De tama fåglarna har en längtan. De vilda flyger.
Elmer Diktonius

Verksamhetsberättelse 2014
Bäste läsare!
För många i Landstinget Västmanland är ordet Höjdpunkten (med inledande versal) synonymt med
personalrestaurangen vid Västmanlands sjukhus, Västerås. Efter den 28/11, 2014 är Höjdpunkten (gärna med
bibehållen inledande versal) nu synonymt med Forskardagen. Att som offentlig institution fylla ”moppe” brukar i
allmänhet passera utan åthävor, men någon gång i årets början tänkte den ständigt kreative professor
Jerzy Leppert, att CKF:s 15-årsfirande borde allt uppmärksammas. Så blev det. Efter ett mäktigt planeringsarbete
och efter otroliga arbetsinsatser från alla, även doktorander i slutfasen av avhandlingsarbetet med kniven på
strupen, avlöpte Forskardagen precis så galant som den förtjänade. Jag vill tacka alla fantastiskt lojala och
engagerade medarbetare för det! Jag vill också tacka våra uppdragsgivare, landstingsledningen och ledningen för
medicinska fakulteten vid Uppsala universitet, för stödet – finansiellt och för deltagandet i dagen!
Kan ett år innehålla fler än en Höjdpunkt? Eller riskerar ordet att devalveras? Svaret på fråga ett är ja, och svaret
på fråga två är nej, under vissa förutsättningar. I CKF:s årscykel återfinns alltid några stora dagar, och det är
disputationerna. Oavsett antalet disputationer under ett år, är den enskilda disputationen alltid en Höjdpunkt. Så,
om ordet Höjdpunkt reserveras för dessa stora tillfällen är det helt i sin ordning att tala om Höjdpunkt i pluralis.
Och vilka Höjdpunkter har inte 2014 bjudit på: leg. barnmorskan Magdalena Mattebo, som avhandlade
ungdomars konsumtion av pornografi och dess hälsoeffekter, överläkaren Karin Sonnby, som avhandlade
psykiatrisk samsjuklighet, leg. sjuksköterskan Lena Burström, som avhandlade akutmottagningars patientsäkerhet
och leg. sjuksköterskan Emelie Condén, som avhandlade inverkan av typ D personlighet på sjuklighet, särskilt
hjärtinfarkt! Till detta kan vi också lägga barnpsykologen Sara Lövenhag, som i sin väg mot disputation
genomgått licentiatexamen med ett arbete om ungdomars missbruk. Bredd med spets!
Alla dessa årets höjdpunkter beskrivs lite bättre längre fram i denna årskrönika. Vad finns mer att säga om 2014
ur ett snävt CKF-perspektiv? Huvuduppgifterna: forskning, utbildning och handledning och den s.k. tredje
uppgiften, d.v.s. att föra ut nyvunna kunskaper till allmänheten, har som vanligt skötts med den äran.
De tre stora forskningsfälten, cancer (företrädesvis bröst- och kolorektalt lokaliserad sådan), hjärt-kärl-sjuklighet
och psykiatri, dominerar förstås den vetenskapliga produktionen, men CKF:s forskning är mer än så. Vi har en
fjärde ”forskningslinje”, eller snarare en grupp ”övrigt”. Epitet ”övrigt” kan få drag av ”slasktratt” över sig, men
det är en feltolkning. Här ryms t.ex. Marie-Louise Södersved Källestedts forskning om hjärt-lung-räddning och
särskilt effekterna av utbildning i området. Med tiden kan detta komma att bli en egen forskningslinje, även om
tyngdpunkten ligger på pedagogik, något som nu utvecklas vid Kliniskt träningscentrum, som Marie-Louise är
utbildningsledare för. Enheten ligger under Lärcentrum, en av CKF:s allra viktigaste lokala samarbetspartners.
En annan ”övrig” verksamhet med potential att utvecklas till en egen forskningslinje är Eva Nohlerts arbete kring
rökavvänjning. Eva har som en del av sin forskning intresserat sig för hälsoekonomiska aspekter, något som vi
alla är intresserade av, men där Eva är den enda som på allvar ”tagit tag” i saken. Hon riskerar därmed att bli vår
lokala guru i området, påläst som hon är.
En tredje ”övrig” verksamhet, som redan utvecklats till en forskningslinje, är den kring barn med cerebral pares
och deras möjligheter att positionera och förflytta sig. Elisabet Rodby Bousquet, som disputerade december
2012, med ortopedkliniken i Lund som moderinstitution vid sidan av CKF, har snabbt själv positionerat sig
akademiskt. Med engagemang i flera doktorander, varav en, Katina Pettersson, från Västmanland, har Elisabet
tillsammans med sin tidigare huvudhandledare, prof. Gunnar Hägglund, Lund, format en världsledande
forskningsfront.
Utbildning och handledning är forskarens andra ben att stå på. Med för tillfället 23 doktorander, varav de flesta
med huvudhandledare vid CKF och i många fall också bihandledare härifrån, finns arbetsuppgifter så det räcker
och blir över. Doktoranderna själva får tillsammans med CKF:s postdoktorander vara med och utbilda och
handleda i våra två kurser, universitetskursen på 7,5 hp ”Vetenskapsmetodik och evidensbaserad medicin” och
kursen i vetenskapsmetodik för ST-läkare. Detta görs med stort engagemang. Stort tack för det!

Den s.k. tredje uppgiften syftar på universitetens uppgift att återföra nyvunna kunskaper till befolkningen. Vår
ambition, som vi blir allt duktigare på att fullfölja, att skriva en press-release för varje ny publikation med hjälp
av landstingets goda kommunikatörer, är grunden för att lösa denna uppgift. Vid några tillfällen har det också
gjorts korta informationsklipp på YouTube. Vid har också sporadiskt ställt upp på externa arrangemang, t.ex. via
biblioteken. I år gavs ett sällsynt bra tillfälle när landstinget firade sitt 150-års-jubileum. Ett stort antal
doktorander och postdoktorander från CKF gav under s.k. speed presentationer snabba exposéer över sin
forskning.
Beslutet om en press-release ska uppmärksammas eller ej ligger helt hos journalistkåren. Detta sker ett stort antal
gånger, så också under 2014, där åtminstone jag tappat räkningen på inslagen i lokal press, radio och TV. Allra
senast blev en artikel i International Journal of Neuropsychopharmacology av CKF:s Kent Nilsson som förste
författare och Cecilia Åslund som sista författare uppmärksammad med head-line på Newsweek, ”Genotypes do
not confer risk for delinquency but rather alter susceptibility to positive and negative environmental factors:
Gene-environment interactions of BDNF Val66Met, 5-HTTLPR, and MAOA-uVNTR”. Med risk för
devalvering: ytterligare en Höjdpunkt!
Som service åt andra, men också med egen forskning, spelar statistikerna ständigt dubbla roller. Här har vår
heltidsstatistiker Andreas Rosenblad och vår trogne konsult John Öhrvik fått förstärkning från Lund i form av
Philippe Wagner. Ovärderligt tillskott! Avslutningsvis vill jag passa på att gratulera Andreas till den nyvunna
docenttiteln och John Öhrvik till dubbel professur; under året utnämnd till professor vid Karolinska Institutet och
adjungerad professor vid Uppsala universitet.
Med en väl uppbyggd infrastuktur är trollerinummer möjliga, utan infrastruktur smiter kaninen ur hatten. CKF:s
marktrupper, där under många år hårt arbetande Maria Dell’Uva Karlsson och Michaela Eriksson i år förstärkts
med Maria Pettersson och Mariana Ehn, lyckades med bedriften att skörda fyra disputationer, en
licentiatexamination och Forskardagen utöver allt vardagsplöjande. Fantastiskt!

2015-01-31

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. Sjukvårdspersonal 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, biostatistik, 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 evidensbaserad kunskap inom hälso- och sjukvården (Landstingsstyrelsebeslut sept 2004). CKF har en viktig roll i detta
genom att stödja de anställda i arbetet med evidensbaserad vård. Målgruppen för CKF:s verksamhet är samtliga
inom hälso- och sjukvården, vilka erbjuds möjligheter att inom CKF:s ramar driva/delta i vetenskapliga arbeten.
Nuvarande organisation
Mellan Landstinget Västmanland och Uppsala universitet finns sedan 1999 ett avtal (förnyat och uppdaterat
2011) om samarbete som förutom forskning och forskarutbildning även gäller grundutbildning av läkare. Avtalet
avser att stärka forskning inom Landstinget Västmanland. Avtalet innebär vidare att den kliniska basen för
Uppsala universitet breddas så att möjligheter till såväl forskning som grundutbildning förbättras. Avtalet ger oss
den unika möjligheten att registrera doktorander vid CKF och disputationer kan ske i Västerås.
CKF finns representerat i ledningen för Fakulteten för Medicin och Farmaci genom att chefen/föreståndaren
givits status som prefekt (Fig 1).
Fig 1. CKF:s plats vid Uppsala universitet
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Landstinget Västmanlands organisation
CKF ingår i de ”Landstingsgemensamma funktionerna” och är organisatoriskt underställt landstingsdirektören
och Hälso- och Sjukvårdsdirektören (Fig 2).
Fig 2. CKF:s plats 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 2014 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 docenterna Elisabet Granstam och Egil Henriksen samt professor Kennet Smedh som
representanter för Landstinget Västmanland samt professor Frank Arnold Flachskampf, inst för medicinska
vetenskaper, kardiologi, och professor Elisabeth Ståhle, inst för kirurgiska vetenskaper, thoraxkirurgi,
som representanter för Uppsala universitet. Utöver de av instruktionen bestämda medlemmarna ingår med enbart
närvarorätt även kanslichefen vid medicinska fakulteten, Uppsala universitet, samt landstingsråd med ansvar för
forskning, landstingsdirektör, hälso- och sjukvårdsdirektör, cheferna för de två vårdande enheterna,
doktorandrepresentant och CKF:s biträdande chef. Den aktuella representationen framgår av Fig 3.
Fig 3. Centrumråd
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Centrumrådet sammanträdde under 2014 vid två tillfällen, 21/3 och 17/10, då företrädare för Landstinget
Västmanland och Uppsala universitet diskuterade gemensamma frågor av administrativ/ekonomisk och
vetenskaplig natur.
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Verksamhetsberättelse 2014
Personal (procent av tjänstgöring)
 Mats Enlund, leg läk, doc, chef för CKF (83 %)
 Ulrika Fagerberg, leg läk, med dr (50 %)
 Monica Löfvander, leg läk, doc (20 %)
 Kent Nilsson, sociolog, prof, bitr chef (100 %)
 Eva Nohlert, leg tandläk, med dr (75 %)
 Andreas Rosenblad, biostatistiker, doc (100 %)
 Cecilia Åslund, beteendevet, med dr (100 %)
 Annika Kärnsund, leg sjuksköt, forskningsassistent (75 %)
 Philippe Wagner, biostatistiker (100 % från 140201, 50 % från 140701)
 Tony Wiklund, leg sjuksköt, forskningsassistent (100 %)
 Maria Dell' Uva Karlsson, centrumsekreterare (90 %)
 Mariana Ehn, sekreterare (100 % från 140224)
 Michaela Eriksson, sekreterare (85 %)
 Maria Pettersson, sekreterare (75 % från 140301)
 Mattias Rehn, systemansvarig (100 %)
Visstidsanställda
 Leif Bergkvist, leg läk, prof (40 %)
 Pär Hedberg, leg läk, doc (10 %)
 Birgitta Kerstis, leg sjuksköt, forskningsassistent (25 %)
 Johan Knutsson, leg läk, med dr (20 % tom 140630, 10 % från 140701)
 Jerzy Leppert, leg läk, prof (50 %)
 Göran Nilsson, leg läk, prof (20 % )
 Angelica Norling, leg sjuksköt, forskningsassistent (25 %)
 Marja-Leena Ojutkangas, leg sjuksköt, forskningsassistent (80 %)
 Elisabeth Rodby-Bousquet, leg sjukgymn, med dr (50 %)
 Marie-Louise Södersved Källestedt, leg sjuksköt, med dr (15 %)
 Marie-Louise Walker-Engström, biomedicinsk analytiker, med dr (20 %)
 Margareta Widarsson, leg barnmorska, forskningsassistent (25 %)
 Magnus von Unge, leg läk, prof (20 %)
 John Öhrvik, biostatistiker, prof (15 %)
Visstidsanställda - externa medel
 Rebecka Addo, forskningsassistent (100 % från 141117)
 Hanna Frid, leg dietist, forskningsassistent (50 % tom 140228)
 Viktoria Hallström, leg sjuksköt, forskningsassistent (40 %)
 Rebecka Husdal, projektledare (75 % från 140901)
 Inger Laustiola, leg dietist, forskningsassistent (30 % från 140224, 45 % från 140915)
 Lena Lindblom, leg dietist, forskningsassistent (100 % tom 140911)
 Lena Ludvigsson, leg sjukgymn, forskningsassistent (20 % tom 140905)
 Lotta Nilsson, leg sjuksköt, forskningsassistent (50 %)
 Lisa Söderström, leg dietist, forskningsassistent (50 %)
 Åke Tegelberg, leg tandläk, prof (15 % från 140816)
 Elin Vesterlund, leg sjuksköt, forskningsassistent (40 %)
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:

Planeringsdag 2014
Årets planeringsdag för baspersonal, doktorander och postdoktorander avhölls på Hem till Gården Hotell &
Konferens i Västerås den 20 maj 2014.
Dagen inleddes med grupparbeten. Grupp 1 (handledare, fo-ass, statistiker, sekreterare) diskuterade filstruktur
och datasäkerhet på CKF. Det pågår en arbetsprocess för att förändra rutinerna kring datasäkerhet. Grupp 2
(doktorander) diskuterade utbildningsplanen för forskarutbildning vid CKF, och det nya informationsmaterial
som tagits fram för nya doktorander. Grupp 3 (postdoktorander) diskuterade hur en aktiv och inspirerande
postdok-miljö kan skapas på CKF, det föreslogs att ett forum för postdokar skapas. Grupparbetet följdes av en
kort presentation om Lean, där Lena Burström och Susanne Olofsdotter delade med sig av sina erfarenheter.
Lean-presentationen följdes av en s.k cafédiskussion, där man gruppvis diskuterade hur vi gemensamt kan
effektivisera arbetet på CKF. Därefter presenterade sekreterargruppen sina olika ansvarsområden för att klargöra
”vem man ska gå till” när man behöver hjälp. Slutligen genomfördes en s.k. ”vattentrappa” där vi gruppvis
diskuterade framgångsfaktorer på forskarutbildningen vid CKF. Dagen avslutades med en inspirationsföreläsning
av Annika Johansson om arbetsglädje.

Skrivarkurs september 2014, La Casa di Botro, Botricello, Italien
Doktorander med anknytning till CKF erbjuds två gånger under sin doktorandtid möjlighet att delta i en
veckolång skrivarkurs i italienska Kalabrien. Årets delegation om 17 deltagare var ovanligt stor och bestod av 7
handledare, 8 doktorander och två kursadministratörer.
Doktoranden åkte med sin handledare och fick unik möjlighet att arbeta med sitt manuskript i ett badvänligt
klimat vilket som vanligt kännetecknades av öppenhet, vetenskaplig stringens och kamratlighet.
Doktorandernas handledare inledde morgnarna med ett föredrag om manuskriptets olika byggstenar: abstract,
bakgrund, metod, resultat och diskussion. Därefter presenterade doktoranden sitt projekt inför gruppen med
påföljande diskussion om presentationsteknik och
manusets uppbyggnad och innehåll. Nytt för i år var
att även statistiker närvarade. Detta har efterfrågats
sedan tidigare resor och deltagarna gav detta nya
kursinslag högsta betyg.
Utöver föreläsningar, vetenskapliga diskussioner
och författararbete genomfördes även en del
aktiviteter av social karaktär. Kvällarna avslutades
av undantagslöst trevliga middagar. Det hanns även
med utflykt till bergsbyn Cropani med stopp i Le
Castella samt studiebesök på vingården Russo e
Longo.
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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 husverksamheten. 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 2014 hölls 20 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 refereebedömning
Nivå 4: D-uppsatser eller motsvarande som resulterar i interna rapporter
C-uppsatser och lägre akademisk nivå har vi inte resurser att åtaga oss.
Två av de anknutna projekten avslutades under året och 17 nya projekt har tillkommit (se bilagor 3-4). Vid årets
slut var totalt 47 projekt anknutna.

Doktorandverksamhet
Doktorandverksamheten omfattar två huvuddelar: direkt handledning och vetenskapliga seminarier. Vid årets
början var 19 doktorander registrerade vid CKF. En doktorand har genomgått licentiatseminarium, fyra
doktorander har disputerat och en doktorand avbröt sin forskarutbildning.
Nio doktorander registrerades under 2014 vid CKF: Anders-Petter Carlsson, leg tandläk, Philippe Wagner,
biostatisker, Katina Pettersson, leg sjukgymn, Nils Block, leg läk, Emeli Månsson, leg läk, Christina Carlander,
leg läk, Daniel Isacsson, leg läk, Ingvar Sverrisson, leg läk, och Cecilia Ranhem, leg läk.
Vid årets slut var 23 doktorander registrerade (se bilaga 2).
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Licentiatexamen/halvtidskontroll 2014
Leg. psykolog Sara Lövenhag, Centrum för klinisk forskning Västerås, Uppsala universitet, 16 maj 2014,
Västerås: Användning av alkohol och narkotika i relation till psykiatrisk samsjuklighet och psykosocial
belastning i Sverige
ISBN: 978-91-637-5766-2
Betygsnämnd: Docent Thomas Lundqvist, docent Eva Billstedt, med dr. Ulric Hermansson
Huvudhandledare: Professor Kent W Nilsson, CKF Västerås
Vid licentiatseminariet redovisades resultatet från tre delstudier. Delstudie I undersökte prevalens av
substansmissbruk, psykiatriska och psykosociala belastningar bland ungdomar som sökt vård för missbruk, samt
hur prediktorer i tidiga ungdomsåren var associerade till missbruk efter fem år. Delstudie II undersökte hur
antisociala beteenden minskade styrkan på associationen mellan ADHD och alkoholanvändning bland
skolungdomar. Delstudie III utvärderade tillförlitligheten vid användning av enkät, djupintervju och kemisk
håranalys för detektion av droganvändande bland skolungdom. Licentiatavhandlingen godkändes av
betygsnämnden som examinerade Sara Lövenhag till medicine licentiat.
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Doktorsexamen 2014
Leg barnmorska Magdalena Mattebo, Centrum för klinisk forskning
Västerås, Uppsala universitet, Västerås, 28 mars 2014
Use of pornography and its associations with sexual experiences, lifestyles
and health among adolescents.
ISBN:978-91-554-8881-9
Fakultetsopponent: Professor Carl-Göran Svedin, Linköpings universitet.
Betygsnämnd: Professor Elisabet Faxelid, docent Helena Åkerud, docent Per
Ekstrand
Huvudhandledare: Docent Margareta Larsson, Institutionen för kvinnors och
barns hälsa, Uppsala universitet
Bihandledare: Docent Elisabet Häggström Nordin, Akademin för Hälsa, vård
och välfärd, MDH, Västerås/Institutionen för kvinnors och barns hälsa,
Uppsala, Tanja Tydén, professor, Institutionen för folkhälso- och
vårdvetenskap, Uppsala

Det övergripande syftet med avhandlingen var att undersöka pornografikonsumtion i relation till sexuella
erfarenheter, livsstilsfaktorer, hälsa och inställning till sexualitet och pornografi. Fyra delstudier ingår i
avhandlingen, en kvalitativ studie (fokusgruppdiskussioner) och tre kvantitativa (prospektiv kohortstudie
inkluderande två datainsamlingar) studier.
I delstudie I intervjuades personal som arbetar med ungdomar dagligen. Deltagarna diskuterade hur de
upplevde att pornografins budskap påverkar ungdomars sexuella erfarenheter och relationer. Personalens
huvudbudskap var att ungdomar får paradoxala budskap om sexualitet där budskapen om sexualitet i pornografi
är ojämställda med en överordnad man och en underordnad kvinna. De budskapen står i kontrast mot lagar och
förordningar där allas lika värde betonas.
I delstudie II och III deltog 477 pojkar och 400 flickor i första året på gymnasiet (medelålder 16,6 år). I
delstudie II framkom att 96% av pojkarna konsumerat pornografi någon gång. Bland pojkarna kategorierades
10% som högskonsumenter (konsumtion varje dag), 63% medelkonsumenter (konsumtion varje vecka/några
gånger per månad) och 27% lågkonsumenter (konsumtion mer sällan). Bland högkonsumenterna rapporterades
kompissex, alkoholbruk, kamratproblematik och fetma i högre utsträckning. Högkonsumenterna spenderade 10
timmar i sträck vid datorn flera gånger i veckan i högre utsträckning än medel och lågkonsumenter.
I delstudie III framkom att bland flickorna uppgav 54% att de någon gång konsumerat pornografi. Bland
pojkarna uppgav 90% att de tittade på pornografi i jämförelse med 30% av flickorna. I gruppen
pornografikonsumenter fantiserade pojkarna om att prova sexuella handlingar de sett i pornografi i större
utsträckning än flickorna. Däremot fanns ingen skillnad avseende vilka sexuella fantasier pojkarna och flickorna
hade, eller att ha provat sexuella handlingar inspirerat från pornografi.
Nästan 70% av flickorna hade erfarenhet av samlag medan motsvarande siffra bland pojkarna var 57% och en
högre andel av flickorna hade även erfarenhet av oralsex och dubbelt så många flickor som pojkar hade
erfarenhet av analsex.
I den uppföljande studien två år senare då deltagarna var 18 år gamla, var syftet att analysera faktorer av
betydelse för att vara en högkonsument av pornografi över tid, samt vilken betydelse pornografikonsumtion hade
för psykosomatiska samt depressiva symtom vid uppföljningen.
I resultatet framkom att vara pojke, vara född utanför Sverige, gå på praktiskt gymnasieprogram och uppge
högkonsumtion vid första mätningen var faktorer av betydelse för högkonsumtion av pornografi vid mätning två.
Avseende psykosomatiska symtom framkom det att vara flicka, bo med skilda föräldrar, gå på praktiskt
gymnasieprogram, och uppge högkonsumtion vid mätning ett var faktorer av betydelse för psykosomatiska
symtom vid den uppföljande mätningen. Avseende depressiva symtom framkom det i resultatet att vara flicka och
att uppge lågkonsumtion vid mätning ett var faktorer av betydelse vid uppföljande mätning.
Avhandlingsarbetet visar att pornografi har blivit en del av många ungdomars vardagsliv.
Barnmorskor arbetar med olika aspekter av sexuell och reproduktiv hälsa såväl som med andra hälsoproblem
bland ungdomar. Många barnmorskor träffar ungdomar i sitt dagliga arbete och resultaten kan underlätta
förståelsen för relationen mellan pornografikonsumtion och sexuella erfarenheter, livsstilsfaktorer, hälsa samt
inställning till sexualitet och pornografi. Utökad kunskap och bättre förståelse kan utgöra en bas för diskussioner
med ungdomar.
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Leg. läkare Karin Sonnby, Centrum för klinisk forskning Västerås,
Uppsala universitet, Västerås, 11 april 2014
Co-occurring symptoms of attention deficit hyperactivity disorder and
depression aspects of sex, aetiology, help-seeking and assessment
ISBN: 978-91-554-8892-5
Fakultetsopponent: Professor emeritus Hans Ågren, Göteborgs
universitet
Betygsnämnd: Docent Clara Gumpert, docent Lars Kjellin, docent
Tord Ivarsson
Huvudhandledare: Professor Kent Nilsson, CKF Västerås
Bihandledare: Docent Mia Ramklint, institutionen för neurovetenskap,
psykiatri, Uppsala universitet

Samtidiga symptom på ADHD och depression - Kön, etiologi, vårdsökande och diagnostisk bedömning
Syftet med avhandlingen var att öka kunskapen om samtidiga symptom på ADHD och depression, belysa
könsskillnader, orsaker, vårdsökande samt diagnostisk bedömning.
Delarbete I-III baserades på undersökningar i befolkningsrepresentativa grupper av ungdomar i åldern 15-16
och 17-18 år. Studie I undersökte samtidiga symtom på ADHD och depression samt kopplingar till sexuella
övergrepp. Studie II undersökte relationen mellan en variant av genen för Transkriptionsfaktor Aktiverande
Protein -2β (TFAP-2β) och samtidiga symtom på ADHD och depression. Studie III undersökte anknytningen
mellan föräldrar och barn och sambandet med vårdsökande inom psykiatrin. Studie IV undersökte psykiatriska
patienter i åldern 12-17 år och jämförde ungdomars självrapporterade ADHD symtom i ett självrapporteringsformulär jämfört med ADHD-diagnos ställd med en klinisk strukturerad diagnosintervju.
Studierna visade att samtidiga symtom på ADHD och depression var vanligt med en tydlig majoritet av flickor.
Ungefär hälften av alla pojkar och flickor med samtidiga symtom på ADHD och depression rapporterade
erfarenheter av sexuella övergrepp. Resultaten indikerar att individer med samtidiga symtom på ADHD och
depression är en grupp med multipla risfaktorer för långvarig psykisk ohälsa, säger doktorand Karin Sonnby vid
Centrum för klinisk forskning, Landstinget Västmanland och Uppsala universitet.
Resultaten visar även biologiska skillnader kopplade till kön. Flickor med symtom på ADHD och vanliga
varianter i genen för TFAP-2β hade mer symtom på depression, vilket inte var fallet bland pojkar. Omvänt, bland
flickor med symtom på ADHD hade 9-repetionsvarianten av TFAP-2β en skyddande effekt mot att utveckla
symtom på depression, något som annars var mycket vanligt bland flickor med symtom på ADHD. Bara 5 % av
alla ungdomar med symtom på ADHD och/eller depression sökte hjälp från psykiatrin. Samtidiga symtom på
ADHD och depression var förknippade med högre sannolikhet för vårdsökande än någon psykosocial faktor,
inklusive tecken på trygg anknytning till föräldrar. Bland de vårdsökande flickorna var det vanligare med
samtidiga symtom på ADHD och depression än bara symtom på ADHD, säger Karin Sonnby.
Självskattningsformulären visade lovande egenskaper som screeninginstrument för ADHD bland ungdomar,
vilket gör att de kan passa bra för att upptäcka ADHD-problematik.
Det som kanske är mest spännande med Karins forskningsprojekt, om man ser det i ljuset av annan forskning,
är att flickor med ADHD uppvisar en annan symtomprofil än pojkar, vilket till viss del är kopplat till biologiska
könsskillnader. Men även att flickor skiljer sig mot pojkar sociokulturellt; dvs. skillnaderna i symtom och
beteenden, samt att omvärldens tolkningar och bedömningar av flickors symtom och beteenden till stor del är
beroende på våra uppfattningar om hur flickor och pojkar skall vara. Både köns- och genusskillnader bidrar
säkerligen till att flickor med ADHD uppmärksammas i lägre utsträckning och att flickor får mindre hjälp än
pojkar med ADHD, säger professor Kent Nilsson vid Centrum för klinisk forskning.
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Leg. sjuksköterska Lena Burström, Centrum för klinisk forskning Västerås,
Uppsala universitet, Västerås, 29 augusti 2014
Patient Safety in the Emergency Department: Culture, Waiting, and Outcomes of
Efficiency and Quality
ISBN: 978-91-554-8971-7
Fakultetsopponent: Professor Eldar Søreide, Stavangers universitet, Norge
Betygsnämnd: Professor Eva Johansson, professor Marie-Louise Hall-Lord, professor
Hans Rutberg
Huvudhandledare: Docent Mats Enlund, CKF Västerås
Bihandledare: Med dr Marie-Louise Walker-Engström, professor Maaret Carstén

Ny mottagandemodell minskade väntetiden på akuten
Det nya arbetssättet på akutmottagningen i Västerås där en specialistläkare gör första bedömningen har varit
framgångsrikt. Det visar Lena Burström, leg sjuksköterska och doktorand, i sin avhandling om patientsäkerheten
på akutmottagningar.
- Jag är förvånad över att bytet av mottagandemodell på akutmottagningen på kort tid fick så positiva effekter,
med betydligt kortare väntetider, färre patienter som återkom till akutmottagningen och färre dödsfall, säger hon.
Lena Burströms avhandling handlar om kulturen på akutmottagningar som på många håll kännetecknas av
anhopning av patienter, väntan och brister i patientsäkerheten. Fokus har varit hur olika mottagandemodeller
påverkar kulturen och patientsäkerheten.
Lena Burström har bland annat undersökt effekterna av byte av mottagandemodell på akutmottagningen på
Västmanlands sjukhus Västerås. Före förändringen bedömdes patienterna först av en sjuksköterska och togs
därefter omhand av en underläkare. Den nya triage-modellen innebär att en specialistläkare gör första
bedömningen och därefter tas patienterna omhand av ett team med sjuksköterska och underläkare.
Resultatet visar att tiden från registrering till att träffa läkare minskade från 2008 till 2012 med 47 minuter, och
tiden för hela besöket på akutmottagningen minskade med 34 minuter. Samtidigt var det färre patienter som 2012
lämnade akutmottagningen innan behandlingen hade avslutats, färre återkom inom 24 respektive 72 timmar och
färre dödsfall inträffade inom 7 och 30 dagar efter besöket.
I en delstudie jämförde Lena Burström tre akutmottagningar med olika mottagandemodeller. Resultatet visade
bland annat att mediantiden från det att patienten träffade läkaren till utskrivning var 158 minuter för
akutmottagningen med specialistläkare med team, jämfört med 197 för triage-modellen med sjuksköterska i
första ledet och underläkare därefter och 243 minuter för modellen med sjuksköterska i första ledet efterföljd av
akutläkare.
- Min slutsats är att en triagemodell med specialistläkare med team är överlägsen andra modeller vad gäller
effektivitet och kvalitet. Det handlar inte bara om att en specialistläkare gör första bedömningen, minst lika
viktigt är teamet som därefter tar hand om patienten, säger Lena Burström.
- Att sitta och vänta på en akutmottagning är inte bara känslomässigt pressande, även medicinskt påverkar det
patienterna negativt. Därför är det bra att vi så snart efter att den nya triage-modellen införts kan belägga de
positiva fördelarna, säger docent Mats Enlund, chef för Centrum för klinisk forskning.
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Leg sjuksköterska Emelie Condén, Centrum för klinisk forskning
Västerås, Uppsala universitet, Västerås, 14 november 2014
Type D Personality: Psychometric Properties of the DS14 and
Associations with Ill Health and Coronary Heart Disease in General
and Clinical Populations
ISBN: 978-91-554-9052-2
Fakultetsopponent: Docent Aleksander Perski, Stockholms universitet
Betygsnämnd: Professor Jerker Hetta, professor Bruno Hägglöf,
professor Tiny Jaarsma
Huvudhandledare: Med dr Cecilia Åslund, CKF Västerås
Bihandledare: Professor Jerzy Leppert, professor Lisa Ekselius

Enkla verktyg för att bestämma personlighet saknas. Vår personlighet påverkar hälsan. Den som är en Dpersonlighet – nedstämd, stressad och inbunden – löper betydligt högre risk att bli sjuk. Men de verktyg som
används för att bestämma personlighet är inte tillförlitliga.
Det är slutsatsen i en avhandling som Emelie Condén, leg sjuksköterska och doktorand vid Centrum för klinisk
forskning, lade fram den 14 november i Västerås.
- Det frågeformulär, DS14, som används för att mäta typ D-personlighet innehåller endast 14 frågor. Jag tror inte
att är tillräckligt för att mäta personlighet på ett djupare plan, säger Emelie Condén.
Typ D-personlighet utvecklades från början för att studera personlighetsdrag hos patienter med hjärtkärlsjukdom.
Tidigare forskning har visat att andelen hjärt-kärlsjuka patienter med typ D-personlighet ligger på 27-31
procent jämfört med 13-24 procent i befolkningen. Den metod som oftast används är ett enkelt
självskattningsformulär, kallat DS14, som patienterna fyller i.
När Emelie Condén lät 1 000 hjärtsjuka vid olika tillfällen svara på DS14-formuläret blev resultaten
motsägelsefulla. Under sjukhusvistelsen var andelen typ D-personligheter 14 procent, efter en månad 21 procent,
och efter ett år 19 procent. Bara 6 procent av patienterna klassades som typ D-personligheter vid alla tre
mätningar.
- Så stora ska variationerna inte vara, vi är ju samma personligheter oavsett vad som händer runt omkring oss.
Min slutsats är att DS14 inte är lämpligt att använda på människor som är i kris. Det verkar som att DS14 mäter
ett temporärt tillstånd, kanske inte den personlighetsmätning som är önskvärt.
Emelie Condén har även undersökt typ D-personlighet och dess hälsokonsekvenser bland ungdomar.
Utgångspunkten var landstingets undersökning Liv och hälsa ung där ungdomarna bland annat fick fylla i DS14formuläret.
Resultatet blev att 14 procent av ungdomarna bedömdes ha typ D-personlighet, och dessa hade fem gånger
högre risk att drabbas av psykosomatiska symtom, som oro, huvudvärk, sömnproblem och värk.
- Det resultatet stämmer bättre överens med tidigare forskning om typ D-personlighet. Men jag ifrågasätter om
DS14 verkligen mäter ungdomarnas personlighet. Metoden kanske endast mäter olika psykosomatiska symtom,
säger hon.
Samtidigt är det viktigt att hitta riskindividerna inte bara utifrån biologiska faktorer utan även utifrån
personlighet, anser Emelie Condén. Detta för att ge vårdpersonalen bättre kunskap och möjlighet att anpassa vård
och rehabilitering till olika patienters behov.
- För att det ska bli möjligt behöver vi ta fram tillförlitliga och enkla verktyg för att bedöma personlighet.
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Utbildning
CKF har under 2014 anordnat följande kurser:
Introduktionskurs - Vetenskapsmetodik och evidensbaserad medicin, 7,5 högskolepoäng
Kursansvarig: Med dr Johan Knutsson
Antal kurstillfällen: onsdagar 13.00-17.00 mellan jan – juni 2014 (uppehåll för sport- och påsklov)
Antal deltagare: 19 deltagare (18 blev godkända vid examinationen)
Syfte: Ge en introduktion till planering, genomförande, analys och rapportering av projekt inom forskning och
utveckling med i första hand klinisk inriktning.
Målgrupp: Högskoleutbildade inom vården.
Förkunskaper: Grundläggande behörighet för högskolestudier och särskild behörighet, högskoleutbildning inom
vårdområdet (läkare, tandläkare, sjuksköterska, 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, evidensbaserad medicin och
kritisk granskning av vetenskapliga artiklar. Etik i klinisk forskning inklusive ansökningsförfarande till
etiknämnden. Att upprätta personregister – legala aspekter och praktiska överväganden. Den vetenskapliga
rapporten. Att skriva en projektplan – projektarbete med framtagande av projektplan samt muntlig och skriftlig
presentation som en del av examinationen.
Vetenskapsmetodik för ST-läkare
Kursansvarig: Med dr Eva Nohlert
Examinator: Doc Mats Enlund
Antal kurstillfällen: 6 heldagar samt handledning 3-5 timmar mellan 10 september och 26 november 2014
Antal deltagare: 17 deltagare
Syfte: Att förmedla ett medicinskt vetenskapligt syn- och förhållningssätt och att ge en introduktion till klinisk
forskning och utveckling.
Målgrupp: ST-läkare i Västmanland
Innehåll: Vetenskapsmetodik, studiedesign, evidensbaserad medicin, litteratursökning, regler kring etik och
personuppgifter i forskning, grunder i biostatistik och epidemiologi, grundläggande hälsoekonomi, att skriva en
projektplan och vetenskaplig rapport, artikelgranskning, projektarbete med framtagande av projektplan samt
muntlig och skriftlig presentation.

Seminarieverksamhet
Läkarmöten
Läkarmötena har karaktären av minisymposier som tar 45 minuter i anspråk första fredagsmorgonen i månaden
(med uppehåll i juli och augusti). Ämnet väljs av programgruppen i samarbete med vidtalade moderatorer. Syftet
med mötena är att nå det breda kollektivet av läkare som är verksamma i Västmanland. Deltagarantalet har varit
cirka 100 per tillfälle. Programgruppen bestod under 2014 av: Mats Enlund sammankallande, Jerzy Leppert,
Åke Tenerz, Johan Carlander, Camilla Skoglund-Andersson, Margareta Reutervall, Inge Eriksson, Abbas Chabok
och Adina Velica.
Läkarmöten 2014
10 januari -”KUA – klinisk undervisningsavdelning – Har vi nytta av den verksamheten inom Västmanländska
sjukvården”
Moderator: Mats Enlund
Medverkande: Anna Brännback, KUA och Thomas Eklund, Ortopedkliniken
7 februari -”Hur stor betydelse har våra kostval för sjukdomsutveckling”
Moderator: Abbas Chabok
Medverkande: David Stenholtz, Onkologkliniken
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7 mars -”Socialstyrelsen riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder och din roll som läkare”
Moderator: Lennart Iselius
Medverkande: Sevek Engström, Lisa Österberg och Britt-Marie Westholm
9 maj -”Öppna jämförelser – so what”
Moderator: Lennart Iselius
Medverkande: Inge Eriksson, Åke Tegelberg och Lena Bixo
13 juni -”Musik och hälsa”
Moderator: Jerzy Leppert
Medverkande: Bengt Starrin
5 september -”Ätstörningar – hur fungerar omhändertagandet i Västmanland”
Moderator: Adina Velica
Medverkande: Charlotte Suvero, BUP och Jennie Liljehult, Ätstörningsenheten
3 oktober -”Probiotika som behandlingsalternativ vid olika sjukdomstillstånd”
Moderator: Abbas Chabok
Medverkande: Ulrika Fagerberg, Barnkliniken och Bengt Jeppsson, Lunds universitet
7 november -”Klinisk forskning från Västmanland. Hur kan vi stimulera till ökad klinisk forskning?”
Moderator: Abbas Chabok
Medverkande: Åke Tenerz, Yvette Andersson, Lennart Edmark,
Karin Sonnby, Anders Nilsson, Mats Enlund och Liselott Sjökvist
5 december -”SPUR much?”
Moderator: Camilla Skoglund-Andersson
Medverkande: Kåre Jansson och Minka Wikström, LIPUS

Doktorandseminarier
Doktorandseminarier, tre-fyra heldagsseminarier/termin, fredagar 08:30-16:30.
Plats: Lärcentrum, ing 40.
Ansvarig doktorand: Lena Burström (vårterminen) och Susanne Olofsdotter (höstterminen).
Doktorandseminarier vid CKF 2014
Under vårterminen har man arbetat med analys och granskning av enskilda manuskript eller presentationer.
Dessutom har en pre-disputation och en pre-licentiat genomförts.
14 februari
21 mars
16 maj

Artikelgranskning och statistik
Pre-disputation och pre-licentiat
Presentation av olika forskningsområden samt studiedesign och statistik

Ämnet för hösten har varit statistisk analys med utgångspunkt i boken Discovering Statistics Using IBM SPSS
Statistics, fjärde upplagan, av Andy Field, SAGE Publications Ltd. Dessutom har två pre-disputationer
genomförts.
22 augusti
19 september
24 oktober
31 oktober
5 december

Pre-disputation och kvantitativ metod
Statistik; bias och icke-parametriska modeller
Statistik; korrelation, regression och ANOVA (GLM 1)
Pre-disputation
Statistik; ANCOVA, repeated measure och mixed designs (GLM 2-5), MANOVA och logistisk
regression
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Fortbildningsserie för personal och doktorander vid CKF
Tredje tisdagen varje månad kl 10.00-11.00
18 februari Anu Molarius ”Hälsoläget bland vuxna i Västmanland”
18 mars Magdalena Mattebo ”Pornography use and its associations to sexual experiences, lifestyles and health
among adolescents”, provdisputation
15 april Hans Giertz ”Killing bugs without drugs – om nya rön inom atom och molekylärfysik med potentiell
betydelse för medicinsk vetenskap”
19 augusti Lena Burström ”Patient safety in the emergency department”, provdisputation
16 september Josefin Näs, Landstingshälsan ”Motivation – hur förändrar jag mina vanor”
7 oktober Yudi Pawitan, prof i biostatistik MEB KI ”State of the art in modern statistical methods”
28 oktober Emelie Condén ”Type D personality. Psychometric properties of the DS14 and associations with ill
health and coronary heart disease in general and clinical populations”, provdisputation
18 november Rong Chen, Cambio Healthcare Systems och Jonas Ekström, Verksamhetschef Västmanlands
sjukhus Sala ”Forskningsdata ur Cosmic – är det möjligt?”

Övriga seminarier
11 april 2014, kl 09.30-12.00: Vad vet vi om de som söker BUP idag?
Plats: Aros Congress Center, Västerås
Föreläsare: Med dr Mia Ramklint, Institutionen för neurovetenskap, psykiatri, Uppsala universitet,
docent Tord Ivarsson, Barn- och ungdomspsykiatri, Göteborgs Universitet, docent Susanne Bejerot, Institutionen
för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet, med dr Clara Gumpert, Institutionen för klinisk neurovetenskap,
Karolinska Institutet
Moderator: Professor Kent Nilsson, CKF
Antal: 100 deltagare
Målgrupp: Personal, tjänstemän och politiker vid psykiatri, primärvård, ungdomsmottagning, socialförvaltning
och skola
Program
 Varför söker vissa barn och föräldrar till BUP medan andra med lika stora behov inte gör det?
 Barnpsykiatrisk diagnostik
 Samsjuklighet, vad betyder det?
 Könsskillnader och att predicera uppförandestörningar bland barn och ungdomar
 Diskussion
29 augusti 2014, kl 09.30-12.00: Patientsäkerhet på akuten
Plats: Aulan, Västmanlands sjukhus Västerås
Föreläsare: Professor Hans Rutberg, Linköpings universitet, professor Eldar Søreide, Stavangers universitet,
Norge, professor Maaret Castrén, Karolinska Institutet, Stockholm, professor Richard Cook, KTH, Stockholm
Moderator: Docent Mats Enlund, CKF
Målgrupp: Samtlig vårdpersonal, chefer och övriga intresserade av patientsäkerhet
Antal: ca 170 personer
Seminariet handlade om komplexiteten gällande patientsäkerhet inom hälso- och sjukvårdssystemet med
inriktning mot akutsjukvård och akutmottagningar.
Professor Hans Rutberg pratade om patientsäkerhetsarbetet med frågeställningen om arbetet med
patientsäkerhet leder till konkreta resultat.
Professor Eldar Søreide, tillika dagens opponent talade om patientsäkerhet i det akuta
omhändertagandet.
Professor Maaret Castrén diskuterade om triage som mottagandemodell är patientsäker.
Professor Richard Cook pratade om sjukvårdens komplexa system med fokus på akutmottagningar.
Seminariet med en fråge- och diskussionsstund under ledning av docent Mats Enlund.
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14 november 2014, kl 09.15-12.00: Finns ett samband mellan psykologiska faktorer och hjärt- kärlsjukdomar?
Plats: Aulan, Västmanlands sjukhus Västerås
Föreläsare: Professor Jerker Hetta, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet, professor
Lisa Ekselius, Institutionen för neurovetenskap, Uppsala universitet, professor Tiny Jaarsma, Institutionen för
samhälls- och välfärdsstudier, Linköpings universitet, docent Aleksander Perski, Stressforskningsinstitutet,
Stockholms universitet
Moderator: Med dr Cecilia Åslund, CKF
Antal: 50 deltagare
Målgrupp: Personal vid internmedicin, psykiatri, primärvård samt tjänstemän och politiker, övriga intresserade
inom landstinget Västmanland
Seminariet handlade om det komplexa samspelet kring olika psykosomatiska riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom
såsom personlighet, sömnproblem och stress.
Professor Jerker Hetta talade om sömn och sömnproblem – sömnens roll för god hälsa och effekter av störd
sömn.
Professor Lisa Ekselius talade om personlighetsteorins historia, från de gamla grekerna till idag.
Professor Tiny Jaarsma talade under rubriken Self-care, depression and personality in heart failure patients: a
hopeless combination? och beskrev behovet av stöd till patienter drabbade av hjärtsvikt.
Avslutningsvis talade dagens opponent Aleksander Perski kring vad som stressar hjärtat och hur detta kan drabba
patienterna. Detta avslutades med en diskussionsstund under ledning av med dr Cecilia Åslund

28 november 2014, kl 09.00-15.40: Har vi någon praktisk nytta av forskning inom länssjukvården? - Erfarenhet
av 15 års verksamhet vid Centrum för klinisk forskning i Västmanland
Plats: Aros Congress Center, Västerås
Antal: 113 deltagare
Målgrupp: Landstingsanställda i Västmanland, universitetsanställda vid Uppsala universitet och samtliga
samarbetspartners till Centrum för klinisk forskning i Västmanland.
I december 1999 invigdes en ny universitetsenhet inom landstinget Västmanland – Centrum för klinisk
forskning. Detta var den första i sitt slag i landet. Det har nu gått 15 år sedan dess och 43 anställda vid
landstinget Västmanland har disputerat vid Centrum för klinisk forskning i Västerås. Drygt 550 vetenskapliga
artiklar har publicerats i internationella medicinska tidskrifter. Satsningen som landstinget och universitetet
gjorde på den kliniska och folkhälsovetenskapliga forskningen visade sig ha stor påverkan på
sjukvårdsverksamheten, inte bara inom landstinget Västmanland utan även nationellt och internationellt.
Dagen var välbesökt och från Uppsala universitet var vicerektor och dekanus vid medicinska fakulteten
representerade, från landstinget Västmanland landstingsdirektören, landstingsrådet med ansvar för forskning
och utveckling och t.f. sjukhuschefen med många av verksamhetscheferna. Anställda vid CKF presenterade alla
forskningsområden på ett engagerat och professionellt sätt. De gäster som deltog i dagen blev imponerade av
bredd och djup i den forskning som bedrivs vid CKF och den praktiska anknytningen till sjukvårdsarbetet. De
projekt som inte blev redovisade muntligt fick utrymme i en välbesökt postersession. Många efterlyste
möjligheter att skapa liknande forum för presentation av den aktuella forskningen inom landstinget
Västmanland om inte årligen, så minst vartannat år. På kvällen avslutades jubileumsfirandet med en traditionell
forskarfest på slottet med den avgående landshövdingen Ingemar Skogö som hedersgäst.
De som jobbade med det framgångsrika programmet och festen var; Leif Bergkvist, Cecilia Åslund,
Kent Nilsson, Elisabet Rodby, Johan Carlander, Abbas Chabok, Mariana Ehn, Maria Dell’ Uva Karlsson,
Michaela Eriksson och Jerzy Leppert, sammankallande.
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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 av vilka flertalet betingas av
åderförkalkningssjukdom (ateroskleros). Inom Landstinget Västmanland har av tradition bedrivits omfattande
forskning inom området aterosklerotiska manifestationer, som t ex hjärtinfarkt, fönstertittarsjuka, förändringar i
blodflödet i halspulsådrar osv. Studien är uppdelad i två armar. I den första armen ingår patienter som söker pga
hjärtinfarkt och i den andra patienter som söker pga förändringar i perifera blodkärl. Dessutom ingår en grupp
frivilliga kontrollindivider vilka matchas för ålder och kön passande till de båda armarna. Studien finansieras i
stor utsträckning av externa medel, huvudsakligen från SparbanksStiftelsen Nya.
SAVa-studien har en lokal styrgrupp bestående av prof Jerzy Leppert, sammankallande, docent Pär Hedberg,
klinikchef Anders Hellberg, docent Egil Henriksen, docent Sadettin Karacagil (Istanbul, Turkiet), prof Göran
Nilsson och klinikchef Åke Tenerz. Den externa analysgruppen består av prof Anders Hamsten, KI, prof ClaesGöran 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. Under 2014 förflyttades alla samlade blodprover till Uppsala biobank vid
UCR. Det genomfördes upptining av serum för analyser av ett 80-tal kardiovaskulära biomarkörer (Olink
Proseek PEA-teknologi). Resterande serum åternedfrystes för framtida analyser.
VaMIS-materialet ingick som en del i Emelie Condéns doktorsavhandling Type D personality; psychometric
properties of the DS14 and relations to ill-health and coronary heart disease in general and clinical populations
2014. Även i Fredrik Calais doktorandarbete ingår VaMIS-materialet i en publikation från 2014.
Arm 2. Peripheral Arterial Disease in Vastmanland (PADVa)
Hjärtsvikt är ett vanligt förekommande och för samhället kostsamt sjukdomstillstånd. Systolisk
vänsterkammardysfunktion (nedsatt pumpfunktion i vänster kammare) är den vanligaste orsaken till manifest
hjärtsvikt. På grund av den börda som hjärtsvikt utgör både för drabbade individer och för samhället har man
föreslagit screening i befolkningen, alternativt i utvalda högriskgrupper, för att finna och behandla individer med
symtomfri nedsättning av vänsterkammarfunktionen. Patienter med perifer kärlsjukdom är en potentiell
högriskpopulation.
16

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. Under 2014 har två delarbeten resulterat i referee-granskade
publikationer. Analyser avseende förekomsten av diabetes och prediabetes, liksom förekomsten av
underbehandlat blodtryck i patientgruppen pågår. Likaså har statistiska analyser påbörjats avseende ett 80-tal
biomarkörer i blodet som, i ett samarbete med prof Agneta Siegbahn, analyserats vid UCR i Uppsala.
Undersökning av 75-åringar i Västerås
År 1997 fanns 1100 personer födda 1922 bosatta i Västerås kommun. Dessa personer fyllde alltså 75 år under år
1997. Av dessa utvaldes 618 personer slumpvis och erbjöds en omfattande hälsoundersökning speciellt inriktad
på kardiovaskulär funktion och sjuklighet. Inbjudan accepterades av 223 män och 210 kvinnor. Detta betyder att
70% av deltagarna deltog i undersökningen.
Den undersökta populationen är mycket väl karaktäriserad i likhet med bortfallet. Begränsningen till en
åldersklass ger svagheten att man i princip inte kan generalisera till andra åldersklasser men den stora fördelen att
man inte behöver ta hänsyn till åldern då man utforskar olika samband. Traditionellt har man klumpat ihop alla
över 65 år i en grupp “äldre”. Detta kan bli mycket missledande och dölja många viktiga detaljer. 75-åringar
utgör en grupp av överlevare som rimligen har andra riskfaktorer än medelålders personer. Riskfaktormönstret
kan förväntas ändra sig snabbare och snabbare allt eftersom dödligheten mot livets slut accelererar och
överlevarna blir färre och färre. En styrka i vår forskningskohort är att den inkluderar också äldre kvinnor vilket
är sällsynt i dessa sammanhang.
Projektet har resulterat i en doktorsavhandling: Pär Hedberg, Left ventricular systolic dysfunction in 75-year-old
men and women. Arton referee-granskade artiklar har publicerats varav två under år 2014.
Westmannia Cardiovascular Risk Factors Study - WICTORY
I avsikt att minska dödligheten i hjärt- och kärlsjukdomar i länet genomförde Landstinget Västmanland under
åren 1990-1999 projektet ”Gränslös hälsa”, där samtliga män och kvinnor i Västmanland som under dessa år
fyllde 40 eller 50 år erbjöds en hälsoundersökning. Erbjudandet gick ut till drygt 51000 personer, varav drygt
34400 (60%) deltog i undersökningen.
Syftet med WICTORY-projektet är att följa upp denna hälsoundersökning genom att undersöka sambandet
mellan traditionella riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom mätta vid hälsoundersökningen och död/dödsorsak samt
sjukdomsdiagnoser som inträffat efter genomgången hälsoundersökning. Kompletterande data tas även fram och
samband mäts med hälsovariabler mätta vid tidpunkter före hälsoundersökningen, såsom vid födelse och
mönstring. En uppföljning av deltagarna görs genom registerkörningar där uppgifter om död/dödsorsaker och
sjukhusvård efter undersökningsdatum införskaffas. Risken för förtida död och/eller insjuknande beräknas
därefter genom statistiska metoder för överlevnadsanalys. I den fortsatta uppföljningen planeras årliga
uppdateringar av uppgifter om dödlighet, liksom komplettering med uppgifter om hälsovariabler uppmätta vid
mönstringen (för män). Hälsovariabler uppmätta vid födseln (för män och kvinnor) är redan insamlade för ca en
tredjedel av individerna. Datamaterialet samkörs också med data från andra projekt som delvis omfattar samma
individer, såsom SAVa-projektet samt Swedish Mammography Cohort (SMC) och Cohort of Swedish Men
(COSM).
Resultat från studien har under 2014 presenterats vid EuroPRevent 2014, Amsterdam, Nederländerna den 8-10
maj. En poster med titeln IQ, serum cholesterol and all-cause mortality in Swedish men: a study of IQ at
conscription, total serum cholesterol (TC) at age 40 and all-cause mortality after age 40 belönades där med pris
för bästa abstract och poster i sessionen om Prevention and Epidemiology.
I studiegruppen ingår för närvarande prof Jerzy Leppert, prof Göran Nilsson och docent Andreas Rosenblad.
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Sentinel node-projekten
Information om huruvida en brösttumör har spridit sig till lymfkörtlarna är mycket viktig för att kunna bedöma
prognosen och ta ställning till efterföljande adjuvant systembehandling. Under senare delen av 1990-talet
utvecklades en metod, sentinel node biopsi, som möjliggör tillförlitlig diagnostik med ett minimalt
operationstrauma. Sentinel node är benämning på den första lymfkörteln dit lymfa dräneras från ett tumörområde
i bröstet. Denna lymfkörtel kan identifieras med hjälp av en radioaktiv isotop och en blåfärg som sprutas in i
bröstet intill tumören. Vid operationen avlägsnas enbart sentinel node (som oftast inte är en körtel utan två, eller
ibland fler) och om denna är frisk lämnas övriga körtlar kvar. Ingreppet medför betydligt mindre risk för
komplikationer från armen än traditionell utrymning. Projektet har genererat tre doktorsavhandlingar hittills, den
senaste försvarad under 2012.
Det är numer klarlagt att det inte är av betydelse att operera bort fler körtlar från axillen när sentinel node är
negativ, dvs fri från metastas. Men det börjar också ifrågasättas om man behöver operera bort fler körtlar när
sentinel node innehåller metastas. Om depositionen av metastaser är mycket liten, sk mikrometastas behövs det
sannolikt inte, men även vid större engagemang finns en del data som talar för att det kanske är onödigt. För att
närmare kartlägga detta har vi startat en cohortstudie av patienter med mikrometastaser i sentinel node.
Patienterna kommer endast att genomgå sentinel node biopsi, och inte någon axillutrymning vid fynd av
mikrometastaser. Studien är en multicenterstudie med ett 20-tal deltagande sjukhus i Sverige. 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 som kommer att starta under våren
2015 och beräknas inkludera patienter under minst 5 år.
SALVe-projektet - Liv och Hälsa Ung (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.
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 40 artiklar publicerats i internationella tidskrifter. En licentiat
examina och en disputation genomfördes 2014 och två disputationer planeras för 2015.
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 1300 av 2000 patienter rekryterats. Under 2011 registrerades en doktorand i projektet. De första
vetenskapliga atriklarna är nu publicerade och vi planerar att publicera ytterligare 3-4 artiklar under 2015.
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 postdoktorand knöts till
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projektet. Ytterligare en doktorand registrerades i projektet under 2012. De första artiklarna från projektet
publicerades under 2013, och det planeras 2-3 artiklar årligen de kommande åren.
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
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. En
artikel publicerades 2014. Aktuell information om projektet finns på www.ltv.se/salve.
Fallprevention för äldre i ordinärt boende
Fallolyckor bland äldre ökar och innebär lidande för den enskilde och stora samhällskostnader. Evidens stödjer
att fallrisk minskas genom träning. Utmaningen är att motivera de inaktiva äldre till fortsatt aktivitet. Ökade
kunskaper behövs om hur fallpreventiva program bör utformas för att maximera deltagandet bland äldre. Syftet
med studien är att utvärdera och jämföra effekterna avseende fallfrekvens och fallrelaterade skador mellan äldre
personer som tränar respektive ej tränar avseende balans, benstyrka och gångförmåga. Studien är ett samarbete
mellan landstingen i Uppsala, Västmanland och Sörmland. Personer 75 år och äldre, boende i ordinärt boende
inom ett av dessa tre landsting tillfrågas om deltagande i studien och randomiseras till tre grupper varav en utgör
kontrollgrupp. Sjukgymnastledd hemträning med eller utan motiverande samtal pågår under tre månader och följs
upp under två år. Utvärdering sker genom frågeformulär och tester. Förhoppningen är att resultatet ska leda till
färre fallolyckor och ökad kunskap om effektiva fallförebyggande interventioner.
Undernäring hos äldre som läggs in på sjukhus
Undernäring hos äldre innebär sämre förmåga att klara av operationer och generellt sämre överlevnad.
Omfattningen av problemet är dock bristfälligt kartlagt. Studierna syftar till att kartlägga prevalensen av
undernäring hos patienter som normalt vistas hemma, men som läggs in på sjukhus akut eller för planerade
ingrepp. Vi kommer även att kartlägga riskfaktorer för undernäring, och att jämföra prognosen för undernärda
med den för välnärda. För att söka efter tidiga riskfaktorer bland livsstilsfaktorer sammanlänkas data från vår
cohort med en tidigare insamlad cohort med uppgifter om kost och levnadsvanor upp till 25 år innan patienterna
lades in på sjukhus hos oss. Dessutom ingår en 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 och på så sätt underlätta cancercellers överlevnad och förmåga att sätta dottersvulster.
Vi har genomfört en retrospektiv journalgenomgång av knappt 3 000 patienter som opererats för bröst- eller
kolorektal-cancer och som anesteserats med antingen sevofluran eller propofol. Propofol-baserad anestesi
resulterade i drygt fem procent högre 5-års-överlevnad. Bilden grumlades dock av ojämn fördelning av
confounders och effektmodifierare mellan grupperna, och där skillnaden i överlevnad efter multipel
regressionsanalys blev icke-signifikant. Studien visade sig vara kraftigt under-dimensionerad. Givet frågans
allvarlighetsgrad har vi gått vidare med en prospektiv, randomiserad studie, som dimensionerats utifrån data från
den retrospektiva studien. Inklusionen av patienter startade i Västerås december 2013 och under 2014 har Lund,
Linköping och Örebro följt efter. Ytterligare centra kommer successivt att ansluta.
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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).
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Förutom doktorandprojekten, som presenteras i bilaga 2, bedriver medarbetare vid CKF egna forskningsarbeten, här följer några huvudområden
Leif Bergkvist
- Sentinel node biopsi vid bröstcancer – micrometastaser
- Sentinel node biopsi vid bröstcancer – macrometastaser
- SentiMag – en ny metod för sentinel node detektion
- Epidemiologiska studier, kost och cancer etc
- Livskvalitet efter bröstcancerbehandling
- Undernutrition hos äldre
Mats Enlund
- Atelektaser under anestesi (handledning doktorandprojekt tillsammans med postdoktorand Lennart Edmark)
- Cancer och anestesi – CAN
- HLR m.m. (tillsammans med postdoktorand Marie-Louise Södersved Källestedt)
- Patientsäkerhet på akutmottagning (tillsammans med postdoktorand Lena Burström)
- Mätning av postoperativ återhämtning via mobil-app – RAPP (tillsammans med prof. Ulrica Nilsson,
Örebro)
- ”Willingness to pay”, ett hälsoekonomiskt verktyg
Ulrika L Fagerberg
- Diagnostiska metoder och prognostiska markörer vid inflammatorisk tarmsjukdom hos barn
- Metoder för att kunna särskilja de två inflammatoriska tarmsjukdomarna Crohns sjukdom resp. ulcerös kolit
- Immunologiska mekanismer vid inflammation i magtarm-kanalen
- Behandling av inflammatorisk tarmsjukdom
Pär Hedberg
- Ultraljudsdiagnostik vid hjärt- och kärlsjukdom, särskilt vänsterkammarfunktion
- Hjärtats funktion under fysisk ansträngning
- Epidemiologiska studier av hjärt- och kärlsjukdomar
- SAVa-projektet
Ann-Christin Johansson
- Utredning och behandling av muskuloskeletal smärta
- Fallprevention för äldre i ordinärt boende
- Implementering av metoden FAR – fysisk aktivitet på recept – till patienter i primärvården
Johan Knutsson
- Studier av olika typer av trumhinnerör
- Stamceller i trumhinnor
- Morbiditet efter borttagande av halsmandlarna
- Ballongvibrationsbehandling av nästäppa
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. Tvärsnitts-och interventionsstudie. Även fokusgruppsintervjuer
genomförda. En del av detta projekt genomförs i samarbete med Centrum för allmänmedicin (Cefam), KI.
- Depression hos akutpatienter i primärvård. Detta projekt genomfördes i samarbete med KI, Cefam och
resulterat i en avhandling.
- Disease och Illness perspektiv i en mångkulturell primärvårdspopulation 1997-2007. Kvalitativa och
kvantitativa tvärsnitts, interventions och långtidsstudier.
- Smärtbeskrivningar av patientberättelser om ”Halva kroppen” 5 år senare. Intervju och smärtteckningsdata.
Ligger för bearbetning.
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Göran Nilsson
- Undersökning 75-åringar i Västerås. Studier av 10-års överlevnad för män och kvinnor bosatta i Västerås
födda 1922 och undersökta beträffande hjärt-kärlhälsa 1997.
- Deltar i WICTORY-projektet med uppföljning av 40- och 50-åringar undersökta på 1990-talet.
- Hjärtinfarktstudier inom ramen för SAVa projektet.
Kent Nilsson
- Nya tekniska lösningar för diagnos av psykisk ohälsa
- Social status, en markör för ungdomars levnadsvanor och hälsa
- Sociala relationer och emotioner, prediktorer för avvikande beteende
- Gen-miljöinteraktion, en tvärvetenskaplig förklaringsmodell till avvikande beteende hos ungdomar
- Barn och ungdomspsykiatri, biologisk 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
Eva Nohlert
- Effektivisering av tobaksavvänjningsbehandling
- Behandlingseffektivitet av tobaksavvänjningsprogram
- Kostnadseffektivitet av tobaksavvänjningsprogram
- Bortfall i tobaksavvänjningsprogram
- Utvärdering och utveckling av Sluta-röka-linjen
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.
Marie-Louise Södersved Källestedt
- Undersökning av ALERT-utbildning (en utbildning i akuta livshotande händelser, igenkännande och
behandling)
- Fem-årsuppföljning av sjukvårdspersonals teoretiska kunskaper inom hjärt- och lungräddning
- Simulatorinstruktörens utveckling
Philippe Wagner
- Familial cancer risk, oral contraceptive use and soft tissue sarcoma. Tissue damage and soft tissue sarcoma.
Marie-Louise Walker-Engström
- Patientsäkerhetskulturen inom Akutmottagningen i Västerås
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Magnus von Unge
- Smaknervs-studien
- Intraoperativ mätning av hörselbensrörligheten
- Aktivering av regenerationscentra på trumhinnan
- Odling och analys av stamceller från trumhinnan
- Jämförande studie av olika ventilationsrör vid sekretorisk öroninflammation
Cecilia Åslund
- Social status, socialt kapital och skam – betydelse för hälsa och beteende
- Gen-miljö interaktion i relation till psykiatrisk sjuklighet och avvikande beteende bland ungdomar
- Genetisk susceptibilitet för miljöfaktorer och social kontext – maskrosbarn och orkidébarn
- 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 2014 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
The UWA Club for Cell Therapy, University of Western Australia, Perth, Australien, 13 februari 2014
M von Unge
Bringing regenerative medicine into the ear
Inviterat föredrag
XII Skandinaviskt Öronkirurgiskt Möte, Geilo, Norge, 6-9 mars 2014
M von Unge
Arrangör
M von Unge
Cholesteatoma - ethio-pathogenecy and classification
Föredrag
12th International Congress on Obesity, Kuala Lumpur, Malaysia, Mars 2014
Molarius A, Lindén Boström M, Granström F, Karlsson J
12-year trends in obesity by age and educational level in Mid-Sweden – the increase is levelling off among
young adults but socioeconomic differences persist
Poster
Master Class IBD Surgery, Ihre Symposium Linköping, 7-8 april 2014
Fagerberg Ulrika L
- Pediatric IBD - Preoperative assessment
- Transition to adult gastroenterology/surgery
Inbjuden föreläsare
Europrevent 2014, International Congress, European Society of Cardiology (ESC), Amsterdam, Holland,
8-10 Maj 2014
Nilsson G, Leppert J, Rosenblad A
IQ, serum cholesterol and all-cause mortality in Swedish men: a study of IQ at conscription, total serum
cholesterol (TC) at age 40 and all-cause mortality after age 40
Poster – Postern belönades med pris för bästa abstract och poster i sessionen om Prevention and Epidemiology
19th International Conference of the A.P.P.A.C, Association of Psychology & Psychiatry for Adults and
Children. Aten, Grekland, 13-16 maj 2014
Condén E, Leppert J, Ekselius L, Åslund C.
The prevalence of Type D personality and its associations with psychosomatic symptoms and musculoskeletal
pain among adolescents.
Poster
Åslund C, Comasco E, Nordquist N, Leppert J, Oreland L, Nilsson KW
Self-reported family socio-economic status, the 5-HTTLPR genotype, and delinquent behavior in a communitybased adolescent population.
Poster
12th International Congress of the European Society of Pediatric Otolaryngology, Dublin, Irland
31 Maj- 3 Juni 2014
J Knutsson, L Hessén-Söderman, C Priwin, M von Unge
Does the design and material of transmyringeal ventilation tubes matter?
Föredrag
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The GPRW Memorial Foundation research meeting: Frontiers 2014. The art, science and future of
otorhinolaryngology, Sydney, Australien, 30 juli – 1 augusti 2014
M von Unge
The tympanic membrane. Structure, damage and regenerative processes
International keynote speech
M von Unge
Intraoperative measurement of ossicular fixation
International keynote speech
20th IEA World Congress of Epidemiology, Anchorage, Alaska, 17-21 augusti 2014
P Wagner
Discriminatory accuracy of a random effect in logistic regression
Föredrag
68th Annual meeting of American Academy of Cerebral Palsy and Developmental Medicine, San Diego, USA
8-13 September 2014
Paleg G, Rodby-Bousquet E
IC 34 - Evidence-based best practices for early intervention in natural environments for infants and toddlers
with GMFCS levels IV-V
Föreläsning Instructional Course - Expert level (120 min)
Paleg G, Rodby-Bousquet E
BRK 19 - Increasing activity and participation through use of mobility devices for children and adults at
GMFCS levels IV-V.
Föreläsning Breakfast seminar - Advanced level (50 min)
Alriksson-Schmidt A, Hägglund G, Rodby-Bousquet E, Westbom L
SP 1 - Living arrangements, occupation, ad use of personal assistance in young Swedes with cerebral palsy.
Poster
Spanska Barngastroenterologers kongress om inflammatorisk tarmsjukdom, Barcelona, Spanien,
7 november 2014
Fagerberg Ulrika L
Benefits and limitations of fecal calprotectin in pediatric IBD
Inbjuden föreläsare

Nationella kongresser
Högtidsföreläsare vid Kicki Waller Symposiet i Åre, April 2014
Leif Bergkvist
Axillkirurgi igår, idag och i morgon
Svensk förening för allmänmedicin. Kongress i Västerås, 14-16 maj 2014
Löfvander M
Vetenskaplig rådgivare i kongresskommitteen
Moderator: Workshop om klinisk forskning
Symposium, föredrag: Somatoforma smärtsyndrom – state of the art
Fagerberg Ulrika L
Buksmärtor hos barn
Inbjuden föreläsare
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19:e Kirurgveckan i Karlstad, augusti 2014
Catharina Cicek, Yvette Andersson, Leif Bergkvist
Kan direktbedömning av finnålsbiopsi av en cytodiagnostiker på bröstmottagningen minska andelen
återbesök för ompunktion på grund av otillräckligt material?
Föredrag
Virginia Gonzalez, Staffan Eriksson, Joakim Ramos, Maria Jacobsson, Leif Bergkvist
Spektralmammografi – hjälp eller stjälp vid diagnostik av täta bröst
Föredrag
ÖNH-dagarna, Uppsala, 27-29 augusti 2014
J Knutsson, L Hessén-Söderman, C Priwin, M von Unge
Randomiserad studie av olika typer av transmyringeala ventilationsrör.
Föredrag
Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård. Årsmöte i Jönköping 17-19 september 2014
Enlund M
Hot Topics: Cancer och anestesi.
Föredrag
Nationellt möte om Pediatrisk kronisk inflammatorisk tarmsjukdom, Örebro, 9-10 okt 2014
Fagerberg Ulrika L
- Presentation av arbete inom den Europeiska/Nordamerikanska konsensusgruppen angående
evidensbaserade guidelines kring behandling av pediatrisk Crohns sjukdom och nya Portokriterierna för
diagnostik
- Barnanpassning av nationella kvalitetsregistret för inflammatorisk tarmsjukdom - SWIBREG
Medarrangör och föreläsare
CPUP-konferens, Malmö, 20-21 oktober 2014
Rodby-Bousquet E
Vanligaste problemen vid sittande, hur hänger det ihop?
Inbjuden föreläsare (40 min)
Nationella kongresser i annat land
Nationell CP- konferens ”Sammen på tvers”, Spastikerföreningen, Oslo, Norge 30 januari 2014
Rodby-Bousquet E
Følg oss videre! CPOP også for voksne?
Inbjuden föreläsare (45 min)
Nationell CP- konferens “CP-Lífslangt ferli”, Island 21 mars 2014
Rodby-Bousquet E
Prevention and treatment of muscle contratures and deformities in cerebral palsy
Inbjuden föreläsare (40 min)
Nationell CP- konferens “CPOP, CPRN fagdag 2014”, Oslo, Norge 26 mars 2014
Rodby-Bousquet E
Posisjonering i 24 timers perspektiv og Posture & Posture Ability Scale
Inbjuden föreläsare (60 min)
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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
Akdademiska uppdrag
 Betygsnämnd: Peter Jideståhl, Örebro universitet
 Opponent: Tomi Pösö, Umeå universitet
Medförfattare, böcker
 Anestesi, Liber förlag, Stockholm, upplaga 3
 Handbok i intravenös anestesi, FreseniusKabi, Uppsala, upplaga 5
Referee-uppdrag
 Acta Anaesthesiologica Scandinavica x 1
 Medical Science Monitor x 1
 Scandinavian Journal of Trauma, Reseuscitation, and Emergency Medicine x 1
 Upsala Journal of Medical Science x 4
Övrigt
 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) SK-kurs i grundläggande anestesi och intensivvård, Örebro universitet; d)
Regionmöte anestesi och Intensivvård, Umeå; e) nationell post-graduate kurs i Intravenös anestesi, föreläsare
och kursansvarig
 Konsult Mälardalens högskola: utbildning av specialistsjuksköterskor i intensivvård och anestesi
 Landstingets Analysgrupp
 Landstingets Forskningsråd
 Referensgruppen för Regionala Forskningsfonden, Uppsala-Örebro-regionen
 Styrgrupp för Embeded systems, Mdh
 Styrgrupp för Kliniska utbildningsavdelningen, LtV
 Styrgrupp för Lärcentrum.

Leif Bergkvist
 Examinator för europeisk ackreditering av bröstkirurger inom EBSQ, Glasgow, Scotland, mars 2014.
 Refereeuppdrag för Br J Surgery, World J Surgery, EJSO, Breast
 Ordförande i Svensk Förening för Bröstkirurgi

Ulrika L Fagerberg
 Verksam inom European Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition (ESPGHAN)
och European Crohn´s and Colitis Organisation (ECCO).
 Verksam inom Svenska föreningen för pediatrisk gastroenterologi, hepatologi och nutrition (SPGHN) och
Arbetsgruppen för Nationellt vårdprogram för kronisk inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) respektive
Arbetsgruppen för celiaki hos barn och ungdom.
 Verksam inom Swedish Organisation for the study of Inflammatory Bowel Diseases (SOIBD)
 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.
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 Föreläsare och handledare, ST-utbildning för blivande barnläkare inom pediatrisk gastroenenterologi,
hepatologi och nutrition, Karolinska Institutet, Stockholm.
 Föreläsare på ST-utbildning i pediatrik för blivande specialister inom Barn- och Ungdomspsykiatri, Västerås.
 Sakkunnig på halvtidskontroll, Linköpings Universitet.
 Sakkunnig granskare av SBU-rapport om Calprotectin i faeces.
 Författare för Internetmedicin om Inflammatorisk tarmsjukdom hos barn.

Monica Löfvander
Vetenskapliga uppdrag
 Opponent: Kristina Glise, Göteborg maj 2014: Exhaustion disorder
 Vetenskaplig ledamot i kongresskommitteen för Nationella kongressen för svensk förening för
allmänmedicin SFAM i Västerås, maj 2014
 Symposium: Smärta. SFAM kongressen maj 2014
 Handledare åt doktorand
Refereeuppdrag
 Patient Education and Counselling (n=3)
 Scandinavian Journal of Primary Health Care (n=5)
 Family Practice
3:e uppgiften
 Medverkat i radioprogram (intervju) SR4 Västmanland om flyktingar och nya invandrares hälsa samt i
TVMittNytt i samma ämnesområde.
 Referat och insändare i Västmanland läns tidning om flyktingar och nya invandrares hälsa.
Läroböcker
 Allmänmedicin, rev upplaga, 2014. In press. Lund, Studentlitteratur:
Kapitel 1 (allmänmedicinsk vård) och kapitel 5 (invandrare och flyktingar).

Kent Nilsson
 Ordförande i SBU – Statens beredning för medicinsk utvärderingsprojekt om; Prevention av missbruk
hos barn, unga och unga vuxna.
 Vice ordförande i Svensk alkohol och drogforskningsförening.
 Sakkunninggranskare åt The Icelandic Research Fund.
 Review uppdrag; Aggressive Behaviour, Drug and Alcohol Dependence, Journal of Adolecent Health,
Neuroscience Letters, Pediatrics, BMJ Open och Scandinavian Journal of Psychology.
 Medlem i Regionala Forskningsrådet i Uppsala-Örebroregionen, RFRs prioriteringskommitte
 Handledning:
- Karin Sonnby, CKF, Uppsala universitet, disputerat 2014 (huvudhandledare)
- Johan Isaksson, Uppsala universitet, disputerat 2014 (bihandledare)
- Ulrika Heddini, Karolinska Institutet, disputerat 2014 (bihandledare)
- Sara Lövenhag, CKF, Uppsala universitet, licentiatexamen (huvudhandledare)
 Tredje uppgiften:
Publika föredrag åt Sveriges kommuner och landsting SKL, Uppsala universitet, U-FOLD,
Kommunförbundet Norrbotten, Länsstyrelsen Västmanland, Svensk förening för Alkohol och
Drogforskning, Expo Medica Svenska AB/Kunskapskanalen UR, (http://www.ur.se/Produkter/185471UR-Samtiden-Beroendedagen-2014-Behandling-av-missbruk-bland-barn-och-unga), samt ett antal
inslag i regionala media.
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Marie-Louise Södersved Källestedt
 Ansvarig för Svenska hjärt- och lungräddningsrådets utbildningsregister.
 Deltagit som utbildare för sjuksköterskestudenter termin 4 och för studenter på specialistutbildningen
Anestesi och intensivvård från Mälardalens högskola.

Philippe Wagner
 Undervisning: Kurs i Överlevnadsanalys 1hp , Medicinska fakulteten, Lunds Universitet.
 Inbjuden föreläsare: Advanced Epidemiology 13-14/11 2014 i Malmö för forskarnätverket EPiHealth,
Lunds Universitet.
 Regular reviewer med inriktning på statistik och epidemiologisk metodik: International journal of
clinical pharmacy

Magnus von Unge
 Opponent vid Thorbjörn Lundbergs disputation på avhandlingen ”Assessment of Tympanic Membrane.
A Study of Children with Otitis Media in General Practise” vid Umeå Universitet den 4 april
 Opponent vid Michael Gaihedes disputation på avhandlingen ”Investigations on Tympanometric
Determination of Middle Ear Pressures” vid Aalborgs Universitet, Danmark den 6 juni
 Fakultetsgranskare av Yi Shens avhandling “Development of Biocompatible Materials for Use in
Myringoplasty” vid University of Western Australia i mars
 Kurslärare vid grundkursen i ÖNH-sjukdomar för medicine studerande vid Universitetet i Oslo
 Head of ENT Research Group, Campus Ahus, University of Oslo
 Review-uppdrag för Acta Otolaryngologica, JARO samt fyra andra tidskrifter
 Handledning:
- Katarina Berling, CKF, Uppsala Universitet (huvudhandledare)
- Peder Aabel, Oslo Universitet (huvudhandledare)
- Nadine Schart-Morén, Uppsala Universitet (huvudhandledare)
- Torstein Grönseth, Oslo Universitet (bihandledare)
- Anders Niklasson, Umeå Universitet (bihandledare)
Yvette Andersson
 Refereeuppdrag för Br J Surgery, World J Surgery

Cecilia Åslund
 Reviewuppdrag: Journal of Adolescence, Molecular Genetics & Genomics, Journal of Epidemiology &
Community Health, Social Science & Medicine
 Sakkunninggranskare åt The Icelandic Research Fund.
 Föreläsare Läkarprogrammet Örebro, T5, om gen-miljö interaktion inom psykiatrisk forskning, två
tillfällen.
 Handledning:
- Emelie Condén, CKF, Uppsala universitet, disputerat 2014 (huvudhandledare)
- Charlotta Hellström, CKF, Uppsala universitet (huvudhandledare)
- Sara Lövenhag, CKF, Uppsala universitet, med lic 2014 (bihandledare)
- Sofia Vadlin, CKF, Uppsala universitet (bihandledare)
 Tredje uppgiften: Medverkat i Tvärsnytt samt Västmanlands Läns Tidning med reportage om orkidébarn
och maskrosbarn och samband med psykiatrisk sjuklighet och kriminalitet
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Forskningsanslag
Centrum för klinisk forskning administrerar Landstinget Västmanlands olika forskningsanslag.
Forskningstjänster
Vid Landstinget Västmanland finns sju doktorandtjänster på 50 % och fyra till åtta postdoktorandtjänster på
25 % - 50 %. Forskningstjänsterna utlyses kontinuerligt alltefter de frigörs. Rätt att söka är anställda vid
Landstinget Västmanland. Konstruktionen är ett två-årigt förordnande med max 50 % vid CKF kombinerat med
övrig tjänstgöring inom den sökandes verksamhet vid Landstinget Västmanland. Det två-åriga förordnandet kan
förlängas med två år i taget till totalt sex år per sökande. Doktorandtjänsterna (med 90 % av ordinarie lön) söks i
konkurrens och ges till sökanden som kommit nära eller passerat halvtidskontroll/licentiatexamen.
Postdoktorandtjänsterna (med bibehållen lön) är öppna för sjukvårdspersonal som disputerat inom den senaste
femårsperioden.

Doktorander med 50 % tjänst
Karin Sonnby, leg läk, BUP
(111001-140531)

Samtidiga symtom på ADHD och depression; psykosociala riskfaktorer,
genetisk sårbarhet och könsskillnader

Lisa Söderström, leg dietist,
CKF (120401-160331)

Prevalens av undernäring och prediktiva faktorer för dåligt nutritionsstatus
hos äldre patienter på ett medelstort svenskt sjukhus

Johan Carlander, leg läk,
kirurgklin (120901-151231)

Heat production, nerve function and morphology following dissection
with surgical instruments

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

Philippe Wagner, biostatistiker,
CKF (140701-160630)

Cancermorbiditet vid proteskirurgi

Susanne Olofsdotter, leg
psykolog, BUP Sala
(141101-161031)
Hanna Frid, leg dietist,
dialys/CKF (121201-140228)

Ångeststörningar: prevalens och samsjuklighet, interaktion mellan
psykosociala riskfaktorer och genetisk sårbarhet hos BUP-patienter
Att förebygga och behandla undernäring hos äldre – utvärdering av
nutritionsbehandling och vårdpersonalens attityder.
Hanna F avbryter forskarutbildningen 140301.
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Postdoktorander med individualiserad tjänstgöringsgrad
Maziar Nikberg (tidigare Hosseinali Khani), med dr, kirurgklin, 25 % (120501–160430):
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 % (121201–161130):
Different aspects of the treatment of diverticulitis.
Elisabet Rodby-Bousquet, med dr, CKF, 50 % (130101-161231):
Position, postural förmåga och förflyttning vid cerebral pares
Peter Larm, fil dr, 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
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Forskningsanslag - tid för forskning (forskarveckor)
Vid Landstinget Västmanland finns två forskningsanslag med syfte att utveckla kompetens inom sjukhusvården
genom forskningsarbete. Rätt att söka har anställda vid Landstinget Västmanland. Forskningsanslaget, som
motsvarar 90 % av grundlönen, avser ersättning för lönekostnader under tiden den sökande bedriver projekt av
vetenskaplig karaktär.
Forskningsanslag för projekt med klinisk anknytning - utlyses på våren
Målgruppen är landstingsanställda. Sökanden skall ha dokumenterad vetenskaplig skicklighet eller i sin forskning
handledas av sådan person. Anslaget beviljas för högst åtta heltidsveckor/forskare och år.
Forskningsanslag för doktorander och disputerade – utlyses på hösten
Målgruppen är doktorander samt disputerade, som ämnar fortsätta sitt forskningsarbete för att skaffa sig
lektor-, docent- eller professorskompetens. Anslaget beviljas för högst åtta heltidsveckor/forskare och år.

Forskningsanslag 2014 - projekt med klinisk anknytning
Karin Sonnby, leg läk, barn- och
ungdomspsykiatriska klin, 6 veckor

Sensitivitet och specificitet hos två olika skattningsformulär för symtom på
depression hos ungdomar; versioner för självskattning och
föräldrarapport

Lisa Söderström, leg dietist, CKF,
6 veckor

Ekonomiska konsekvenser av malnutrition bland äldre patienter - En
prospektiv nestad fall-kontroll studie

Susanne Olofsdotter, leg psykolog, BUP
Sala, 6 veckor

Ångeststörningar hos ungdomar: prevalens och samsjuklighet samt
utvärdering av självskattningsformuläret SCAS (Spence Children´s
Anxiety Scale)

Virginia Gonzalez, leg läk, kirurgklin,
4 veckor

New diagnostic modalities in breast cancer assessment

Christina Carlander, leg läk,
infektionskliniken, 6 veckor

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

Emeli Månsson, leg läk,
infektionskliniken, 6 veckor

Förändring av hudens normalflora hos patienter som genomgår
ledproteskirurgi - en deskriptiv studie av prospektivt insamlade KNSisolat från 100 patienter

Nils Block, leg läk, infektionskliniken,
6 veckor

Kliniska och bakteriella faktorers betydelse för utvecklande av
komplikationer vid hjärnhinneinflammation orsakad av pneumokocker.

Jonas Selmeryd, leg läk, klinisk fysiologi, Right atrial size in middle-aged and older subjects free from
cardiovascular disease
6 veckor
Cecilia Ranhem, leg läk, kvinnokliniken,
4 veckor

HPV prevalence in primary vaginal cancer and its relation to
clinicopathological variables

Merit Kullinger, leg läk, kvinnokliniken,
6 veckor

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

Monica Löhman, leg sjuksköterska,
Beroendecentrum Västmanland, 4 veckor

Läkemedelsprövning vid Qb-test

Magdalena Mattebo, leg barnmorska,
CapioVårdcentral, 4 veckor

Pornografi, ungdomar och hälsa
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Forskningsanslag 2014 - doktorander
Susanne Olofsdotter, leg psykolog, BUP
Sala, 8 veckor
Katarina Berling, leg läk, ÖNH,
6 veckor

Ångeststörningar hos ungdomar: prevalens och samsjuklighet samt
utvärdering av självskattningsformuläret SCAS (Spence Children´s
Anxiety Scale)
Smakpåverkan vid öronsjukdom och efter öronoperation

Merit Kullinger, leg läk, kvinnokliniken,
8 veckor

Sensitivitet och specificitet hos två olika skattningsformulär för symtom
på depression hos ungdomar; versioner för självskattning och
föräldrarapport
Ultrasound Pregnancy Dating and Risk for Perinatal Morbidity and
Mortality – When Dates Mismatch

Birgitta Kerstis, leg sjuksköterska, CKF,
4 veckor

Fathers postpartum depressive symptoms association to bonding with the
infant.

Magdalena Mattebo, leg barnmorska,
Capio Vårdcentral, 4 veckor

Pornografi, ungdomar och hälsa

Lana Salih, leg läk, Kvinnoläkarna AB,
4 veckor

Livsstil och reproduktiv hälsa i det mångkulturella Sverige - en prospektiv
studie av kvinnor som söker hjälp för infertilitet

Karin Sonnby, leg läk, BUP Västerås,
6 veckor

Forskningsanslag 2014 - postdoktorander
Docent Pär Hedberg, leg läk,
fysiologkliniken, 6 veckor

Studier av åderförkalkningssjukdom i Västmanland (SAVa-projektet)

Med dr Catarina Tiselius, leg läk,
kirurgkliniken, 4 veckor

Studie av behandling och uppföljning av låggradiga mucinösa
appendixneoplasm

Docent Göran Isaksson, leg tandläkare,
Västmanlands Sjukhus, 3 veckor

Smärtlindring efter en intra-artikulär injektion av metylprednisolon vs.
placebo på patienter med artralgi i käkleden. En randomiserad
kontrollerad blindad multicenter studie.

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, 50 % (140101-141231)
Sara Lövenhag, leg psykolog
30% (140101-141231)
Susanne Olofsdotter, leg
psykolog, BUP Sala
10% (140101-141231)
Aniruddha Todkar, apotekare
100 % (140101-141231)
Sofia Vadlin, socionom
90% (140101-141231)

Ungas spelvanor och dess hälsoeffekter
Ung och beroende: Psykiatriska, sociodemografiska och mellanmänskliga
faktorers inverkan på ungdomars missbruk av alkohol och droger
Ångeststörningar: prevalens och samsjuklighet, interaktion mellan
psykosociala riskfaktorer och genetisk sårbarhet hos BUP-patienter
Genetics of alcohol use disorders
Psykosociala och ärftliga faktorer i relation till spelbeteende bland barn
och ungdomar i Västmanland
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Externa forskningsanslag
En av de viktigaste förutsättningarna för att bedriva forskningsverksamhet är att säkra finansiering, både
kortsiktigt och långsiktigt. För att kunna upprätthålla forskningsverksamheten med samma intensitet som nu och
om möjligt öka denna, är finansiering med externa medel nödvändig. Vår förhoppning är att alla som jobbar med
ett forskningsprojekt aktivt söker olika medel externt, vilket även är meriterande vid fortsatt vetenskaplig karriär.
Forskare anställda/anknutna vid CKF söker i allt större utsträckning medel från olika fonder för att finansiera sina
studier. Under 2014 erhöll medarbetare vid CKF följande forskningsanslag externt:

Projekt
Projektansvarig
Bidragsgivare
Summa

Projekt

Projektansvarig
Bidragsgivare
Summa

Projekt
Projektansvarig
Bidragsgivare
Summa

Cancer och anestesi (CAN)
Mats Enlund
Vetenskapsrådet, 925 000 kr/år, 2013-2015
Regionala forskningsrådet, 750 000 kr
1 675 000kr
SENOMAC – Överlevnad och axillrecidiv efter sentinel node-positiv bröstcancer
utan kompletterande axillutrymning – en randomiserad studie vid makrometastaser
i sentinel node.
Leif Bergkvist
BRO
400 000 kr

Psychosocial and heritable factors related to gambling behaviour among
adolescents and risk for future development of pathological gambling
Kent Nilsson
Hjärnfonden (tredje året i rad)
500 000 kr
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Bilaga 1

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 2014 har inget projekt antagits till
projektutveckling.
Under 2014 genomfördes 20 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
140107

140121

140218

140219

ÖH
x

x

x

x

PU

Närvarande
Maria Heyman, AT-läkare
barnkliniken Västerås
Barbro Diderholm, läkare vid
Institutionen för kvinnors och barn
hälsa, pediatrik, Akademiska
sjukhuset, Uppsala
Från CKF:
Ulrika Fagerberg, med dr
Lisa Söderström, med lic, doktorand
Eva Nohlert, med dr
Tymon Pol, AT-läkare medicin Köping
Från CKF:
Jerzy Leppert, professor
Göran Nilsson, professor
Marja-Leena Ojutkangas, fo-ass
Eva Nohlert, med dr
Athir Tarish, överläkare geriatriken
avd GM-MÄLVA
Från CKF:
Lisa Söderström, med lic, doktorand
Monica Löfvander, docent
Eva Nohlert, med dr
Gunnthorunn Steinarsdottir, ST läkare
allmänmedicin
Från CKF:
Monica Löfvander, docent
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Rubrik
Parenteral nutrition till för tidigt födda barn.

Vården för de mest sjuka äldre – Hur kan den förbättras?

Identifiering av patienter med hög risk för
återinläggningar i slutenvården inom 30 dagar efter
utskrivningen.

Vill göra en studie från patienters perspektiv och deras
attityder, värderingar och föreställningar om blodsocker
och behandling.

Bilaga 1

Datum
140225

140318

140325

ÖH
x

x

PU

Närvarande
Henrik Jonsson, univ.adj MdH och
Lennart Edmark, överläkare, med dr,
operationskliniken
Från CKF:
Mats Enlund, docent
Eva Nohlert, med dr
Mattias Rehn, fo-ass
Elisabet Granstam, överläkare
ögonklin

x

Från CKF:
Göran Nilsson, professor
Philippe Wagner, statistiker
Eva Nohlert, med dr
David Stenholtz, läkare onkologen

x

Från CKF:
Leif Bergkvist, professor
Jerzy Leppert, professor
Johanna Zetterlund, sjukgymnast

140401

140408

140429

140513

140616

x

x

x

x

Från CKF:
Elisabet Rodby-Bousquet, med dr
Eva Nohlert, med dr
Elisabeth Lithammer, skolsköt
Ormkärrsskolan
Från CKF:
Kent Nilsson, professor
Eva Nohlert, med dr
Ahmad Ayad, specialistläkare,
neurologi, Västerås

Rubrik
Automatisk spontanandning/tryckventilering med PEEP –
kallad ASPP.

1.

Överviktskirurgi och diabetesretinopati: en
pilotstudie.

2.

AMD-projektet (åldersförändring i gula fläcken).

Jämförelse mellan LCHF och HCLF kost med avseende på
riskmarkörer för hjärtkärlsjukdomar, diabetes typ 2 och
cancer, en randomiserad cross-over studie.

Johanna har tidigare arbetat som forskningsassistent och
är intresserad av att medverka i fortsatt forskning.

Barns koncentrationsförmåga och konflikter i skolan och
hemma och ev samband med godis- och läskintag.

RCT, läkemedel efter stroke.

Från CKF:
Eva Nohlert, med dr
Jerzy Leppert, professor
Marja-Lena Ojutkangas, fo-ass
Annika Kärnsund, fo-ass
Elisabeth Lithammer, skolsköt
Ormkärrsskolan

Barns koncentrationsförmåga och konflikter i skolan och
hemma och ev samband med godis- och läskintag.
Fortsättning på disk påbörjad 140408

Från CKF:
Kent Nilsson, professor
Eva Nohlert, med dr
Johanna Karlsson, avd-chef Viksäng
mödra- och barnhälsovårdspsykologer
Jenny Karlsson, psykolog, Viksäng
mödra- och barnhälsovårdspsykologer
Från CKF:
Cecilia Åslund, med dr
Philippe Wagner, statistiker
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Utvärdering av patienters upplevelse av mödra- och
barnhälsovårdspsykologernas verksamhet.

Bilaga 1

Datum
140916

141007

141007

141112

141118

141209

141209

141216

ÖH
x

x

x

x

x

PU

Närvarande
Frida Dahlbäck och Hege Andreassen,
psykologer, Viksäng mödra- och
barnhälsovårdspsykologer.

Rubrik
Jämförelse av COS-P intervention och TAU hos mbhvpsykolog, samt diskussion kring populationsstudie för att
undersöka hjälpsökningsmönster till mbhv-psykolog.

Från CKF:
Cecilia Åslund, med dr
Karin Sonnby, med dr
Birgitta Kerstis, fo-ass
Daniel Isaksson, kirurg

Divertikulit.

Från CKF:
Leif Bergkvist, professor
Philippe Wagner, statistiker
Eva Nohlert, med dr
Gabriel Heyman, AT-läk
Från KCH: Bo Simonsson, med dr
Från CKF:
Monica Löfvander, docent
Göran Nilsson, professor
Eva Nohlert, med dr
Jir Barzangi, tandläkare, FTV Köping
Från CKF: Monica Löfvander, docent
Eva Nohlert, med dr
Josefin Ullberg, ST-läkare
Barnkliniken.

x

Från CKF:
Ulrika Fagerberg, med dr
Philippe Wagner, statistiker
Eva Nohlert, med dr
Erland Östberg, narkosläkare.

x

Från CKF:
Mats Enlund, docent
Angelica Norling, fo-ass
Eva Nohlert, med dr
Lena Burström, med dr EKU.

x

Från CKF:
Mats Enlund, docent
Tony Wiklund, fo-ass
Eva Nohlert, med dr
Adam Bersztel, öl kärlkirurgen.

Antibiotikaresistens ur ett system- och användarperspektiv.

Borttagning av tandanlag hos spädbarn med östafrikanskt
ursprung som traditionell medicin.

FPEIS (food protein-induced enterocolitis syndrome).

Diskussion av delarbeten i doktorandprojekt om att hitta
en metod för att enkelt förebygga atelektasutveckling med
hjälp av ”preoxination elimination”.

Diskuterade projekt med utvärdering av
ambulansdirigering via SOS kontra egen regi med
sjuksköterskor.

Varicerstudien.

Från CKF:
Jerzy Leppert, prof
Andreas Rosenblad, docent/ statistiker
Eva Nohlert, med dr
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Bilaga 2

Registrerade doktorander
Möjliga progressionsmarkörer och HPV i primär vaginalcancer
D66 – Inst för kvinnors och barns hälsa, Karolinska Institutet /CKF
Doktorand
Klinik
Handledare
Bihandledare

Antagen
Licentiat
Disputation
Institution
Ämne
Forskarutbildning

2014-12

Cecilia Ranhem, leg läk
Kvinnokliniken, Västmanlands sjukhus Västerås
Prof Sonia Andersson, Inst för kvinnors och barns hälsa, Karolinska Institutet
Kristina Hellman, MD, PhD, Inst för onkologi-patologi, Karolinska Institutet
David Lindquist, MD, PhD, Inst för strålningsvetenskap, Umeå universitet
Docent Ann-Cathrin Hellström, Inst för onk-patologi, Karolinska Institutet
140601
Höst 2019
Inst för kvinnors och barns hälsa, Karolinska Institutet
Medicinska vetenskaper
Kurser och teorimoment: Licentiatexamen 15 hp. Doktorsexamen 30 hp.

Ackumulerade poäng

Obligatoriska kurser: 9,8 hp
 Gemensamma obligatoriska (intro till vetenskaplig forskning, mm (8,5 - 11,5 hp)
 Kurser av särskilt behov för forskarutbildningsämnet (3,5 - 6,5 hp)

Ackumulerade poäng

Valfria utbildningsmoment, intygas av handledare: 2,4 hp
 Litteraturstudier  Seminarier
 Kongresser
 ………
 Specifika ämneskurser

Delarbeten
1. Humant papillomvirus, p16 INK€A och Ki-67 i relation till kliniska variabler och överlevnad i primär
vaginalcancer.
2. HPV och uttryck av de molekylära markörerna p16INKA4 och Ki67 in primär vaginalcancer.
3. Uttryck av human leucinerich repeats and immunoglobulin-like domains (LRIG) gener I primär vaginalcancer.
4. Möjligt prognostiskt värde av analys av Wig-1 uttryck i primär vaginalcancer.
Planerade artiklar
Hellman K, Lindquist D, Ranhem C, Wilander E, Andersson S. Human papillomavirus, p16 INK€A and Ki-67 in
relation to clinicopathological variables and survival in primary carcinoma of the vagina. Br J Cancer 2014 Mar
18;110(6):1561-70
Övriga artiklar planeras utifrån ovanstående delarbeten.
Erhållna anslag under forskarutbildning
Landstinget Västmanland
Forskningsanslag Forskningsanslag Doktorandtjänst
Internt FoU-anslag
ograduerade
graduerade
50 %
(År och summa)
(År: antal veckor)
(År: antal veckor)
(Förordnande)
2014: 4 veckor

Externa anslag
Externt finansierad doktorandtjänst/forskartid
(År, anslagsgivare och tid)
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Landstingets
forskningsfond
(År och summa)

Övriga externa anslag
(År, anslagsgivare och summa)

Bilaga 2

Rectal cancer: aspects of type of operation and complications
D65 – andel vid CKF 100%
Doktorand
Klinik
Handledare
Bihandledare
Antagen
Licentiat
Disputation
Institution
Ämne
Forskarutbildning
Ackumulerade poäng

2014-12

Ingvar Sverrisson, leg läk
Kirurgkliniken, Västmanlands sjukhus Västerås
Kenneth Smedh, professor, CKF/kirurgkliniken
Maziar Nikberg, med dr, CKF/kirurgkliniken
Abbas Chabok, med dr, CKF/kirurgkliniken
September 2014
Höst 2018
Centrum för klinisk forskning
Medicinska vetenskaper
Kurser och teorimoment: Licentiatexamen 15 hp. Doktorsexamen 30 hp.
Obligatoriska kurser, dokumenterade i Updok: ………….hp
 Gemensamma obligatoriska (intro till vetenskaplig forskning, mm (8,5 - 11,5 hp)
 Kurser av särskilt behov för forskarutbildningsämnet (3,5 - 6,5 hp)

Valfria utbildningsmoment, intygas av handledare: ………….hp
 Litteraturstudier  Seminarier
 Kongresser
 ………
 Specifika ämneskurser
Delarbeten och planerade artiklar
1. Hartmanns procedure in rectal cancer: a population-based study of postoperative complications
2. Analysera morbiditet och mortalitet efter Hartmanns operation pga. rektalcancer i en nationell
populationsbaserad studie med data från Svenska rektalcancerregistret (SRCR).
3. Jämföra abdominoperineal excision med intersfinkterisk dissektion vid rektalcancer med Hartmanns
operation avseende fra bäckenmorbiditet, dvs bäckenabscesser och perineala sårinfektioner: en
multicentrisk randomiserad studie (HAPIrect).
4. Jämföra abdominoperineal excision med intersfinkterisk dissektion vid rektalcancer med Hartmanns
operation avseende livskvalitet: en multicentrisk randomiserad studie.
5. Jämföra utvecklingen av stomibråck hos patienter med rektalcancer opererade med anläggande av
permanent kolostomi, där patienterna under två olika tidsperioder erhållit ett profylaktiskt nät eller ej. En
populationsbaserad registerstudie med data ur lokala rektalcancerregistret i Västmanland.
6. Att undersöka om patienter med rektalcancer som tarmresecerats och som tidigare i livet fått strålning mot
prostata pga. prostatacancer har fler postoperativa komplikationer, fler recidiv samt sämre överlevnad
jämfört med rektalcancerpatienter som haft prostatacancer men inte fått någon strålbehandling mot
prostata.
Ackumulerade poäng

Erhållna anslag under forskarutbildning
Landstinget Västmanland
Forskningsanslag Forskningsanslag Doktorandtjänst
Internt FoU-anslag
ograduerade
graduerade
50 % - Förordnande

Externa anslag
Externt finansierad doktorandtjänst/forskartid
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Landstingets
forskningsfond

Övriga externa anslag

Bilaga 2

Behandling vid akut okomplicerad divertikulit
D64 – andel vid CKF 100%
Doktorand
Klinik
Handledare
Bihandledare
Antagen
Licentiat
Disputation
Institution
Ämne
Forskarutbildning

2014-12
Daniel Isacsson, leg läk
Kirurgkliniken, Västmanlands sjukhus Västerås
Kenneth Smedh, professor, CKF/kirurgkliniken
Maziar Nikberg, med dr, CKF/kirurgkliniken
Abbas Chabok, med dr, CKF/kirurgkliniken
140619

Kirurgiska vetenskaper, Uppsala universitet
Medicinsk vetenskap
Kurser och teorimoment: Licentiatexamen 15 hp. Doktorsexamen 30 hp.

Ackumulerade poäng

Obligatoriska kurser, dokumenterade i Updok: ………….hp
 Gemensamma obligatoriska (intro till vetenskaplig forskning, mm (8,5 - 11,5 hp)
 Kurser av särskilt behov för forskarutbildningsämnet (3,5 - 6,5 hp)

Ackumulerade poäng

Valfria utbildningsmoment, intygas av handledare: ………….hp
 Litteraturstudier  Seminarier
 Kongresser
 ………
 Specifika ämneskurser

Delarbeten
1. No antibiotics in acute uncomplicated diverticulitis. Does it work?
2. Outpatient management without antibiotics for acute uncomplicated diverticulitis is safe: a prospective study
3. AVOD study-5 year follow up
Planerade artiklar
1. No antibiotics in acute uncomplicated diverticulitis. Does it work?
2. Outpatient management without antibiotics for acute uncomplicated diverticulitis is safe: a prospective study

Erhållna anslag under forskarutbildning
Landstinget Västmanland
Forskningsanslag Forskningsanslag Doktorandtjänst
Internt FoU-anslag
ograduerade
graduerade
50 % - Förordnande

Externa anslag
Externt finansierad doktorandtjänst/forskartid
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Landstingets
forskningsfond

Övriga externa anslag

Bilaga 2

HPV-associated cancer in HIV-infected women
D63 – Institutionen för Medicin, Huddinge, Karolinska Institutet/CKF
Doktorand
Klinik
Handledare
Bihandledare

Kontaktperson CKF
Antagen
Licentiat
Disputation
Institution
Ämne
Forskarutbildning

2014-12

Christina Carlander, leg läk
Infektionskliniken, Västmanlands sjukhus Västerås
Anders Sönnerborg, professor, Karolinska Institutet
Joakim Dillner, professor KI
Pär Sparén, professor, KI
Kristina Elfgren, öl, Karolinska sjukhuset
Jerzy Leppert, professor
140121

Institutionen för Medicin, Huddinge, KI
Medicinska vetenskaper
Kurser och teorimoment: Licentiatexamen 15 hp. Doktorsexamen 30 hp.

Ackumulerade poäng

Obligatoriska kurser: 4,5 hp
 Gemensamma obligatoriska (intro till vetenskaplig forskning, mm (8,5 - 11,5 hp)
 Kurser av särskilt behov för forskarutbildningsämnet (3,5 - 6,5 hp)
 Introduktion till SPSS, Karlstad, distans, (3hp)
 Introduktion till STATA, KI, 2014 (1,5hp)

Ackumulerade poäng

Valfria utbildningsmoment, intygas av handledare: ………….hp
 Litteraturstudier  Seminarier
 Kongresser
 ………
 Specifika ämneskurser

Delarbeten
1. Risk of cervical neoplasia among HIV-infected women in Sweden
2. Distribution of HPV-genotypes among high-grade cervical neoplasia among HIV-infected and HIV-negative
women in Sweden
Planerade artiklar
High risk of high-grade cervical neoplasia among HIV-infected women in Sweden
Erhållna anslag under forskarutbildning
Forskningsanslag ograduerade
2013: 8 veckor
2014: 6 veckor

Forskningsanslag graduerade

Landstinget Västmanland
Doktorandtjänst
Internt FoU-anslag
50 % - Förordnande

Externa anslag
Externt finansierad doktorandtjänst/forskartid
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Landstingets
forskningsfond

Övriga externa anslag

Bilaga 2

Staphylococcus epidermidis och ledprotesinfektioner, värd – mikrob interaktioner
D62 – IHM, Örebro Universitet/CKF
2014-12
Doktorand
Klinik
Handledare
Bihandledare

Kontaktperson CKF
Antagen
Licentiat
Disputation
Institution
Ämne
Forskarutbildning

Emeli Månsson, leg läk
Infektionskliniken, Västmanlands sjukhus Västerås
Bo Söderquist, professor, Örebro universitet
Martin Sundqvist, med dr, öl, Örebro läns landsting
Åsa Nilsdotter, med dr, öl, Linköpings universitet
Eva Särndahl, professor, Örebro universitet
Leif Bergkvist, professor
131118

IHM, Örebro Universitet
Medicinsk vetenskap, inriktning medicin
Kurser och teorimoment: Licentiatexamen 15 hp. Doktorsexamen 30 hp.

Ackumulerade poäng

Obligatoriska kurser, dokumenterade i Updok: ………….hp
 Gemensamma obligatoriska (intro till vetenskaplig forskning, mm (8,5 - 11,5 hp)
 Kurser av särskilt behov för forskarutbildningsämnet (3,5 - 6,5 hp)

Ackumulerade poäng

Valfria utbildningsmoment, intygas av handledare: 4,6 hp
 Litteraturstudier  Seminarier
 Kongresser
 ………
 Specifika ämneskurser

Delarbeten
1. Koagulas-negativa stafylokocker isolerade i laminärt luftflöde i operationsområdet under pågående
ledproteskirurgi med fokus på fenotyp och genotyp av S. epidermidis
2. Förändring av hudens normalflora hos patienter som genomgår ledproteskirurgi - en deskriptiv studie av
prospektivt insamlade KNS-isolat från 100 patienter med fokus på S.epidermidis
3. Värd-mikrob interaktion: Har S. epidermidis, isolerade från infekterade proteser, kapacitet att väcka ett svar
från inflammasomen i fagocyterande celler?
4. Värd-mikrob interaktion: Finns det värdfaktorer som förklarar varför vissa patienter drabbas av djupa
protesinfektioner med S. epidermidis?
Planerade artiklar
Sequence types of Staphylococcus epidermidis associated with prosthetic joint infections
are not present in the laminar air flow during prosthetic joint surgery
Erhållna anslag under forskarutbildning
Landstinget Västmanland
Forskningsanslag Forskningsanslag Doktorandtjänst
Internt FoU-anslag
ograduerade
graduerade
50 % - Förordnande
2014 : 6 veckor

Externa anslag
Externt finansierad doktorandtjänst/forskartid
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Landstingets
forskningsfond

Övriga externa anslag
2014, Folke Nordbrings stiftelse: 4638 kr
2014, SLS resestipendium: 4036 kr

Bilaga 2

Pneumococcal meningitis - risk factors, sequelae and death in relation to other bacterial
infections of the central nervous system
D61 – MTC, Karolinska Institutet / CKF
2014-12
Doktorand
Klinik
Handledare
Bihandledare
Kontaktperson CKF
Antagen
Licentiat
Disputation
Institution
Ämne
Forskarutbildning

Nils Block, leg läk
Infektionskliniken , Västmanlands sjukhus Västerås
Birgitta Henriques Normark, professor, MTC, Karolinska Institutet
Tomas Vikerfors, docent, Infektionskliniken i Västerås
Pontus Nauclér, leg läkare, Infektionskliniken, Karolinska sjukhuset
Philippe Wagner, statistiker
December 2013
Planerad år 2017
MTC, Karolinska Institutet
Infection biology
Kurser och teorimoment: Licentiatexamen 15 hp. Doktorsexamen 30 hp.

Ackumulerade poäng

Obligatoriska kurser, dokumenterade i Updok: ………….hp
 Gemensamma obligatoriska (intro till vetenskaplig forskning, mm (8,5 - 11,5 hp)
 Kurser av särskilt behov för forskarutbildningsämnet (3,5 - 6,5 hp)

Ackumulerade poäng

Valfria utbildningsmoment, intygas av handledare: ………….hp
 Litteraturstudier  Seminarier
 Kongresser
 ………
 Specifika ämneskurser

Planerade delarbeten
1. To study the etiology and epidemiology of bacterial meningitis in Sweden and the impact of pathogen
specific and clinical factors on burden of disease
2. To study the impact of pneumococcal properties and clinical factors on disease development in
pneumococcal meningitis
3. To study the significance of pathogen and clinical factors for short and long time sequelae in meningitis
caused by S. pneumoniae
4. To study the role played by pathogen and clinical factors for short term mortality in pneumococcal
meningitis
Erhållna anslag under forskarutbildning
Landstinget Västmanland
Forskningsanslag Forskningsanslag Doktorandtjänst
Internt FoU-anslag
ograduerade
graduerade
50 % - Förordnande
2014: 6 veckor
2014: 30000 SEK

Externa anslag
Externt finansierad doktorandtjänst/forskartid
2014-2017: Karolinska Institutets deltidsfinansiering av
doktorand (KID): 1080000 SEK (270000 SEK per år)
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Landstingets
forskningsfond
2014: 30000 SEK

Övriga externa anslag
-

Bilaga 2

Livskvalitet och muskuloskeletala felställningar hos barn med cerebral pares
D60 – Kliniska vetenskaper, Lunds universitet/CKF
2014-12
Doktorand
Klinik
Handledare
Bihandledare
Antagen
Licentiat
Disputation
Institution
Ämne
Forskarutbildning

Katina Pettersson, leg sjukgymnast
Habiliteringscentrum, Västerås
Gunnar Hägglund, professor, Ortopeden, Lunds Universitet
Elisabet Rodby-Bousquet, med dr, CKF Västerås
131201

Kliniska vetenskaper, Lunds Universitet
Ortopedi
Enligt Lunds universitets bestämmelser: 10 hp + 12 hp

Ackumulerade poäng Obligatoriska kurser dokumenterade i Lund 5 hp/10 hp
 Introduktionsdag
 Medicinsk etik
 Statistika metoder
 Vetenskaplig kommunikation  Muntlig kommunikation
 Kurser av särskilt behov för forskarutbildningsämnet Ortopedi 4 hp
Ackumulerade poäng Valfria utbildningsmoment , intygas av handledare: …hp/12 hp
 Registerforskning Umeå Universitet
Delarbeten
1. Psykometrisk utvärdering av frågeformuläret CPCHILD, “Caregiver Priorities and Child Health Index of
Life with Disabilities” gällande svenska förhållanden.
2. Utvärdering av överensstämmelse mellan självrapporterad och föräldrarapporterad hälsa och livskvalitet
enligt frågeformuläret CPCHILD.
3. Tvärsnittsstudie/kohortstudie där jämförelse görs mellan Sverige och Norge avseende data ur de aktuella
CPUP registren.
4. Retrospektiv longitudinell studie av barn och ungdomar med CP födda 1992-2012 som ingår i svenska CPUP
registret, gällande användning av olika typer av ståhjälpmedel och korsett.
Erhållna anslag under forskarutbildning
Landstinget Västmanland
Forskningsanslag Forskningsanslag Doktorandtjänst
Internt FoU-anslag
ograduerade
graduerade
50 % - Förordnande
2015: 4 veckor
Externa anslag
Externt finansierad doktorandtjänst/forskartid
2014: RBU – 40 000 kr
2014: Linnéa och Josef Carlssons Stiftelse – 100 000 kr
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Landstingets
forskningsfond

Övriga externa anslag

Bilaga 2

Cancermorbiditet vid proteskirurgi
D59 – Kliniska vetenskaper/CKF

2014-12

Doktorand
Klinik
Handledare
Bihandledare
Antagen
Licentiat
Disputation
Institution
Ämne
Forskarutbildning

Philippe Wagner, biostatistiker
CKF, Västerås
Håkan Olsson, professor, Cancer Epidemiologi, Lunds Universitet
Lars Lidgren, professor, Ortopedi, Lunds Universitet
100101

Ackumulerade poäng

Obligatoriska kurser dokumenterade i Lund 7 hp/8,5 hp
 Introduktionsdag
 Medicinsk etik
 Statistika metoder
 Vetenskaplig kommunikation  Muntlig kommunikation

Ackumulerade poäng

Valfria utbildningsmoment, intygas av handledare: ………….hp
 Litteraturstudier  Seminarier
 Kongresser
 ………
 Specifika ämneskurser

Kliniska vetenskaper, Lunds Universitet
Cancer epidemiologi
Kurser och teorimoment: Licentiatexamen 15 hp. Doktorsexamen 30 hp.

Delarbeten
Increased cancer risks among arthroplasty patients: 30 year follow-up of the Swedish Knee Arthroplasty
Register. Eur J Cancer. 2011 May;47(7):1061-1071
Metal-on-metal joint bearings and hematopoetic malignancy. Acta Orthop 2012 Dec; 83(6):553-558
Oral contraceptive use, parity and constitutional characteristics in soft tissue sarcoma: a Swedish populationbased case-control study 1988-2009. Cancer Causes Control. 2014 Sep; 25(9):1167-1177
Planerade artiklar
Familial cancer risk, oral contraceptive use and soft tissue sarcoma. Tissue damage and soft tissue sarcoma.
Erhållna anslag under forskarutbildning
Landstinget Västmanland
Forskningsanslag Forskningsanslag Doktorandtjänst
Internt FoU-anslag
ograduerade
graduerade
50 % - Förordnande
140701-160630

Externa anslag
Externt finansierad doktorandtjänst/forskartid
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Landstingets
forskningsfond

Övriga externa anslag

Bilaga 2

Bone formation and healing adjacent to biomaterials in the facial skeleton using PET/CT
D58 – inst för kirurgiska vetenskaper, käkkirurgi/ CKF
2014-12

Doktorand
Klinik
Handledare
Bihandledare
Kontaktperson CKF
Antagen
Licentiat
Disputation
Institution
Ämne
Forskarutbildning

Anders-Petter Carlsson, leg tandläk
Käkkirurgiska klin, Västmanlands sjukhus Västerås
Andreas Thor, docent, inst för kirurgiska vetenskaper, käkkirurgi
Jens Sörensen, docent, inst för medicinska vetenskaper, klinisk fysiologi
Philippe Wagner, statistiker
131216

Ackumulerade poäng

Obligatoriska kurser, dokumenterade i Updok: ………….hp
 Gemensamma obligatoriska (intro till vetenskaplig forskning, mm (8,5 - 11,5 hp)
 Kurser av särskilt behov för forskarutbildningsämnet (3,5 - 6,5 hp)

Ackumulerade poäng

Valfria utbildningsmoment, intygas av handledare: ………….hp
 Litteraturstudier  Seminarier
 Kongresser
 ………
 Specifika ämneskurser

Hösten 2016
Inst kirurgiska vetenskaper, käkkirurgi, Uppsala universitet /CKF
Kirurgiska vetenskaper
Kurser och teorimoment: Licentiatexamen 15 hp. Doktorsexamen 30 hp.

Delarbeten
1. PET7CT. A novel method to investigate bone healing around dental implants
2. PET/C used to compare early bone formation between two different dental implant surfaces. A clinical
study.
3. Imaging of new bone formation with Poistron Emission Tomography and Computed Tomography
(PET/CT) around dental implants in augmentations of the atrophic edentulous maxilla. A clinical study.
4. PET/CT used to investigate bone formation adjacent to TMJ-prothesis. A clinical retrospective study.
Planerade artiklar
Erhållna anslag under forskarutbildning
Landstinget Västmanland
Forskningsanslag Forskningsanslag Doktorandtjänst
Internt FoU-anslag
ograduerade
graduerade
50 % - Förordnande

Externa anslag
Externt finansierad doktorandtjänst/forskartid

52

Landstingets
forskningsfond

Övriga externa anslag

Bilaga 2

New diagnostic modalities in breast cancer assessment
D57 – andel vid CKF 100%
Doktorand
Klinik
Handledare
Bihandledare

Antagen
Licentiat
Disputation
Institution
Ämne
Forskarutbildning

2014-12

Virginia Gonzalez, leg läk
Kirurgiska klinken, Västmanlands sjukhus Västerås
Staffan Eriksson, docent, kirurgiska kliniken
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
131113

Centrum för klinisk forskning, Uppsala universitet
Medicinska vetenskaper
Kurser och teorimoment: Licentiatexamen 15 hp. Doktorsexamen 30 hp.

Ackumulerade poäng

Obligatoriska kurser, dokumenterade i Updok: ………….hp
 Gemensamma obligatoriska (intro till vetenskaplig forskning, mm (8,5 - 11,5 hp)
 Kurser av särskilt behov för forskarutbildningsämnet (3,5 - 6,5 hp)

Ackumulerade poäng

Valfria utbildningsmoment, intygas av handledare: ………….hp
 Litteraturstudier  Seminarier
 Kongresser
 ………
 Specifika ämneskurser

Delarbeten
1. PreOperative MRI of the Breast (POMB) influences primary treatment in breast cancer – A prospective
randomized multicenter study
2. 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.

Erhållna anslag under forskarutbildning
Landstinget Västmanland
Forskningsanslag Forskningsanslag Doktorandtjänst
Internt FoU-anslag
ograduerade
graduerade
50 % - Förordnande
2013: 8 veckor
2014: 4 veckor
Externa anslag
Externt finansierad doktorandtjänst/forskartid

53

Landstingets
forskningsfond

Övriga externa anslag

Bilaga 2

Ultrasound Pregnancy Dating and Risk for Perinatal Morbidity and Mortality –
When Dates Mismatch
D56 – andel vid CKF 100%
2014-12
Doktorand
Klinik
Handledare
Bihandledare
Kontaktperson CKF
Antagen
Licentiat
Disputation
Institution
Ämne
Forskarutbildning

Merit Kullinger, leg läk
Kvinnokliniken, Västmanlands sjukhus Västerås
Alkistis Skalkidou, docent, Inst för kvinnors och barns hälsa, Uppsala
Helle Kieler, docent, Centrum för läkemedelsepidemiologi, Solna
Ulf Högberg, professor, Inst för kvinnors och barns hälsa, Uppsala
Mats Enlund, docent
130611
Planeras preliminärt under 2015
Planeras preliminärt under 2017
Centrum för klinisk forskning, Uppsala universitet
Medicinska vetenskaper
Kurser och teorimoment: Licentiatexamen 15 hp. Doktorsexamen 30 hp.

Ackumulerade poäng

Obligatoriska kurser, dokumenterade i Updok: ………….hp
 Gemensamma obligatoriska (intro till vetenskaplig forskning, mm (8,5 - 11,5 hp)
 Kurser av särskilt behov för forskarutbildningsämnet (3,5 - 6,5 hp)

Ackumulerade poäng

Valfria utbildningsmoment, intygas av handledare: ………….hp
 Litteraturstudier  Seminarier
 Kongresser
 ………
 Specifika ämneskurser

Delarbeten
1. 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.
Erhållna anslag under forskarutbildning
Landstinget Västmanland
Forskningsanslag Forskningsanslag Doktorandtjänst
Internt FoU-anslag
ograduerade
graduerade
50 % - Förordnande
2014: 6 veckor
2014: 8 veckor
Externa anslag
Externt finansierad doktorandtjänst/forskartid

54

Landstingets
forskningsfond
2012 75000:-

Övriga externa anslag
Regionala forskningsrådet 200000:-

Bilaga 2

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 %,
2014-12
Inst för kvinnors och barns hälsa 40 %
Doktorand
Klinik
Handledare
Bihandledare

Antagen
Licentiat
Disputation
Institution
Ämne
Forskarutbildning

Lana Salih Joelsson, leg läk
Kvinnokliniken Västerås
Tanja Tydén, professor, Inst för folkhälso- och vårdvetenskap, UU
Kjell Wånggren, med dr, Inst för kvinnors och barns hälsa, UU
Anna Berglund, med dr, Nationellt centrum för kvinnofrid, UU
Andreas Rosenblad, docent, CKF Västerås
130423
Planerad 160201
Planerad 180420
Centrum för klinisk forskning/Inst för folkhälso- och vårdvetenskap/Inst för
kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet
Medicinsk vetenskap
Kurser och teorimoment: Licentiatexamen 15 hp. Doktorsexamen 30 hp.

Ackumulerade poäng

Obligatoriska kurser, dokumenterade i Updok: ………….hp
 Gemensamma obligatoriska (intro till vetenskaplig forskning, mm (8,5 - 11,5 hp)
 Kurser av särskilt behov för forskarutbildningsämnet (3,5 - 6,5 hp)

Ackumulerade poäng

Valfria utbildningsmoment, intygas av handledare: ………….hp
 Litteraturstudier  Seminarier
 Kongresser
 ………
 Specifika ämneskurser

Delarbeten
1. Vilka livsstilsförändringar (diet, rökning/snus, intag av alkohol och koffein, intag av folsyra och Vitamin D,
motion och eventuellt viktreglerande åtgärder) gör kvinnor som vill bli gravida?
2. 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.
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?
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.
Erhållna anslag under forskarutbildning
Landstinget Västmanland
Forskningsanslag Forskningsanslag Doktorandtjänst
Internt FoU-anslag
ograduerade
graduerade
50 % - Förordnande
2014: 4 veckor
Externa anslag
Externt finansierad doktorandtjänst/forskartid

55

Landstingets
forskningsfond

Övriga externa anslag

Bilaga 2

Heat production, nerve function and morphology following dissection
with surgical instruments
D54 – IKE, Hälsouniversitet i Linköping/CKF
2014-12
Doktorand
Klinik
Handledare
Bihandledare

Johan Carlander, leg läk
Kirurgkliniken, Västmanlands sjukhus Västerås
Kenth Johansson, doc, kirurgklin, Linköping
Oliver Gimm, prof, kirurgklin, Linköping
Leif Bergkvist, prof, CKF Västerås
Antagen
111013 (inskriven vid CKF: sept 2012)
Halvtidskontroll/licentiat 121214
Disputation
Maj 2015
Institution
IKE, Hälsouniversitet i Linköping/CKF
Ämne
Kirurgi
Forskarutbildning
Kurser och teorimoment: Licentiatexamen 15 hp. Doktorsexamen 30 hp.
Ackumulerade poäng

Obligatoriska kurser, dokumenterade i Updok: ………….hp
 Gemensamma obligatoriska (intro till vetenskaplig forskning, mm (8,5 - 11,5 hp)
 Kurser av särskilt behov för forskarutbildningsämnet (3,5 - 6,5 hp)

Ackumulerade poäng

Valfria utbildningsmoment, intygas av handledare: ………….hp
 Litteraturstudier  Seminarier
 Kongresser
 ………
 Specifika ämneskurser

Delarbeten
1. 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.

Erhållna anslag under forskarutbildning
Landstinget Västmanland
Forskningsanslag Forskningsanslag Doktorandtjänst
Internt FoU-anslag
ograduerade
graduerade
50 % - Förordnande
120901-151231

Landstingets
forskningsfond

Externa anslag
Externt finansierad doktorandtjänst/forskartid
Övriga externa anslag
Anslag via FORSS
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Bilaga 2

Genetics of alcohol use disorders
D53 – andel vid CKF 100 %

2014-12

Doktorand
Klinik
Handledare
Bihandledare

Aniruddha Todkar, apotekare
CKF Västerås
Erika Comasco, med dr, Inst för neurovetenskap, Uppsala universitet
Kent Nilsson, prof, CKF
Sheilagh Hodgins, Stockholms läns landsting/Kings College, London
Lars Oreland, prof, Inst för Neurovetenskap, Uppsala universitet
Antagen
120621
Halvtidskontroll/licentiat Planerad år 2015
Disputation
Planerad år 2016
Institution
CKF / Institutionen för neurovetenskap, Uppsala universitet
Ämne
Vetenskapsområdet för medicin och farmaci
Forskarutbildning
Kurser och teorimoment: Licentiatexamen 15 hp. Doktorsexamen 30 hp.
Ackumulerade poäng

Obligatoriska kurser, dokumenterade i Updok: 12,5 hp
 Gemensamma obligatoriska (intro till vetenskaplig forskning, mm (8,5 - 11,5 hp)
 Kurser av särskilt behov för forskarutbildningsämnet (3,5 - 6,5 hp)

Ackumulerade poäng

Valfria utbildningsmoment, intygas av handledare: 3,5 hp
 Litteraturstudier  Seminarier
 Kongresser
journal klubb
 Specifika ämneskurser

Delarbeten
- Trajectory of outcomes for alcohol use and misuse through the lens of gene-by-environment
interactions
- Genetic and epigenetic profiling in relation to early-life stress and ethanol binge drinking in rats
Planerade artiklar
- Experimental evidence of a link between the α2A-adrenergic receptor gene, early life stress and ethanol
drinking (Under review)
- Gene-set-based expression and DNA methylation analyses in hypothalamus and pituitary of rats
exposed to early life stress and adult ethanol drinking (Manuscript)
- HPA axis related genotypes and psychosocial factors in relation to alcohol use and misuse in adolescents
Publicerade artiklar
- Todkar A, Nilsson KW, Oreland L, Hodgins S, Comasco E: Serotonin transporter genotype by
environment: Studies on alcohol use and misuse in non-human and human primates
Translational Neuroscience 4(2) 2013, 241-250

Externa anslag
Externt finansierad doktorandtjänst/forskartid
120301-121231
130101-131231
140101-141231

Övriga externa anslag
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Bilaga 2

Psykosociala och ärftliga faktorer i relation till spelbeteende
bland barn och ungdomar i Västmanland
D52 – andel vid CKF 100 %
2014-12
Doktorand
Sofia Vadlin, socionom
Klinik
BUP/CKF Västerås
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, Uppsala universitet
Ämne
Psykiatri
Forskarutbildning
Kurser och teorimoment: Licentiatexamen 15 hp. Doktorsexamen 30 hp.
Ackumulerade poäng

Obligatoriska kurser, dokumenterade i Updok: 16,5 hp
 Gemensamma obligatoriska (intro till vetenskaplig forskning, mm (8,5 - 11,5 hp)
 Kurser av särskilt behov för forskarutbildningsämnet (3,5 - 6,5 hp)

Ackumulerade poäng

Valfria utbildningsmoment, intygas av handledare: ………….hp
 Litteraturstudier  Seminarier
 Kongresser
 ………
 Specifika ämneskurser

Delarbeten
1. Spelbeteende i unga år i relation till interaktioner mellan miljömässiga och genetiska faktorer.
2. Spelbeteende i unga år i relation till metyleringsgrad hos kandidatgener för monoaminer och androgener
samt neuropeptider.
3. Spelbeteende i unga år i relation till psykiatriska tillstånd som affektiva störningar och antisocialt beteende
samt interaktioner mellan ärftliga och miljömässiga faktorer.
4. Spelbeteende i unga år i relation till alkohol och droger samt interaktioner mellan ärftliga och miljömässiga
faktorer.
Delarbeten (publicerade)
1) Development and content validity of a screening instrument for gaming addiction in adolescents, the Gaming
Addiction Identification Test (GAIT)
Erhållna anslag under forskarutbildning
Landstinget Västmanland
Forskningsanslag Forskningsanslag Doktorandtjänst
Internt FoU-anslag
ograduerade
graduerade
50 % - Förordnande
2012: 4 veckor

Externa anslag
Externt finansierad doktorandtjänst/forskartid
2012-2014: Fullt finanserad (90 % av heltidstjänst) via
medel från Svenska Spel

58

Landstingets
forskningsfond

Övriga externa anslag

Bilaga 2

Psykiatriska, sociodemografiska och mellanmänskliga faktorers inverkan på ungdomars
missbruk av alkohol och droger
D51 – andel vid CKF 80 %
2014-12
Doktorand
Klinik
Handledare
Bihandledare
Antagen
Licentiat
Disputation
Institution
Ämne
Forskarutbildning

Sara Lövenhag, leg psykolog
CKF Västerås
Kent Nilsson, prof, CKF
Cecilia Åslund, med dr, CKF
Peter Larm, med dr, CKF
111220
140516
150612
CKF / Institutionen för neurovetenskap, Uppsala universitet
Psykiatri
Kurser och teorimoment: Licentiatexamen 15 hp. Doktorsexamen 30 hp.

Ackumulerade poäng

Obligatoriska kurser, dokumenterade i Updok: 18 hp
 Gemensamma obligatoriska (intro till vetenskaplig forskning, mm (8,5 - 11,5 hp)
 Kurser av särskilt behov för forskarutbildningsämnet (3,5 - 6,5 hp)

Ackumulerade poäng

Valfria utbildningsmoment, intygas av handledare: 5,1376 hp
 Litteraturstudier  Seminarier
 Kongresser
 ………
 Specifika ämneskurser

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) Antisocial behaviour reduces the association between ADHD subdimensions and alcohol use in a large
population-based sample of adolescents
4) Substance risk use among adolescents at a specialist psychiatric outpatient clinic in Sweden

Erhållna anslag under forskarutbildning
Landstinget Västmanland
Forskningsanslag Forskningsanslag Doktorandtjänst
Internt FoU-anslag
ograduerade
graduerade
50 % - Förordnande
2012: 4 veckor
2013: 6 veckor
130901--150831
Externa anslag
Externt finansierad doktorandtjänst/forskartid

59

Landstingets
forskningsfond

Övriga externa anslag

Bilaga 2

Nutritionsstatus bland äldre personer – riskfaktorer och konsekvenser av undernäring
D50 – andel vid CKF 100 %
2014-12
Doktorand
Klinik
Handledare
Bihandledare

Antagen
Licentiatexamen
Disputation
Institution
Ämne
Forskarutbildning

Lisa Söderström, leg dietist, med lic
CKF Västerås
Leif Bergkvist, prof, CKF
Eva Thors Adolfsson, med dr, familjeläkarverksamheten, Västerås
Anja Saletti, med dr, inst för folkhälso- och vårdvetenskap, klinisk nutrition och
metabolism, Uppsala universitet
Andreas Rosenblad, docent, CKF
110615
131015
Planerad år 2016
CKF/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, klinisk nutrition och
metabolism, Uppsala universitet
Medicinsk vetenskap
Kurser och teorimoment: Licentiatexamen 15 hp. Doktorsexamen 30 hp.

Ackumulerade poäng

Obligatoriska kurser, dokumenterade i Updok: 10,5 hp
 Gemensamma obligatoriska (intro till vetenskaplig forskning, mm (8,5 - 11,5 hp)
 Kurser av särskilt behov för forskarutbildningsämnet (3,5 - 6,5 hp)

Ackumulerade poäng

Valfria utbildningsmoment, intygas av handledare: 20 hp
 Litteraturstudier  Seminarier
 Kongresser
 ………
 Specifika ämneskurser

Delarbeten
1. Mealtime habits and meal provision are associated with malnutrition among elderly patients admitted to
hospital.
2. Nutritional status predicts preterm death in older people: a prospective cohort study
3 A high energy intake from dietary fat among middle-aged and older adults is associated with increased risk
of malnutrition 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 2014;33(2): 354-359
Övriga artiklar, enligt delarbeten ovan.
Erhållna anslag under forskarutbildning
Landstinget Västmanland
Forskningsanslag Forskningsanslag Doktorandtjänst
Internt FoU-anslag
ograduerade
graduerade
50 % - Förordnande
2011: 4 veckor
2011: 4 veckor
120401--140331
2011: 75 000 kr
2012: 6 veckor
2012: 4 veckor
2013: 55 000 kr
2013: 8 veckor
2013: 6 veckor
2014: 34 000 kr

Landstingets
forskningsfond
2011: 55 000 kr
2014: 99 000 kr

Externa anslag
Externt finansierad doktorandtjänst/forskartid
Övriga externa anslag
2011: Capios forskningsfond: 44 000 kr
2012: Capios forskningsfond: 30 000 kr
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Bilaga 2

Smakpåverkan vid öronsjukdom och efter öronoperation
D49 – andel vid CKF 100 %
2014-12
Doktorand
Katarina Berling, leg läk
Klinik
Öronnäsahalskliniken, Västmanlands sjukhus Västerås
Handledare
Magnus von Unge, professor, CKF
Bihandledare
Johan Knutsson, med dr, CKF
Antagen
110524
Licentiat
131023
Disputation
Planerad år 2016
Institution
CKF / Institutionen för kirurgiska vetenskaper, Uppsala universitet
Ämne
Medicinsk vetenskap
Forskarutbildning
Kurser och teorimoment: Licentiatexamen 15 hp. Doktorsexamen 30 hp.
Ackumulerade poäng

Obligatoriska kurser, dokumenterade i Updok: 13 hp
 Gemensamma obligatoriska (intro till vetenskaplig forskning, mm (8,5 - 11,5 hp)
 Kurser av särskilt behov för forskarutbildningsämnet (3,5 - 6,5 hp)

Ackumulerade poäng

Valfria utbildningsmoment, intygas av handledare: 9 hp
 Litteraturstudier  Seminarier
 Kongresser
 ………
 Specifika ämneskurser

Delarbeten
1. Evaluering av de två smaktesterna, elektrogustometri och filterpappers test, som används i den kliniska
studien.
2. En klinisk prospektiv studie där 100 försökspersoner som planeras genomgå mellanörekirurgi p g a kronisk
otit, kolesteatom och otoskleros undersöks med smaktestesterna EGM och FPT före och vid olika tillfällen,
upp till ett år, efter operationen.
3. En klinisk prospektiv multicenter studie där 200 försökspersoner som planeras genomgå mellanörekirurgi
p g a otoscleros utvärderas angående symtom av smakstörning och livskvalitet före och vid olika tillfällen,
upp till ett år efter operationen. I studien används såväl evaluerade livskvalitetsformulär som riktade frågor
om symtom rörande smakupplevelse.
4. En histologisk undersökning av biopsier från korda tympani nerver från såväl friska som sjuka mellanöron.
Elektronmikroskopisk undersökning av nervbiopsierna utförs vid Öronforskningslaboratoriet vid Gustav V
forskningsinstitut, Karolinska Universitetssjukhuset Solna.
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
Erhållna anslag under forskarutbildning
Landstinget Västmanland
Forskningsanslag Forskningsanslag Doktorandtjänst
Internt FoU-anslag
ograduerade
graduerade
50 % - Förordnande
2010: 4 veckor
2013: 8 veckor
2014: 42600:2011: 6 veckor
2014: 6 veckor

Externa anslag
Externt finansierad doktorandtjänst/forskartid
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Landstingets
forskningsfond

Övriga externa anslag
2014: RFR, 300000:-

Bilaga 2

Ångeststörningar: prevalens och samsjuklighet, interaktion mellan psykosociala riskfaktorer
och genetisk sårbarhet hos BUP-patienter
D48 – andel vid CKF 100 %
2014-12
Doktorand
Klinik
Handledare
Bihandledare
Antagen
Licentiatexamen
Disputation
Institution
Ämne
Forskarutbildning

Susanne Olofsdotter, leg psykolog
Barn- och ungdomspsykiatri/CKF Västerås
Kent Nilsson, prof, Centrum för klinisk forskning, Västerås
Tomas Furmark, prof, leg psykolog, Institutionen för psykologi, Uppsala Universitet
110428
Planerad år 2015
Planerad år 2016
CKF / Institutionen för neurovetenskap, Uppsala universitet
Medicinsk vetenskap
Kurser och teorimoment: Licentiatexamen 15 hp. Doktorsexamen 30 hp.

Ackumulerade poäng

Obligatoriska kurser, dokumenterade i Updok: 16,5 hp
 Gemensamma obligatoriska (intro till vetenskaplig forskning, mm (8,5 - 11,5 hp)
 Kurser av särskilt behov för forskarutbildningsämnet (3,5 - 6,5 hp)

Ackumulerade poäng

Valfria utbildningsmoment, intygas av handledare: 15 hp
 Litteraturstudier  Seminarier
 Kongresser
 ………
 Specifika ämneskurser

Delarbeten
1. Assessing Adolescent Anxiety in General Psychiatric Care: Diagnostic Accuracy of the Swedish Self-Report
and Parent Versions of the Spence Children’s Anxiety Scale
2. Prevalence of anxiety disorders in a child – and adolescent clinical population; sex and age differences.
3. Prevalence, comorbidity and predictors of treatment of anxiety disorders in adolescents
4. Interaction between 5–HTTLPR serotonin transporter polymorphism and stressful life events on symptoms of
anxiety in children.
Erhållna anslag under forskarutbildning
Landstinget Västmanland
Forskningsanslag Forskningsanslag Doktorandtjänst
Internt FoU-anslag
ograduerade
graduerade
50 % - Förordnande
2011: 6 veckor.
2012: 6 veckor.
141101-161031
2012: 4 veckor.
2013: 8 veckor.
2013: 8 veckor.
2014: 8 veckor
2014: 6 veckor

Externa anslag
Externt finansierad doktorandtjänst/forskartid
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Ungas spelvanor och dess hälsoeffekter
D47 – andel vid CKF 100 %
Doktorand
Klinik/arbetsplats
Handledare
Bihandledare
Antagen
Licentiat
Disputation
Institution
Ämne
Forskarutbildning

2014-12

Charlotta Hellström, Fil Mag, Med Lic.
Mälardalens högskola Västerås/CKF Västerås
Cecilia Åslund, Med dr, CKF
Kent Nilsson, Prof, CKF
Jerzy Leppert, Prof, CKF
110428
131126
Oktober 2015
CKF / Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala universitet
Medicinsk vetenskap, Allmän medicin
Kurser och teorimoment: Licentiatexamen 15 hp. Doktorsexamen 30 hp.

Ackumulerade poäng

Obligatoriska kurser, dokumenterade i Updok: 19,0.hp
 Gemensamma obligatoriska (intro till vetenskaplig forskning, mm (8,5 - 11,5 hp)
 Kurser av särskilt behov för forskarutbildningsämnet (3,5 - 6,5 hp)

Ackumulerade poäng

Valfria utbildningsmoment, intygas av handledare: 5,1 hp (ej färdig sammanställd)
 Litteraturstudier
 Seminarier
 Kongresser
 ………
 Specifika ämneskurser

Delarbeten
1. Ungdomar och datorspelande: prevalens, tid, motiv och negativa konsekvenser.
2. Online datorspelande i relation till depression, musklosceletala och psykosomatiska symtom bland ungdomar.
3. Pengaspelande och ADHD-symtom i relation till problemspelande bland ungdomar.
4. Olika online aktiviteter i relation till pengaspelande bland ungdomar.
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 20140702: (Status: åter hos reviewer efter resubmitt juli 2014)
Hellström C. & Åslund C. (2014). Adolescent online gaming habits in relation to depression, musculosceletal
symptoms and psychosomatic symptoms.
Planerade submit av delarbete 3 & 4 oktober/november 2014
3: Gambling frequency and symtoms of ADHD in relation to problem gambling among adolescents.
4: Online activities in relation to gambling frequency among adolescents. (Manus påbörjat).
Externa anslag
Externt finansierad doktorandtjänst/forskartid
2011-2015: Fullt finanserad heltidsdoktorandtjänst i fyra
år via medel från Svenska Spel.
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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
2014-12
Doktorand
Klinik
Handledare

Margareta Widarsson, leg barnmorska, med lic
Barnkliniken, Västmanlands sjukhus Västerås
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
150128
Institution
CKF / Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala universitet
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]
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Mothers and fathers depressive symptoms postpartum
D44 – CKF/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

2014-12

Doktorand
Klinik
Handledare

Birgitta Kerstis, leg barnsjuksköt, med lic
CKF Västerås
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
150206
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. Depressive symptoms postpartum among parents are association with marital separation – A Swedish
cohort study
4. Association betwwen parental depressive symptoms and impaired bonding
Published articles
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
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. 2013 Dec;27(4):839-847
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):755-761
Kerstis B, Edlund B, Engström G, Aarts C (2013) Mothers and Fathers Depressive Symptoms Association to
Sense of Coherence and Child Temperament in Early Parenthood
Scand J Public Health; 41(3):233-239
Kerstis B, Berglund A, Engström G, Edlund B, Sylvén S, Aarts C.Depressive symptoms postpartum among
parents are associated with marital separation: A Swedish cohort study.
Scandinavian Journal of Public Health, 2013 May;41(3):233-239
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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
2014-12
Doktorand
Klinik
Handledare

Firas Al-Ubaidi, leg läk
Urologkliniken, Västmanlands sjukhus Västerås
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
Ny manus - projekt 3.
Firas L. Al-Ubaidi, Niklas Scultz, Hans Hamberg, Katalin Karaszi, Torvald Granfors, professor Thomas
Helleday. Castration promotes radiosensitivity by direct regulation of DNA repair in prostate cancer.
Planerade projekt - projekt 4. Homologous recombination as a target for selective treatment of prostate
cancer (proved by EPN Dnr 2011/066)
Erhållna anslag under forskarutbildning
Landstinget Västmanland
Forskningsanslag Forskningsanslag Doktorandtjänst
Internt FoU-anslag
ograduerade
graduerade
50 % - Förordnande
2012: 6 veckor
2011: 8 veckor
130401--150331
2013: 8 veckor
2013: 4 veckor
Externa anslag
Externt finansierad doktorandtjänst/forskartid
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Bilaga 3

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 2014 fick följande projekt anknytning vid CKF:

301

Kartläggning av diabetesvårdens organisation i primärvården och dess betydelse för att möjliggöra för
patienter med diabetes att nå nationella behandlingsmål. Dnr: 373561
Anknutet datum: 2014-01-10
Projektansvarig: Eva Thors Adolfsson, med dr/utvecklingsstrateg,
Primärvården, Västmanlands sjukhus Västerås

302

Överlevnad och axillrecidiv hos bröstcancerpatienter med mikrometastas i sentinel node som inte
genomgår kompletterande axillutrymning - en nationell kohortstudie.
Anknutet datum: 2014-05-20
Projektansvarig: Yvette Andersson, med dr/leg läk, Kirurgkliniken,
bröstenh, Västmanlands sjukhus Västerås

303

HPV prevalence in primary vaginal cancer and its relation to clinicopathological variables.
Anknutet datum: 2014-05-20
Projektansvarig: Cecilia Ranhem, specialistläkare, Kvinnokliniken,
Västmanlands sjukhus, Västerås

304

Oral apparatur vid behandling av obstruktiv sömnapné. En randomiserad kontrollerad blindad
multicenter studie som jämför effekten av 2 konstruktioner.
Anknutet datum: 2014-06-02
Projektansvarig: Göran Isacsson, docent, Västmanlands sjukhus
Västerås

305

Utvärdering av det hälsorelaterade livskvalitetsformuläret CPCHILD gällande barn med CP i ålder 418 år i Västmanland och Sörmland. LTV-426391
Anknutet datum: 2014-06-04
Projektansvarig: Katina Pettersson, vik utvecklingschef, Div
Närsjukvård, Handikappcentrum

306

Undvikande av atelektasutveckling under anestesi genom "preoxygenerings-eliminering", kortvarig
ventilation med luft och högt färskgasflöde. En randomiserad kontrollerad studie.
Anknutet datum: 2014-06-23
Projektansvarig: Erland Östberg, leg läk, Operationskliniken,
Västmanlands sjukhus Västerås
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307
308

Diabetesretinopati och överviktskirurgi, en retrospektiv journalstudie LTV-423031
Anknutet datum: 2014-06-23
Projektansvarig: Elisabet Granstam, docent/leg läk, Västmanlands
sjukhus Västerås
Utvärdering av rehabilitering efter rotatorcuffsutur
Anknutet datum: 2014-09-23
Projektansvarig: Katja Berglinn, fysioterapeut, Ortopedklinikens
rehabenhet, Västmanlands sjukhus

309

Simulatorinstruktörers utveckling över tid och betydelsen av instruktörers pedagogiska kompetens i den
kliniska vardagen
Anknutet datum: 2014-09-23
Projektansvarig: Marie-Louise Södersved Källestedt, med dr/leg
sjuksköt, Landstinget Västmanland, Centrum för klinisk forskning

310

Sleep impairment in relation to prognosis following acute myocardial infarction
Anknutet datum: 2014-09-23
Projektansvarig: Emelie Condén, leg sjuksköt/doktorand, Centrum
för klinisk forskning

311

Handstyrka, bål-lårkraft och smärta hos gravida somaliska och svenska kvinnor med D-vitamin brist.
En behandlingsstudie.
Anknutet datum: 2014-09-23
Projektansvarig: Monica Löfvander, docent/leg distr läkare,
Primärvård Västmanland, Oxbacken-Skultuna familjeläkarmottagning

312

Lärdomar av implementering av metoden FaR - fysisk aktivitet på recept - till patienter i primärvården i
Uppsala-Örebro-regionen
Anknutet datum: 2014-09-23
Projektansvarig: Ann-Christin Johansson, lektor, Mälardalens
högskola, Centrum för klinisk forskning

313

Incidens av svår synnedsättning pga AMD; effekt av behandling
Anknutet datum: 2014-09-23
Projektansvarig: Elisabet Granstam, docent/leg läk, Västmanlands
sjukhus Västerås

314

Överlevnad och axillrecidiv efter sentinel node-positiv bröstcancer utan kompletterande axillutrymning
- en randomiserad studie vid makrometastas i sentinel node
Anknutet datum: 2014-09-19
Projektansvarig: Yvette Andersson, med dr/leg läk, Kirurgkliniken,
bröstenh, Västmanlands sjukhus

315

Syresättningstest under generell anestesi
Anknutet datum: 2014-09-19
Projektansvarig: Lennart Edmark, leg läk, Operationskliniken,
Västmanlands sjukhus

316

Fem års uppföljning av vårdpersonals teoretiska kunskaper och deras attityder till hjärt- och
lungräddning (HLR)
Anknutet datum: 2014-12-09
Projektansvarig: Marie-Louise Södersved Källestedt, med dr/leg
sjuksköt, Landstinget Västmanland, Centrum för klinisk forskning

317

Effekter på tillväxt av intensifierad parenteral nutrition till underburna barn
Anknutet datum: 2014-10-22
Projektansvarig: Maria Heyman, AT-läkare/läkare, Barnkliniken,
Västmanlands sjukhus
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Avslutade projekt
269

I FOKUS – Bemästra ADHD i vuxenlivet: utvärdering av ett Internet-baserat självhjälpsprogram.
Anknutet datum: 2009-02-05
Avslutat datum: 2014-12-04

284

Projektansvarig: Staffan Söderström, neuropsykolog, Eriksborg Västerås

Kartläggning av fallriskfaktorer för äldre i ordinärt boende inom landstinget Västmanland och Uppsala län
– underlag för intervention
Anknutet datum: 2010-09-07
Projektansvarig: Ann-Christin Johansson, med dr/leg sjukgymnast
Lt Västmanland/MdH, Centrum för klinisk forskning
Avslutat datum: 2014-12-04
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Kontaktuppgifter personal
Exp, personsökn, tel: 021-17 58 67, fax: 021-17 37 33. Information, tel: 021-17 38 07
Besöksadress: Centrum för klinisk forskning, ingång 29, Västmanlands sjukhus Västerås
Postadress: 721 89 Västerås. www.ltv.se/ckfvasteras
Mats Enlund, leg läk, docent och chef, 021-17 37 75
mats.enlund@ltv.se

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

Kent Nilsson, sociolog, prof, bitr chef, 021-17 32 54
kent.nilsson@ltv.se

Marie-Louise Södersved Källestedt, leg sjuksköt, med dr
marie-louise.sodersved.kallestedt@ltv.se

Leif Bergkvist, leg läk, prof, 021-17 58 03
leif.bergkvist@ltv.se

Philippe Wagner, biostatistiker, 021-17 47 95
philippe.wagner@ltv.se

Maria Dell’ Uva Karlsson, centrumsekr, 021-17 38 07
maria.delluva.karlsson@ltv.se

Marie-Louise Walker-Engström, biomed analytiker, med dr
marie-louise.engstrom@ltv.se

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

Tony Wiklund, leg sjuksköt, forskningsass, 021-17 57 30
tony.wiklund@ltv.se

Michaela Eriksson, sekr, 021-17 53 50
michaela.eriksson@ltv.se

Magnus von Unge, leg läk, prof
magnus.von.unge@ltv.se

Ulrika Fagerberg, leg läk, med dr, 021-17 59 73
ulrika.fagerberg@ltv.se

Cecilia Åslund, beteendevetare, med dr, 021-17 51 52
cecilia.aslund@ltv.se

Pär Hedberg, leg läk, docent
par.o.hedberg@ltv.se

John Öhrvik, biostatistiker, prof
john.ohrvik@ki.se

Johan Knutsson, leg läk, med dr
johan.knutsson@ltv.se
Annika Kärnsund, leg sjuksköt, forskningsass, 021-17 37 45
annika.karnsund@ltv.se

Post-doktorander

Jerzy Leppert, leg läk, prof, 021-17 58 01
jerzy.leppert@ltv.se

Yvette Andersson, med dr
yvette.andersson@ltv.se

Monica Löfvander, leg läk, docent
monica.lofvander@ltv.se

Abbas Chabok, med dr
abbas.chabok@ltv.se

Göran Nilsson, leg läk, prof
goran.nilsson@ltv.se

Maziar Nikberg, med dr
maziar.hosseinalikhani@ltv.se

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

Peter Larm, fil dr
peter.larm@ltv.se

Angelica Norling, leg sjuksköt, forskningsass, 021-17 37 09
angelica.norling@ltv.se

Elisabet Rodby-Bousquet, med dr
elisabet.rodby.bousquet@ltv.se

Marja-Leena Ojutkangas, leg sjuksköt, forskningsass, 021-17 37 45
marja-leena.ojutkangas@ltv.se

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

Maria Pettersson, sekr, 021-17 58 67
maria.a.pettersson@ltv.se
Mattias Rehn, systemansvarig, 021-17 33 76
mattias.rehn@ltv.se
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