsson@ltv.se 

 

John Öhrvik, biostatistiker, prof 

john.ohrvik@ki.se 

 

Michaela Eriksson, sekr, 021-17 53 50 

michaela.eriksson@ltv.se 

 

 

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

ulrika.fagerberg@ltv.se 

 

 

Post-doktorander  

 

Pär Hedberg, leg läk, docent 

par.o.hedberg@ltv.se 

 

Yvette Andersson, med dr 

yvette.andersson@ltv.se 

 

Johan Knutsson, leg läk, med dr 

johan.knutsson@ltv.se 

 

Abbas Chabok, med dr 

abbas.chabok@ltv.se 

 

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

annika.karnsund@ltv.se 

 

Peter Grant, med dr 

peter.grant@ltv.se 

 

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

jerzy.leppert@ltv.se 

 

Maziar Hosseinali Khani, med dr 

maziar.hosseinalikhani@ltv.se 

 

Monica Löfvander, leg läk, docent  

monica.lofvander@ltv.se 

 

Peter Larm, fil dr 

peter.larm@ltv.se 

 

Göran Nilsson, leg läk, prof 

goran.nilsson@ltv.se 

 

Elisabet Rodby-Bousquet, med dr 

elisabet.rodby.bousquet@ltv.se 

 

Eva Nohlert, leg tandläk, med dr, 021-17 34 17 

eva.nohlert@ltv.se 

 

Fredrik Söderqvist, med dr 

fredrik.soderqvist@ltv.se 

 

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

marja-leena.ojutkangas@ltv.se 

 

 

Mattias Rehn, systemansvarig, 021-17 33 76 

mattias.rehn@ltv.se  

 

 

 

Andreas Rosenblad, biostatistiker, fil dr, 021-17 51 30 

andreas.rosenblad@ltv.se 

 

 

Marie-Louise Södersved Källestedt, leg sjuksköt, med dr  

marie-louise.sodersved.kallestedt@ltv.se 

 

 

Marie-Louise Walker-Engström, biomed analytiker, med dr  

marie-louise.engstrom@ltv.se 
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