
 

 

Verksamhetsberättelse 2016 
 
 

 

 

Bäste läsare! 

 

Det här blir min sista ingress till CKF:s verksamhetsberättelse. Med tanke på hur mycket som hänt sedan 

tillträdet som chef 2011, så skulle en historisk exposé kunna förväntas, men så icke - det är full fart framåt som 

gäller! Endast en tillbakablick över året som gått serveras här. 

 

Profetian från i fjol – att vi sannolikt skulle kunna räkna in 30 doktorander – slog in med lite råge. Ur 

disputations-synpunkt har det varit något av ett mellanår med tre disputationer, men de kommande åren lär det 

bli fler – det borde vara en ofarlig profetia att uttala. I andra änden av den vetenskapliga karriären har 

trotjänaren Göran Nilsson, som i år fyllde 80, pensionerat sig från CKF. Helt har han inte kunnat slita sig 

härifrån, vilket mildrar saknaden. Göran ville inte, blygsam som han är, ha någon uppvaktning, men med 

hustrun Birgittas hjälp kunde vi överraska med ett minisymposium till hans ära och med brorsonen prof.  

Peter Nilsson, Malmö, som extra överraskning. Göran uppskattade tilltaget, och vi andra imponerades av 

Görans rekapitulation av sitt rika vetenskapliga och kliniska liv. 

 

Varje år är fyllt av extraordinära insatser. Årets mest imponerande, vågar jag påstå, var Sofia Vadlins 

disputation, som var en akademisk fullträff i ett fantastiskt samspel med en perfekt agerande opponent, professor 

Clara Hellner Gumpert, KI, Stockholm. Tyvärr hade jag inte möjlighet att närvara vid Aniruddha Todkars 

disputation tidigare i år. Men vad jag förstår, var det en stark insats också där. Årets första disputation,  

Lisa Söderströms, var också högst minnesvärd – den enda någonsin med väktare på plats. Lisa, lugnet själv, lät 

sig inte störas av den hotbild som fanns via ”nätet” och högt-fettintag-lågt-kolhydratintag-fundamentalister, 

som högst troligt på modernt kunskapsförnekande manér inte läst avhandlingen utan enbart agerat på förvriden 

andrahandsinformation. Disputationen var också, trots allt, en högst njutbar akt med en orubblig och kunnig 

respondent. 

 

På tal om Lisa Söderström, så måste också den statliga satsningen på infrastruktur för klinisk forskning nämnas. 

Lisa antog utmaningen att tillträda som vår lokala ”nodsamordnare” i början på året och har ägnat en hel del 

tid och kraft åt att bygga upp vår lokala infrastruktur, t.ex. har hon inrättat ett nätverk för landstingets 

forskningssjuksköterskor. I vår lokala struktur jackar också det i fjol inrättade nätverket av forskningsombud in. 

 

För 2016 kommer vi att genomföra ett ”forskningsbokslut” enligt en mall framtagen av forskningschefs-

nätverket som träffas regelbundet på SKL. Min misstanke är att våra farhågor kommer att besannas; vi är 

sannolikt förhållandevis lågt finansierade, men ”producerar” glädjande förvånansvärt bra ändå. Magkänslan 

är att våra politiker lyssnar till detta, och att kommande chef kan få ett bättre manöverutrymme. 

 

Som en inspirationskälla och ”växellåda med overdrive” kommer vi 2017 att återuppta ett externt centrumråd 

med vår nya, hårt arbetande landshövding Minoo Aktharzand som sammankallande. 

 

Eftersom det återstår nio månader för mig i chefsrollen, är det för tidigt för tack och bock, men jag vill redan nu 

skicka kärleksfulla vibbar till alla ovärderliga arbetskamrater för allt stöd! 

 

 

Amici mei susceptor meus 

 

 

2017-01-31 

Mats Enlund  

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

 

Nuvarande organisation  

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

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

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

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

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

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

givits status som prefekt (Fig 1). 

 

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

 

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

Hälso- och Sjukvårdsdirektören (Fig 2). 

 

Fig 2. CKF:s plats inom Landstinget Västmanland 

 

 
 

LS= Landstingsstyrelse 

LD= Landstingsdirektör 

LF= Landstingsfullmäktige 

RU= Regionval utveckling 

Förv= Förvaltning 
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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 2016 var docent Mats Enlund. Biträdande föreståndare var professor Karl Michaëlsson, 

Institutionen för kirurgiska vetenskaper, Ortopedi/Uppsala kliniska forskningscentrum. Professor Michaëlsson har 

efterträtt Håkan Ahlström, prefekt för institutionen för radiologi, onkologi och strålningsvetenskap vid medicinska 

fakulteten. 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

Fig 3. Centrumråd 
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Centrumrådet sammanträdde under 2016 vid två tillfällen, 18/3 och 21/10, då företrädare för Landstinget 

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

natur.  

 

http://katalog.uu.se/orginfo/?orgId=X185
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Verksamhetsberättelse 2016 
Personal (procent av tjänstgöring)  

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

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

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

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

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

 Elisabet Rodby Bousquet, leg fysioterapeut, med dr (50 % från 160302) 

 Andreas Rosenblad, biostatistiker, doc (100 %) 

 Lisa Söderström, leg dietist, med dr (100 % 160301-160831, 75 % från 160901) 

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

 Cecilia Åslund, beteendevetare, doc, sektionsledare (100 % tom 160821, 80 % från 160822) 

 Annika Kärnsund, leg sjuksköterska, forskningsassistent (50 %)  

 Angelica Norling, leg sjuksköterska, forskningsassistent (50 %) 

 Philippe Wagner, biostatistiker (50 %) 

 Tony Wiklund, leg sjuksköterska, forskningsassistent (100 %) 

 Maria Dell' Uva Karlsson, sekreterare (90 %) 

 Mariana Ehn, sekreterare (100 %) 

 Maria Pettersson, sekreterare (90 %) 

 Mattias Rehn, systemansvarig (100 %)  

 

Visstidsanställda  

 Leif Bergkvist, leg läk, prof (40 %) 

 Pär Hedberg, leg läk, doc (20 %) 

 Egil Henriksen, leg läk, doc (20 %) 

 Johan Knutsson, leg läk, med dr (20 % tom 160630, 10 % från 160701)  

 Jerzy Leppert, leg läk, prof (timanställning 50 % från 160601) 

 Göran Nilsson, leg läk, prof (10 % tom 160630) 

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

 Marie-Louise Walker-Engström, biomedicinsk analytiker, med dr (20 % tom 160731) 

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

 John Öhrvik, biostatistiker, prof (timanställning 15 %)  

 

Visstidsanställda - externa medel 

 Rebecka Addo, forskningsassistent (100 % tom 160531) 

 Emelie Condén, leg sjuksköterska, med dr (timanställning 10 %, 160901-170228) 

 Viktoria Hallström, leg sjuksköterska, forskningsassistent (40 %) 

 Matilda Hammarlund, kontorist (timanställning 75 % 160309-161116) 

 Alva Klasson, kontorist (timanställning 75 %, 161115-170515) 

 Lotta Nilsson, leg sjuksköterska, forskningsassistent (60 % från 161101)  

 Angelica Norling, leg sjuksköterska, forskningsassistent (25 %) 

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

 Lisa Söderström, leg dietist, med dr, (50 % tom 160301, 25 % från 160901) 

 Åke Tegelberg, leg tandläkare, prof (timanställning 15 %, 160401-171231) 

 Elin Vesterlund, leg sjuksköterska, forskningsassistent (40 %) 

 

Till CKF har externa konsulter knutits: 

 Hamid Khankeh, prof, KI 
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Följande aktiviteter bör särskilt omnämnas: 

 

Kreativa luncher 2016 

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

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

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

Under 2016 ordnades kreativa luncher vid två tillfällen. Vid den första 19 april,  gästades CKF av silversmeden 

Charlotte Modig. Hon berättade om sitt arbete som silversmed sedan 30 år tillbaka och som egen företagare sen 

1990. Charlotte Modig jobbar på traditionellt hantverkarvis.Tidigare jobbade hon mycket med utställningar och även 

med järnsmide, men sedan flytten in till Västerås är atelje och butik hennes huvudsyssla. Här designar hon och 

tillverkar allt själv, hennes motto är,  att varje smycke ska innehålla glädje. Att tillverka smycken är enligt henne 

nämligen så otroligt kul. Charlottes föredrag var mycket uppskattat och åhörarna fick massor med tips vilka presenter 

som kan vara aktuella i samband med disputationer samt andra högtider. 

Den 4 oktober fick vi traditionsenligt besök av den nytillträdde landshövdingen Minoo Akhtarzand, som 

huvudperson vid höstens kreativa lunch. Vid mötet berättade hon om när hon som 17-åring kom till Sverige från 

Teheran tillsammans med sin 14-åriga bror. Bara några dagar efter ankomsten 

började de läsa svenska på ABF. 

Minoo Akhtarzand utbildade sig till civilingenjör och arbetade 26 år i 

energibranschen. 2006 blev hon länsarbetsdirektör i Uppsala, 2008 generaldirektör 

för Banverket, 2010 började hon som landshövding i Jönköpings län och den 1 

februari 2016 tillträdde hon posten som landshövding i Västmanland. 

- Man kan säga att jag har kommit hem, eftersom Västmanland utan tvekan är ett 

tekniklän, sa Minoo Akhtarzand. 

Därefter fick hon en ambitiös och mycket professionell presentation av den 

forskning som bedrivs på CKF i Västerås, där forskarna själva berättade om sitt arbete. Presentationen omfattade 

bland annat redovisning kring forskning om psykisk hälsa hos barn och ungdomar, cancer och sjukdomar i hjärta och 

kärl. 

Landshövdingen var imponerad över den verksamhet som bedrivs vid CKF, som för henne var närmast okänd och 

hon lovade att sprida kännedom om den kliniska forskningen i Västmanland bland alla sina kontakter.  

 

 

Planeringsdagar 2016 

Under 2016 hade vi två planeringsdagar, en planeringsdag på våren för baspersonal, doktorander och 

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

planeringsdagarna, vänligen se minnesanteckningar i ledningssystemet Centuri.  

 

Program planeringsdag 8 mars 2016,  Elite Stadshotellet, Västerås  

 Uppföljning av 2015 års planeringsdag 

- Webban och ansökningsformulär, revision 

- Formalisering av doktorandanknytning 

- Projektanknytningsprocessen för postdok-anställda 

 

 Presentation av den genomförda omorganisationen vid CKF 

- Riktlinjer för Basgruppens resurser 

 

 Vårt CKF idag – Vårt CKF om 5, 10 och 15 år 

 

 

Program planeringsdag hösten 2016,  

 Uppföljning av vårens planeringsdag 

 

 CKF ur ett framtidsperspektiv 5, 10 och 15 år framåt 
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Forskningsombud 

I slutet av 2015 inrättades en funktion som forskningsombud vid i princip varje medicinsk enhet. Tanken är att 

forskningsombudet ska fungera som ”kommunikationsrör” mellan sin enhet och CKF. Det kan handla om att få ut 

information från CKF om begivenheter som t.ex. disputationer och utlysningar av forskningstid eller forsknings-

medel, detta som komplement och förstärkare av den information som ligger på intranätet. Kommunikationen kan 

självklart också gå åt andra hållet: snappa upp en idé på den egna enheten eller fånga upp en forskningsintresserad 

kollega och lotsa till CKF. 

 

Klinik/verksamhet Forskningsombud 

Akutkliniken Lennart Edmark 

Barn- och ungdomskliniken Ulrika Lorentzon Fagerberg 

Barn- och ungdomspsykiatri Susanne Olofsdotter 

Fysiologkliniken Pär Hedberg 

Geriatrik och medicinsk rehabilitering Athir Tarish 

Hudkliniken Tomas Vikerfors 

Infektionskliniken Christina Carlander 

Kirurgkliniken Yvette Andersson 

Kvinnokliniken Merit Kullinger 

Kärlkirurgiska kliniken Björn Kragsterman 

Laboratoriemedicin  Per Bjellerup 

Medicinkliniken Camilla Skoglund Andersson 

Onkologkliniken  Cecilia Nilsson 

Operationskliniken Wilhelm Wallqvist 

Ortopedkliniken Sven Byström 

Reumatologkliniken Milad Rizk 

Primärvården Eva Thors Adolfsson 

Primärvården Mattias Damberg 

Röntgenkliniken Jakob Swanberg 

Urologkliniken Fahrood Almdari 

Vuxenpsykiatri Mårten Tyrberg 

Ögonkliniken Elisabet Granstam 

Öron-Näs-Halskliniken Johan Knutsson 
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Skrivarkurs september 2016, La Casa di Botro, Botricello, Italien 

 

Doktorander anknuta till CKF har två gånger under sin 

forskarutbildning möjligheten att delta i en veckolång skrivarkurs. 

Kursen var förlagd till La Casa di Botro, i italienska Kalabrien, 

14-21 september. Totalt deltog sju doktorander, nio 

handledare/föreläsare och två kursadministratörer. Syftet med 

skrivarkursen är att doktoranderna ska få möjligheten att utveckla 

praktisk och teoretisk kunskap om författandet av vetenskapliga 

artiklar. Fördelarna med att erbjuda en skrivarkurs är den unika 

möjligheten för doktorander att få mer tid med sin handledare och 

gynna den vetenskapliga skrivprocessen.   

 

Förmiddagarna på skrivarkursen bestod av en teoretisk del där handledarna föreläste om manuskriptets olika delar: 

sammanfattning, bakgrund, metod, resultat och diskussion, ett avsnitt per dag. Därefter 

presenterade en av doktoranderna sitt forskningsprojekt och fick möjligheten att få 

återkoppling om projektets uppbyggnad och vetenskapliga innehåll samt doktorandens 

presentationsteknik. För andra året i rad hade CKF äran att gästas av Arne Andersson, 

editor för ”Upsala Journal of Medical Sciences” som föreläste om editorns synpunkter 

på publicering av vetenskapliga artiklar. Arne Andersson gav även doktoranderna 

individuella synpunkter för en framgångsrik publicering av sin vetenskapliga artikel. 

Nytt för i år, var att CKF gästades av professor Håkan Ahlström från Uppsala 

universitet som föreläste om varför man bör forska.  

 

Under eftermiddagarna författade doktoranderna tillsammans med respektive 

handledare manuskript och deltog i vetenskapliga diskussioner. Kvällsaktiviteterna 

utgjordes av middagar och sociala evenemang. En av våra kursadministratörer, Maria 

Dell’Uva Karlsson bjöd in oss till middag en kväll i sin vackra trädgård och bjöd på hemlagad kalabrisk mat. En av 

kvällarna var kursmiddagen förlagd i bergsbyn Cropani. Tack vare två fantastiska kursadministratörer som höll i 

kursservice, lunch, fika och planering av aktiviteter av social karaktär har doktorander och handledare/föreläsare 

ostört haft möjligheten att fokusera på det vetenskapliga skrivandet.  
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Postdoktorandkurs 22-25 maj 2016, Sopot, Polen 

Handledare: Jerzy Leppert, Leif Bergkvist, Mats Enlund. Kursdeltagare: Abbas Chabok, Elisabet Rodby Bousquet, 

Fredrik Söderqvist, Johan Knutsson, Karin Sonnby, Lisa Söderström, Maziar Nikberg, Ulrika Fagerberg,  

Yvette Andersson 

 

Söndagen 22 maj började med avfärd från Västerås redan strax efter fyra på morgonen. Flygresan till Gdansk tog 

bara en dryg timme. Eftermiddagen inleddes med en presentationsomgång, där alla deltagare kort redogjorde för sin 

forskning och hur långt man kommit på vägen mot docentur, och sedan lite tips från Mats om att söka 

forskningsmedel. Därefter blev det en kort promenad till 

Sopots museum, där vi fick träffa Professor  

Tomas Zdrojewski, som i samarbete med Jerzy startat ett 

forskningsprojekt om prevention av kardiovaskulära 

sjukdomar i Polen. Vi fick ett entusiastiskt föredrag om 

Polens historia av Professor Lass och lite bakgrund om 

Sopot och muséet (och rugby) av museidirektören. 

Det fina hotellet och den vackra omgivningen stimulerade 

till bra diskussioner under kursdagarna. Kursens tema var 

hur man ska kunna nå en docentur (docent är en akademisk 

lärartitel, från venia docendi, rätten att undervisa) på CKF, 

och alla deltagare hade i förväg tilldelats olika ämnen att förbereda.  

   Jerzy pratade om handledning av doktorander. Han påpekade att ett doktorand-handledarförhållande är ett 

långvarigt åtagande. Det är därför viktigt att man försöker lära känna varandra lite innan man bestämmer sig och 

klargör vilka förväntningar man har på varandra.  

   Fredrik och Ulrika berättade om docenturregler på Uppsala Universitet respektive Karolinska Institutet. Själva 

grunderna för vad som gäller då man söker docentur är liknande på de olika universiteten: vetenskaplig meritering 

(ett visst antal publicerade artiklar), undervisningserfarenhet (till största delen på grundnivå), pedagogik 

(pedagogiska kurser och pedagogisk meritportfölj) och att 

man ska visa självständighet (från sina tidigare handledare) i 

sin forskning. Det finns dock en del som skiljer, till exempel 

att man på Karolinska kan söka docentur i tre olika 

inriktningar (undervisning, forskning respektive klinisk 

forskning och utveckling) där kraven och meriterna skiljer sig 

ganska stort. En annan stor skillnad är att man på Karolinska 

har en tidsbegränsad docentur som man måste söka om efter 

sex år. Vi hade också en diskussion om lektorat, en 

undervisningstjänst (oftast 20 %) som är knuten till 

universitetet. Vi rekommenderades att söka lektorat i samband 

med ansökan om docentur. Det kräver ytterligare fem poäng 

(totalt 10 poäng) högskolepedagogik men innebär att arbetsgivaren förbinds att ge tid för forskning och 

undervisning. 

   Sista dagen fick vi veta mer om pedagogiska kurser och pedagogisk meritportfölj av Elisabet och Johan. Elisabet 

har gått ”på plats”- kursen och Johan distanskursen. De berättade om för- och nackdelar med de olika alternativen. 

”På plats”-kursen innebär en hel del tid just på plats i Uppsala och kräver att man lägger ned ganska mycket tid även 

utanför den bundna tiden med många inlämningsuppgifter, men ”docenturföreläsningen” ingår. Elisabet 

rekommenderade även kurserna ”Handledning av doktorander” och ”Handledning av studenter”. 

   En stor behållning av vår resa var de diskussioner vi förde i olika ämnen (fortbildning efter disputation, rekrytering 

av doktorander och vad vi förväntar oss av dem och hur vi upprätthåller en god forskningsmiljö på CKF). 

Diskussioner fördes både i mindre grupper och i hela gruppen, och en del problem och svårigheter belystes, men 

också flera förslag till lösningar och möjligheter. 

    Vi kunde förstås inte lösa alla problem under kursdagarna, men vi kom en liten bit på väg för att börja arbeta med 

dem. Det är viktigt att vi fortsätter att träffas regelbundet och diskuterar hur vi ska komma vidare. Det visade sig 

under kursen att vi har många tips att ge varandra och att det finns många möjligheter till samarbete. 

   Ett osannolikt bra väder, fint hotell, god mat, vackra stränder och trevligt sällskap gjorde säkert sitt till för att höja 

betyget, men det var det fantastiska arbete som framför allt Elisabet och Jerzy lagt ned på att ordna allt kring kursen, 

och sedan guida oss på plats som gjorde att det blev så bra som det blev. Än en gång, ett stort tack för ert 

engagemang!              
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CKF:s funktioner 
CKF har följande huvudfunktioner: 

- Vetenskaplig konsultation – Öppet hus 

- Vetenskaplig handledning 

- Doktorandverksamhet 

- Forskarutbildning  

- Seminarieverksamhet 

- Egen forskningsverksamhet 

 

Vetenskaplig konsultation – Öppet hus  
 

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

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

utformning av t.ex. en projektplan. De projekt som bedöms bärkraftiga uppmanas att söka anknytning till CKF och 

får då hjälp av utsedd handledare/kontaktperson och en dataansvarig forskningsassistent för fortsatt arbete. Under 

2016 hölls 22 öppet hus-besök (redovisas i bilaga 1). 

 

Vetenskaplig handledning 
 

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

Nivå 1:  Doktorandprojekt 

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

                 tidskrift 

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

                 bedömning  

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

 

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

 

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

var totalt 39 projekt anknutna. 

 

Doktorandverksamhet 
 

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

var 25 doktorander registrerade vid CKF. Sju doktorander har genomgått licentiatseminarium/halvtidskontroll och 

tre doktorander har disputerat.  

Nio doktorander registrerades under 2016 vid CKF: Leg läk Mitra Sadeghi, kirurgkliniken,  

leg läk Kerstin Rosenqvist, röntgenkliniken, leg läk Per Grimfjärd, medicinkliniken, leg läk Per Videhult, 

kirurgkliniken, leg läk Per Hammar, röntgenkliniken, ST-tandläkare Mohammad Kharazmi, käkkirurgiska enheten,  

AT-läkare Emma Skau, AT-center, Rebecka Addo, CKF, leg läk Kevin Afshari, kirurgiska kliniken.  

 

Två doktorander, Anders-Petter Carlsson och Nils Block, har slutat vid Landstinget Västmanland och är inte längre 

registrerade vid CKF. Doktorand Kerstin Rosenqvist meddelade 2 nov 2016 att hon inte önskar vara registrerad vid 

CKF.  

 

Vid årets slut var 28 doktorander registrerade (se bilaga 2).  
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Licentiatexamen/halvtidskontroll 2016 

Halvtidskontroll 

Doktorand Daniel Isacson, leg läk, Västerås 12 december 2016: Treatment of acute uncomplicated diverticulitis 

Institution: Kirurgiska vetenskaper, Uppsala universitet/CKF 

Betygsnämnd:  Med dr Gabriella Jansson Palmer, Karolinska Institutet, professor Roland Andersson, Lunds 

universitet, docent Staffan Eriksson, CKF  

Handledare: Professor Kenneth Smedh, CKF, med dr Abbas Chabok, CKF, med dr Maziar Nikberg, CKF 

 

Doktorand Ingvar Sverrisson, leg läk, Västerås 9 december 2016: Rectal cancer: Aspects of post-operative 

complications 

Institution: Kirurgiska vetenskaper, Uppsala universitet/CKF 

Betygsnämnd: Docent Urban Karlbom, Uppsala universitet, docent Peter Matthiessen, Örebro universitet,  

professor Magnus von Unge, CKF  

Handledare: Professor Kenneth Smedh, CKF, med dr Abbas Chabok, CKF, med dr Maziar Nikberg, CKF 

 

Doktorand Arnar Thorisson, leg läk, Västerås 5 december 2016: Acute Diverticulitis: The role of Computed 

Tomography (CT) in primary diagnosis, prediction of complications and surgical intervention 

Institution: Kirurgiska vetenskaper, Uppsala universitet/CKF 

Betygsnämnd: Docent Marie-Louise Lydrup, Skånes universitetssjukhus, professor Anders Sundin, Uppsala 

universitet, professor Jerzy Leppert, CKF  

Handledare: Professor Kenneth Smedh, CKF, med dr Abbas Chabok, CKF, med dr Maziar Nikberg, CKF 

 

Doktorand Christina Carlander, leg läk, KS Huddinge, 10 maj 2016: HPV- related neoplasia among HIV- 

infected women 

Institution: Enheten för infektion och hud, Institutionen för medicin, Huddinge, KI/CKF 

Betygsnämnd: Professor Ulf Gyllensten, Uppsala universitet, docent Karin Pettersson, Karolinska Institutet, med dr 

Petra Tunbäck, Sahlgrenska akademin 

Handledare: Professor Anders Sönnerborg, professor, Karolinska Institutet 

Bihandledare: Professor Joakim Dillner, Karolinska Institutet, professor Pär Sparén, Karolinska Institutet, överläkare 

Kristina Elfgren, Karolinska sjukhuset 

 

Doktorand Merit Kullinger, leg läk, Uppsala 7 april 2016: Discrepancy between pregnancy dating methods – 

correlates and outcomes 

Institution: Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet/CKF 

Betygsnämnd: Professor Karel Marsal, Lunds universitet, docent Lena Westas, Uppsala universitet, med dr  

Sofie Graner, Karolinska Institutet 

Handledare: Docent Alkistis Skalkidou, Inst för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet 

Bihandledare: Docent Helle Kieler, Centrum för läkemedelsepidemiologi, Solna, professor Ulf Högberg, insitutionen 

för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet 

 

Licentiatexamen 

Doktorand Jakob Swanberg, leg läk, Uppsala 2 september 2016: Methodological aspects on lower extremity CT 

angiography and digital subtraction angiography 

Institution: Institutionen för kirurgiska vetenskaper, Uppsala universitet/CKF  

Betygsnämnd: Docent Martin Delle, Karolinska Institutet, professor Pär Gerwins, Uppsala universitet, med dr 

Birgitta Sigvant, Karolinska Institutet 

Handledare: Professor Anders Wanhainen, institutionen för kirurgiska vetenskaper, Uppsala universitet 

Bihandledare: Professor Håkan Ahlström, institutionen för kirurgiska vetenskaper, Uppsala universitet;  

docent Adel Shalabi, institutionen för kirurgiska vetenskaper, Uppsala universitet, med dr Lars-Gunnar Eriksson, 

institutionen för kirurgiska vetenskaper, Uppsala universitet  

 

Vid Licentiatseminariet redovisades resultat från två delstudier. I delstudie 1 beskrevs resultaten från de första 10 

kliniska undersökningarna med en ny egenutvecklad metod att genomföra CT-angiografi av ett ben, där man med 

dubbelenergi-CT-teknik och intraarteriell kontrastmedelsinjektion kunde reducera mängden (nefrotoxisk) jodkontrast 

till c:a 10% jämfört med konventionell CT-angiografi. 

I delstudie 2 beskrevs resultaten från ett fantomexperiment där olika koncentrationer av jodkontrast exponerades 

med lågkilovolts röntgenteknik. Man fann att mängden jodkontrast kunde reduceras vid konventionell angiografi 

med bibehållen acceptabel diagnostisk kvalitet.  

http://ki.se/medh/kalender/halvtidskontroll-christina-carlander
http://ki.se/medh/kalender/halvtidskontroll-christina-carlander
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Betygsnämden godkände licentiatseminariet och examinerade Jakob Swanberg till medicine licentiat. 

 

 

Doktorand Susanne Olofsdotter, leg psykolog, Västerås 15 januari 2016: Anxiety disorders among adolescents 

in child and adolescent psychiatry  

Institution: Institutionen för neurovetenskap, Uppsala universitet/CKF  

Betygsnämnd: Professor Susanne Bejerot, Örebro universitet, docent Eva Billstedt, Göteborgs Universitet, professor 

Per A. Gustafsson, Linköpings universitet 

Handledare: Professor Kent Nilsson, CKF  

Bihandledare: Professor Tomas Furmark, Institutionen för psykologi, Uppsala Universitet 

 

Vid licentiatseminariet redovisades resultat från två delstudier. I delstudie 1 redovisades resultatet av psykometriska 

utvärderingar av ångestformuläret Spence Children´s Anxiety Scale (SCAS), ungdoms- och föräldraversioner, samt 

den diagnostiska förmågan hos dessa båda frågeformulär bland tonåringar som remitterats till barn- och 

ungdomspsykiatrin (BUP). I delstudie 2 redovisades undersökningar av prevalens, klinisk presentation och 

samsjuklighet vid ångest bland ungdomar som remitterats till BUP, oavsett sökorsak. Licentiatavhandlingen 

godkändes av betygsnämnden som examinerade Susanne Olofsdotter till medicine licentiat. 

 

http://www.ltv.se/imagevault/publishedmedia/4gzgz73xtqg0adxg8qp6/Anxiety_disorders_among_adolescents_in_child_and_adolescent_psychiatry.pdf
http://www.ltv.se/imagevault/publishedmedia/4gzgz73xtqg0adxg8qp6/Anxiety_disorders_among_adolescents_in_child_and_adolescent_psychiatry.pdf
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Doktorsexamen 2016 
 

 

Socionom Sofia Vadlin, Centrum för klinisk forskning Västerås, 

Uppsala universitet. Västerås 16 december 2016  

Problematic Gaming and Gambling among Adolescents  

ISBN: 978-91-554-9730-9 

Fakultetsopponent: Professor Clara Hellner Gumpert, Karolinska Institutet 

Betygsnämnd: Docent Mats Ramstedt, Centralförbundet för alkohol- och 

narkotikaupplysning, docent Per Binde, Göteborgs universitet, med dr 

Jacqueline Borg, Karolinska Institutet 

Huvudhandledare: Professor Kent Nilsson, CKF  

Bihandledare: Docent Cecilia Åslund, CKF, docent Erika Comasco, 

Institutionen för neurovetenskap, Uppsala universitet 

 

 

 

Det övergripande syftet med avhandlingen har varit att utveckla och utvärdera mätinstrument för att identifiera 

ungdomar med symtom på problematiskt dataspelande och dataspelberoende, att undersöka om det finns en 

samsjuklighet med andra psykiatriska tillstånd, undersöka om problem med dataspelande är ett ihållande eller 

övergående problem, samt undersöka om det kan finnas kopplingar mellan ett problematiskt dataspelande och att 

senare utveckla problem med spel om pengar.  

 

År 2012 fanns det inte något screeninginstrument för att mäta symtom på dataspelberoende för ungdomar på svenska 

och inte heller någon föräldraversion. I studie I och II utvecklade och utvärderade vi ”Gaming Addiction 

Identification Test (GAIT)” samt en motsvarande föräldraversion (GAIT-P) baserat på dåvarande forskning kring 

beroende, spel om pengar och dataspel samt teoretiska modeller för beroendeutveckling. Ambitionen var att 

inkludera alla relevanta aspekter av fenomenet ”dataspelberoende”.  

 

Resultaten i studie I visade att GAIT hade en hög innehållsvaliditet och bedömdes lämplig från ca 12 års ålder. I 

studie II användes data från SALVe kohort (bestående av ungdomar födda 1997 och 1999, boende i Västmanland 

samt deras föräldrar). Både GAIT och GAIT-P hade hög intern konsistens, korrelationerna mellan GAIT och GAIT-

P var goda liksom den samtidiga validiteten med GAIT och en likvärdig skala (Gaming Addiction Scale, GAS) samt 

skalornas föräldraversioner. Den självskattade prevalensen av dataspelberoende för ungdomarna var 1.3 % (n = 23, 

samtliga pojkar) och 2.4 % (n = 45) när föräldrarna skattade ungdomarna (av dessa 45 var 4 flickor). Sammantaget 

bedömdes GAIT och GAIT-P uppvisa lovande psykometriska egenskaper i denna population vilket motiverar till 

fortsatt användning och vidare utvärderingar av skalorna. 

 

I studie III undersöktes associationer mellan problematiskt dataspelande och samtidiga symtom på depression, 

ADHD, ångest samt psykosliknande upplevelser (PLE) i SALVe Kohort, samt bland en population barn- och 

ungdomspsykiatriska patienter ifrån Västmanland. Resultat i studie III visade att problematiskt dataspelande hade en 

köns-ratio för pojkar jämfört med flickor på omkring 5:1 i både SALVe Kohort och i den kliniska gruppen. 

Självskattade symtom över cutoff avseende ADHD, depression och ångest var associerade med mer än två gånger 

ökad sannolikhet för samtidiga symptom på problematiskt dataspelande. Bland de ungdomar med självskattat 

problematiskt dataspelande i SALVe Kohort fanns fler som rapporterade psykiatriska symtom över cutoff jämfört 

med de utan problematiskt dataspelande, däremot hittades inte någon sådan skillnad i den kliniska gruppen.  

 

I studie IV undersöktes stabiliteten av problematiskt dataspelande samt association mellan att ha problematiskt 

dataspelande och problem med pengaspel tre år senare. Resultat i studie IV visade att få ungdomar i SALVe Kohort 

hade spelat om pengar vid första mätningen (W1). Fler pojkar än flickor hade spelat om pengar och vid andra 

mätningen (W2) självskattade 10% av pojkarna problem med pengaspel jämfört med 2% av flickorna. Symtom på 

problematiskt dataspelande i W1 var signifikant associerat med problem med pengaspel tre år senare. Problematiskt 

dataspelande var stabilt över tid, dock hade majoriteten av ungdomarna i SALVe Kohort inte problem med 

dataspelande vid någon av mätpunkterna. 

http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?dswid=7076&pid=diva2%3A1023818&c=1&searchType=SIMPLE&language=sv&query=problematic+Gaming+and+gambling+among+adolescents&af=%5B%5D&aq=%5B%5B%5D%5D&aq2=%5B%5B%5D%5D&aqe=%5B%5D&noOfRows=50&sortOrder=author_sort_asc&onlyFullText=false&sf=all
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Apotekare Aniruddha Todkar, Centrum för klinisk forskning Västerås, Uppsala universitet.  

Uppsala 1 juni 2016  

Alcohol Consumption: A Study of Genetic and Environmental Correlates with Focus on the Stress System 

ISBN: 978-91-554-9554-1 

Fakultetsopponent: Professor Anja Huizink, VU University Amsterdam 

Betygsnämnd: Professor Georgy Bakalkin, Uppsala universitet, docent Pia Steensland, Karolinska Institutet, 

professor Nancy Pedersen, Karolinska Institutet 

Huvudhandledare: Docent Erika Comasco, Institutionen för neurovetenskap, Uppsala universitet  

Bihandledare: Professor Kent Nilsson, CKF, professor Lars Oreland, Uppsala universitet, professor Sheilagh 

Hodgins, Université de Montréal, Kanada  

 

Abstract: Early life stress (ELS) is associated with risk of excessive alcohol drinking. However, the genetic 

mechanisms underlying the susceptibility to excessive alcohol drinking are not well understood. DNA methylation 

may mediate the influence of ELS on gene function and thereby contribute to alcohol misuse. Furthermore, 

susceptible genotypes of polymorphisms in interaction with early environment may influence alcohol related 

behaviors in adulthood. 

The present thesis comprised of a study of rodents and a study of humans. The former aimed to investigate the 

effects of ELS, alcohol drinking and housing on the expression of stress and DNA methylation regulatory genes in 

the hypothalamus and pituitary, and the expression of the Fkbp5 in the mesocorticolimbic system and dorsal 

striatum. The effects of ELS, alcohol, and housing on the DNA methylation of the promoters of genes of interest and 

blood corticosterone levels were also examined. 

Hypothalamic Adra2a expression was lower in alcohol drinking rats exposed to ELS, whereas ELS and ethanol 

drinking exerted independent effects on the expression of other genes in the hypothalamus and pituitary, however in 

a manner that depended on the control group used. Single housing was associated with differential gene expression 

suggesting single housing as a confounding factor. Water and ethanol drinking in rats exposed to ELS was associated 

with higher and lower blood corticosterone, respectively. Brain region-dependent interaction effects between alcohol 

and ELS were observed on Fkbp5 expression in mesolimbic regions. These results indicate a counter-balancing 

effect of alcohol drinking to ELS. 

The study of humans investigated whether environment in interaction with single nucleotide polymorphisms of 

stress-related genes was associated with alcohol use problems in young adults. The functional FKBP5 rs1360780 TT 

genotype in interaction with poor parent-child relationship was associated with problematic drinking behaviour. 

Regarding CRHR1, aversive and supportive environment in interaction with the rs1876831 AA genotype were 

associated with higher and lower alcohol drinking problems, respectively. 

Altogether, the present thesis deepens the knowledge of underlying genetic mechanisms for ELS-mediated 

propensity to drink alcohol and presents the novel insight into genetic susceptibility of FKBP5 and CRHR1 to early 

environment in relation to alcohol drinking problems. 

 

 

 

 

 

 

 

http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A918191&dswid=-2734
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Leg dietist Lisa Söderström, Centrum för klinisk forskning Västerås, Uppsala 

universitet. Västerås 26 februari 2016 

Nutritional Screening of Older Adults: Risk Factors for and Consequences of 

Malnutrition  

ISBN: 978-91-554-9435-3 

Fakultetsopponent: Docent Elisabet Rothenberg, Högskolan Kristianstad 

Betygsnämnd: Professor emeritus Brita Karlström, Uppsala universitet,  

docent Lennart Christensson, Jönköping University, professor Albert Westergren, 

Högskolan Kristianstad 

Handledare: Professor Leif Bergkvist, CKF  

Bihandledare: Med dr Eva Thors Adolfsson, CKF, docent Andreas Rosenblad, CKF,  

med dr Anja Saletti, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap 

 

 

 

Nutritionsscreening hos äldre personer: Riskfaktorer för och konsekvenser av undernäring 

 

65 procent av äldre patienter som skrivs in på sjukhuset i Västerås riskerar att drabbas av undernäring.  Dessa 

personer har 4 gånger ökad risk för en för tidig död jämfört med personer utan näringsproblem.  Detta visar studier 

med forskare från Centrum för klinisk forskning i Västerås. 

 

Screeningen omfattade 1771 äldre patienter (medelålder 78 år) som skrevs in på medicin-, kirurgi- och 

ortopedavdelningar på Västmanlands sjukhus i Västerås.  

- En utav tio patienter var undernärda och 2/3 hade risk för undernäring. Dock fick vi utesluta personer med 

kommunikationssvårigheter. Ifall samtliga patienter hade tagits med i studien hade troligtvis ännu fler varit 

undernärda, anser Lisa Söderström, dietist och forskare vid Centrum för klinisk forskning i Västerås. 

I studierna undersöktes även möjliga riskfaktorer för undernäring. Dessa visade att personer som hade en nattfasta 

överstigande 11 timmar hade en 67 procent ökad risk för undernäring, personer som intog färre än fyra måltider per 

dag hade en tre gånger ökad risk för undernäring, samt personer som inte lagade mat själv utan istället fick matlådor 

via hemtjänst hade en fem gånger ökad risk för undernäring. Även tidigare kostvanor hade betydelse för att utveckla 

framtida undernäring. De personer vars mat bestod av en hög andel fett i medelåldern och i senare åldrar var i högre 

utsträckning undernärda när de skrevs in på sjukhus 10 år senare. 

Efter drygt 4 år följdes patienterna upp avseende överlevnad. 75 procent av de personer som hade ett gott 

näringstillstånd vid screeningen på sjukhuset levde fortfarande vid uppföljningen. Av de som bedömdes som 

undernärda levde knappt 34 procent.  

- Faktorer som kan påverka överlevnaden kontrollerades för i analyserna, såsom ålder, kön, rökning, läkemedel 

och diagnoser. Resultatet visade att undernärda hade en nästan 4 gånger ökad risk för en förtidig död jämfört 

med så kallade välnärda personer. Det intressanta var att undernäringen i sig hade så stor betydelse för 

överlevnaden, säger Lisa Söderström. 

Studierna i avhandlingen har bidragit till att uppmärksamma hur vanligt undernäring fortfarande är hos äldre 

personer som skrivs in på sjukhus och visat på allvarliga konsekvenser om ingen behandling ges.  

- Första steget är att hitta de äldre som har risk för undernäring. Att screena samtliga patienter 65 år och äldre 

som skrivs in på sjukhus borde ske rutinmässigt, anser Lisa Söderström. 

 

 

http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A876410&dswid=-8222
http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A876410&dswid=-8222
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Utbildning 
 

CKF har under 2016 anordnat följande kurser: 

 

Introduktionskurs - Vetenskapsmetodik och evidensbaserad medicin, 7,5 högskolepoäng 

Kursansvarig: Med dr Johan Knutsson 

Antal kurstillfällen: onsdagar 13.00-17.00 mellan 20 januari – 8 juni 2016 (uppehåll för sport- och påsklov) 

Antal deltagare: 20 deltagare, 2 hoppade av kursen (samtliga 18 som deltog i hela kursen blev godkända vid 

examinationen) 

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

utveckling med i första hand klinisk inriktning. 

Målgrupp: Högskoleutbildade inom vården. 

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

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

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

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

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

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

upprätta personregister – legala aspekter och praktiska överväganden. Den vetenskapliga rapporten. Att skriva en 

projektplan – projektarbete med framtagande av projektplan samt muntlig och skriftlig presentation som en del av 

examinationen. 

 

 

Vetenskapsmetodik för ST-läkare 

Kursansvarig: Med dr Lisa Söderström 

Examinator: Professor Leif Bergkvist  

Antal kurstillfällen: 6 heldagar samt handledning 5-6 timmar mellan september-november 2016  

Antal deltagare: 34 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 2016 av: Mats Enlund sammankallande, Jerzy Leppert, Åke Tenerz, 

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

Adina Velica. 

  

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

 
Läkarmöten 2016        

15 januari – Diagnostiskt Centrum 
Moderator: Anders Nilsson  

Medverkande: Margareta Randén, Onkologkiniken, Kristina Arnljuts, SUS 
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5 februari – Hur påverkar den stora invandringen sjukvården i Västmanland och i Sverige? 
Moderator: Håkan Wittgren 

Medverkande: Pia Carlsson, Asylhälsan, Lars Brånn, Migrationsverket, Liselott Sjökvist, bitr. sjukhuschef 

 

11 mars – SBU-rapporten – Missbruksprevention hos barn och unga 
Moderator: Adina Velica, överläkare Psykiatriska kliniken, Västerås 

Medverkande: Kent Nilsson, prof, CKF  

 

8 april – Läkarnas fortbildning – hur följer man upp och bevakar? 
Moderator: Johan Carlander 

Medverkande: Åke Tenerz, Medicinkliniken, Västerås och Eva Bejerot, docent, Örebro 

 

13 maj  – Hur farligt är kött för hälsan? 
Moderator: Jerzy Leppert 

Medverkande: Alicja Wolk, professor i nutrtionsepidemiologi, KI 

 

3 juni  – Traditionell soaré 
Moderator: Jerzy Leppert 

Medverkande: Gospelkören Veni Vidi Canti  

 

2 september -”Patientens sista halmstrå - är det vård, forskningen eller fusk?” 

Moderator: Jerzy Leppert 

Medverkande: Bengt Gerdin, professor emeritus i intensiv- och brännskadevård vid Uppsala universitet 

   

7 oktober -”Regionbildningen” 

Moderator: Mats Enlund 

Medverkande: Denise Norström, Landstingsstyrelsens ordf. och Johanna Andersson, utvecklingschef 

 

4 november – ”Regionala Noden” 

Moderator: Mats Enlund 

Medverkande: Patric Amcoff, föreståndare Regionala noden Uppsala-Örebro-regionen 

 

2 december – ”Kvalitet i vården – medicinkliniken är ett gott exempel” 

Moderator: Åke Tenerz 

Medverkande: Jan Saaw, Medicinkliniken, Köping och Amra Kåregren, Medicinkliniken, Västerås. 

   

 

Doktorandinternat 

En förutsättning för en lyckad forskarutbildning är förbättring av doktorandens förmåga att formulera sig i skrift, 

fördjupad kunskap i statistik samt vetenskapsmetodik. Ett av de största problemen för doktorander vid landstinget 

Västmanland/CKF är den kroniska tidsbristen, som i kombination med det kliniska arbetet medför att många 

doktorander har haft svårt att medverka vid CKF:s regelbundna doktorandseminarier. Höstens doktorandseminarier 

genomfördes därför i form av ett doktorandinternat på Krägga Herrgård mellan 11-13 november. Totalt deltog 14 

doktorander och sex föreläsare. Internatet syftade till att under en helg beröra forskarutbildningens olika delar med 

fokus på vetenskaplig skrivteknik, vetenskapsmetodik och statistik. Doktorandinternatet blev mycket lyckat och 

utvärderingen visade att alla deltagare var övergripande nöjda med upplägget. Det roligaste var att många 

doktorander hade möjlighet att delta på internatet. Ett nytt doktorandinternat planeras att hållas vårterminen 2017 

med fokus på muntlig presentationsteknik, granskning av manuskript och tillämpad statistik.  
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Postdoktorandmöten 
Lunchmöte kl 12.00-14.00.  Ansvarig: Ulrika L Fagerberg 

 

24 februari: Vad är viktigt vid inskick av manuskript till tidskrift? Inbjuden föreläsare Arne Andersson, Editor på 

Uppsala Journal of Medical Science. 

3 maj: Docenturregler. Inbjuden föreläsare Anders Karlén, ordförande i docenturnämnden, Uppsala Universitet. 

10 maj eftermiddag: Mini-workshop om pedagogisk meritportfölj. Inbjudna föreläsare Amelie Hössjer och  

Thérèse Hartman, Uppsala Universitet. 

22-25 maj: Post-dok dagar i Sopot, Polen – se särskild reseberättelse. 

28 september: Rapport från postdok-resan till Sopot och fortsatt diskussion om hur vi kan underlätta vägen till 

docentur. 

16 november: Möte kring kandidatundervisning med Anna Letterstål (verksamhetschef på Enheten för 

kunskapsstyrning och utbildning) och Margareta Reuterwall (ansvarig för AT-läkare och kandidater).  

 

 

Fortbildningsserie för personal och doktorander 

Tredje tisdagen varje månad kl 10.00-11.00 

 

9 februari: Lisa Söderström, provdisputation: Nutritional screening of older adults: Risk factors for and 

consequences of malnutrition  

16 februari: Megha Bendre, doktorand, presentation av doktorandprojekt: MAO-A, early life stress and alcohol 

drinking 

15 mars: Jenny Möller, Landstingshälsan, inspirationsföreläsning: Maten som ger dig energi och hälsa 

19 april: Ann-Christin Johansson, docentföreläsning: Fysioterapi utifrån det biopsykosociala perspektivet 

16 aug: Fredrik Söderqvist: Mobilstrålning och cancer – stor råttstudie ger debatten nytt liv 

27 sept: Annika Johansson, Landstingshälsan, inspirationsföreläsning: Effektiv tidshantering – Energi och lust 

15 nov: Therese Andersson, Caroline Weibull och Hannah Bower, MEB KI: Relative survival and other measures of 

cancer patient survival 

22 nov: Daniel Isacson provhalvtid: Treatment of acute uncomplicated diverticulitis 

29 nov: Arnar Thorisson provhalvtid: Akut divertikulit. Datortomografins roll vid diagnostik och behandling  

29 nov: Ingvar Sverrisson provhalvtid: Rectal cancer: Aspects of post-operative complications 

6 dec: Sofia Vadlin provdisputation: Problematic gaming and gambling among adolescents 

 

Övriga seminarier 

16 december 2016, kl 09:00-12:00: Dataspelsberoende – finns det? 

Plats: Aros Congress Center, Västerås.  

Föreläsare: Docent Per Binde, Göteborgs universitet, med dr Charlotta Hellström, Mälardalens Högskola, docent 

Mats Ramstedt, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN), med dr Jacqueline Borg, Karolinska 

Institutet,   

Moderator: Professor Kent Nilsson, CKF Västerås 

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

skola. 

Program: 

 Välkomsthälsning och presentation av Centrum för klinisk forskning 

 Spel och spelberoende – ur ett antropologiskt perspektiv 

 Ungdomar och dataspel i relation till hälsa 

 Ungdomar och substansberoende – ur ett epidemiologiskt perspektiv 

 Den beroende hjärnans biokemi 

 Avslutning och frågestund 

http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A876410&dswid=-8222
http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A876410&dswid=-8222
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Forskningsverksamhet  
 

 

Study of Atherosclerosis in Vastmanland - SAVa 

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

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

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

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

blodflödet i halspulsådrar. SAVa (Study of Atherosclerosis in Vastmanland) är ett paraplyprojekt för två 

forskningsstudier som påbörjade inklusion av patienter år 2005 vid Centrum för Klinisk Forskning (CKF) i Västerås. 

Den ena studien inkluderade patienter med akut hjärtinfarkt (VaMIS) och den andra, patienter med perifer 

artärsjukdom (PADVa). Gemensamt för de båda studierna inkluderades också kontrollpersoner från den allmänna 

befolkningen. Inklusionen av försökspersonerna pågick fram till maj 2011 och sammantaget har 2315 

försökspersoner genomgått en extensiv undersökning i detta projekt. Projektet finansieras i stor utsträckning av 

externa medel, huvudsakligen från SparbanksStiftelsen Nya. 

SAVa-projektet har en lokal styrgrupp bestående av docent Pär Hedberg (sammankallande), professor Jerzy Leppert, 

docent Egil Henriksen, med dr Emelie Condén, biostatistiker Philippe Wagner och klinikchef Åke Tenerz. Projektet 

har också en egen hemsida där man kan läsa mer om vad som pågår (www.savastudy.se). 

I VaMIS-kohorten inkluderades konsekutiva patienter som vårdats på Kardiologkliniken vid Västmanlands sjukhus 

Västerås om de uppfyllde följande kriterier: 1) diagnosticerad akut hjärtinfarkt och 2) bosatt i upptagningsområdet 

för Västmanlands sjukhus Västerås. I PADVa-kohorten inkluderades konsekutiva patienter som remitterats till 

ultraljudslaboratoriet på Kärlkliniken vid Västmanlands sjukhus Västerås pga känd eller misstänkt kärlsjukdom och 

som uppfyllde minst ett av följande kriterier: 1) claudicatio-besvär och ankel-arm-index på ≤ 0,9 i symtomatisk nedre 

extremitet, 2) claudicatio-besvär och ultraljudsfynd i form av stenoserande artärförändring i symtomatisk nedre 

extremitet eller 3) minst lindrig stenos eller ocklusion i någon av de inre halsartärerna (oavsett symtom). 

SAVa-materialet ingick som en del i Emelie Condéns doktorsavhandling Type D personality; psychometric 

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

2014. Även i Fredrik Calais och Jonas Selmeryds doktorandarbeten ingår SAVa-materialet i ett par publikationer. 

Emma Skau har under året påbörjat sitt doktorandarbete i SAVa-projektet. Sedan 2014 har SAVa-materialet legat till 

grund för sammanlagt 8 publikationer i internationella peer-review-granskade tidskrifter. 

Under året har det pågått och påbörjats analyser avseende bland annat: den prognostiska betydelsen av perifer 

artärsjukdom hos patienter med akut hjärtinfarkt; identifiering av de prognostiskt viktigaste biomarkörerna bland 80 

olika blodburna peptider hos hjärtinfarktpatienter; utveckling av s k multivariata referensområden för 

dopplervariabler i syfte att förbättra ultraljudsdiagnostiken av hjärtsvikt; prognostisk betydelse av nedsatt 

förmaksfunktion hos allmän befolkning respektive hos hjärtinfarktpatienter; prognostisk betydelse av sömnstörning 

hos patienter med perifer artärsjukdom, med mera. 

 

Westmannia Cardiovascular Risk Factors Study - WICTORY 

I avsikt att minska dödligheten i hjärt- och kärlsjukdomar i länet genomförde 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. 

http://www.savastudy.se/
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Datamaterialet samkörs också med data från andra projekt som delvis omfattar samma individer, såsom SAVa-

projektet samt Swedish Mammography Cohort (SMC) och Cohort of Swedish Men (COSM). 

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

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

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

årligen. Under 2016 har vi passerat 5 000 undersökta individer.  

Under 2016 blev det klart att data från WICTORY ingår i ett nytt konsortium; Swedish Cohort Consortium, med ca  

1 milj individer från olika delar av landet. Syftet är att skapa tillräckligt stora databaser för att undersöka sällsynta 

sjukdomar. Det första manuskriptet är insänt till tidskrift och det handlar om araknoidblödning. Det planeras ett stort 

antal nya manuskript under den närmaste framtiden.  

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

Rosenblad. 

 

Sentinel node-projekten  

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

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

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

Sentinel node är benämning på den första lymfkörteln dit lymfa dräneras från ett tumörområde i bröstet. Denna 

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

Vid operationen avlägsnas enbart sentinel node (som oftast inte är en körtel utan två, eller ibland fler) och om denna 

är frisk lämnas övriga körtlar kvar. Ingreppet medför betydligt mindre risk för komplikationer från armen än 

traditionell utrymning. Projektet har genererat tre doktorsavhandlingar hittills, den senaste försvarad under 2012. 

Under året har vi avslutat en 10-årsuppföljning av de patienter som inkluderades 2000-2004 i den multicenterkohor-

tstudien när sentinel node-metoden infördes i Sverige. Vi fann då att endast 1,6 % av patienterna hade fått ett återfall 

i någon körtel i armhålan utan föregående återfall i bröstet. Det är numer klarlagt att det inte är av betydelse att 

operera bort fler körtlar från axillen när sentinel node är negativ, dvs fri från metastas. Men det börjar också 

ifrågasättas om man behöver operera bort fler körtlar när sentinel node innehåller metastas. Om depositionen av 

metastaser är mycket liten, sk mikrometastas behövs det sannolikt inte, men även vid större engagemang finns en del 

data som talar för att det kanske är onödigt. För att närmare kartlägga detta har vi startat en cohortstudie av patienter 

med mikrometastaser i sentinel node. Patienterna kommer endast att genomgå sentinel node biopsi, och inte någon 

axillutrymning vid fynd av mikrometastaser. Studien är en multicenterstudie med ett 20-tal deltagande sjukhus i 

Sverige och monitoreras från Västerås. Parallellt med denna har en randomiserad studie startat där patienter med 1-2 

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

internationell multicenterstudie som startade under våren 2015 och skall inkludera 3700  patienter vilket beräknas ta 

minst 5 år. Studien monitoreras från Karolinska Institutet. I styrgruppen ingår prof Leif Bergkvist och med dr  

Yvette Andersson. Hittills har en kombination av en radioaktiv substans och ett blått färgämne använts för att hitta 

sentinel node. Vi har nu också börjat testa superparamagnetisk järnoxid. Den injiceras på samma sätt som isotopen, 

och för detektion används ett speciellt instrument som använder sig av järnets magnetiska egenskaper. Metoden 

förefaller vara lika säker som den gamla, men har fördelen att man slipper handhavandet av radioaktivt material. 

 

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

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

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

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

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

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

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

2010, en under 2014, två under 2015. Under 2005-2016 har ett drygt femtio artiklar publicerats i internationella 

tidskrifter.  

 

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

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

BUP patienter.  

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

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

kartlägga förekomst av depression, ångesttillstånd, ADHD och beteendestörningar (trotssyndrom/ 
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uppförandestörning), samsjuklighet, psykosociala belastningsfaktorer, genetisk disposition och behandlingsresultat 

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

och postdocs kommer att arbeta med sin forskning med data från detta unika forskningsprojekt. Fyra 

doktorander/post docs har publicerat atriklar från studien under 2015-2016. Under 2017 kommer de första 5-

årsuppföljningarna att starta. 

 

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

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

påverkas utfallet av biologi och kön? 

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

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

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

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

och ett nytt doktorandprojekt påbörjas under 2016. 

 

Samsjuklighet på Maria Ungdom  

Samsjuklighet och behandlingsrespons bland ungdomar som missbrukar alkohol och droger.  

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

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

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

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

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

metyleringsgrad av ett antal kandidatgener. Data från denna studie kommer att användas av ett flertal doktorander 

och postdocs. Två doktorander har haft med data från denna studie i sina avhandlingar /disputationer (2015 och 

2016) 

 

SALVe-Kohort 

Biologisk känslighet för miljön, på gott och ont. 

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

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

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

avslutades 2013. Under hösten 2015 genomfördes den första uppföljningsstudien, våg 2. Under 2016 har 

förberedelser för en experimentell fördjupningsstudie pågått. Ett flertal doktorander och postdocs kommer att 

bedriva sin forskning baserat på data från detta projekt. Aktuell information om projektet finns på www.ltv.se/salve.  

 

Fallprevention för äldre i ordinärt boende  

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

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

behövs om hur fallpreventiva program bör utformas för att maximera deltagandet bland äldre. Syftet med studien är 

att utvärdera och jämföra effekterna avseende fallfrekvens och fallrelaterade skador mellan äldre personer som tränar 

respektive ej tränar avseende balans, benstyrka och gångförmåga. Studien är ett samarbete mellan landstingen i 

Uppsala, Västmanland och Sörmland. Personer 75 år och äldre, boende i ordinärt boende inom ett av dessa tre 

landsting tillfrågas om deltagande i studien och randomiseras till tre grupper varav en utgör kontrollgrupp. 

Sjukgymnastledd hemträning med eller utan motiverande samtal pågår under tre månader och följs upp under två år. 

Utvärdering sker genom frågeformulär och tester. I studien medverkar 175 personer samtliga har följts upp ett, tre 

och 12 månader efter inklusion i studien, 24 månaders uppföljning pågår. De preliminära resultaten visar att effekten 

av de olika träningsprogrammen inte skiljer sig åt i det korta tidsperspektivet (3 månader), däremot är gruppen som 

fått träning i kombination med motiverande samtal långsiktigt signifikant mer följsamma till träningen. 

 

Lärdomar av implementering av metoden FaR – fysisk aktivitet på recept – till patienter i primärvården i 

Uppsala-Örebro-regionen 

Ökad fysisk aktivitet hos de som rör sig minst är en nyckelfråga för folkhälsoarbetet. Socialstyrelsens Nationella 

riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder från 2011 lyfter fram rådgivning och skriftlig ordination av fysisk 

aktivitet samt uppföljning som den högst prioriterade åtgärden. Åtgärden Fysisk Aktivitet på Recept (FaR) har sedan 

2004 aktivt spridits i hälso- och sjukvården, men spridningen har gått relativt långsamt och är mycket ojämnt 

fördelad mellan olika vårdgivare, inte minst i Uppsala-Örebroregionen. Svenska studier som analyserar problem och 

möjligheter i implementeringsprocessen saknas. 

Syftet med studien är att i primärvården undersöka patient, ordinatörs- och organisationsrelaterade faktorers 

betydelse för följsamhet till fysisk aktivitet som ordinerats med hjälp av FaR. 

http://www.ltv.se/salve
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3608 patienter som fått FaR ordinerad i landstingen Västmanland, Värmland, Sörmland, Gävleborg, Dalarna och 

Uppsala, har tillfrågats om medverkan i studien varav 35 % accepterade medverkan. Dessa personer har följts upp 

med en enkät där de besvarat frågor om levnadsvanor, förskrivningen av FaR, stöd och kommunikation med 

vårdgivaren och hur de följt rekommendationerna som getts via FaR. Studiedata har registrerats i databas uppbyggd 

vid CKF Landstinget Västmanland. 

Analys och sammanställning av studieresultatet pågår. Resultatet kan bidra till att förbättra implementering av 

metoden FaR i hälso- och sjukvården. Forskare från landstingen Västmanland, Värmland, Sörmland, Gävleborg, 

Dalarna och Uppsala samarbetar i studien.  

 

Behandling av undernäring hos äldre som läggs in på sjukhus 

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

dock fortfarande tillförlitlig vetenskaplig evidens om effekterna av behandling med kostråd och näringsdrycker till 

äldre individer med undernäring. Syftet med studien är att utvärdera effekten av sex månaders behandling med 

individuella kostråd, näringsdrycker, kombination av kostråd och näringsdrycker eller sedvanlig behandling 

(kontroll) hos äldre patienter med risk för undernäring. Detta är en randomiserad kontrollerad multicenterstudie med 

totalt 667 individer ≥65 år som skevs in på vårdavdelningar på Västmanlands sjukhus Västerås, Akademiska 

sjukhuset i Uppsala, Nyköpings lasarett, Mälarsjukhuset i Eskilstuna, samt Falu lasarett under 2009–2014. 

Behandlingen ges av legitimerade dietister på respektive sjukhus. Utvärderingen avser primärt mortalitet och 

sekundärt hälsorelaterad livskvalitet. Datainsamlingen är klar och analyser kommer att göras under 2017.  

 

Kan valet av anestesimedel påverka överlevnaden efter cancerkirurgi?  

Den anestesiologiska omvårdnaden av cancerpatienter har blivit uppmärksammad de senaste åren, och valet av 

anestesiologiska metoder har utvecklats till ett hett ämne. Retrospektiva studier har visat på högre överlevnad för 

patienter som under och efter cancerkirurgi haft ryggbedövning eller paravertebralblockad. Nästa steg är nu att följa 

upp resultaten från djurstudier som visat att också valet av sömnmedel för underhåll av anestesin kan spela roll för 

överlevnaden.    

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

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

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

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

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

förhållanden råda. En tredje tänkbar mekanism för att förklara bättre överlevnad för propofol i djurmodeller är den 

än så länge begränsat undersökta Hypoxia Inducible Factor (HIF), som fungerar som ett överlevnadsskydd för 

cancercellerna. I ett fåtal studier tycks inhalationsmedlen, men inte propofol, uppreglera denna skyddsmekanism och 

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

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

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

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

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

regressionsanalys blev icke-signifikant. Därefter har en brittisk studie, också den retrospektiv, påvisat en ännu 

tydligare statistiskt signifikant skillnad till fördel för anestesimedlet propofol. Givet frågans allvarlighetsgrad har vi 

gått vidare med en prospektiv, randomiserad studie, som dimensionerats utifrån data från den retrospektiva studien. 

Med en marginal på knappt 10 % för bortfall behövs 8000 patienter. Inklusionen av patienter startade i Västerås 

december 2013. Successivt har antalet deltagande centra ökat. Nu finns nio svenska centra: Västerås, Lund, 

Linköping, Örebro, Kalmar, Skellefteå, Uppsala, Sundsvall och Helsingborg. Därtill finns ett centrum i Wroclaw 

(Polen) och ett i Peking (Kina). I början av 2017 kommer ett centrum i Dublin (Irland) att ansluta. Fram till och med 

2016-12-30 har 1 627 patienter inkluderats. 

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

Frågeställning: medför propofolbaserad anestesi högre överlevnad än sevofluranbaserad anestesi? 

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

    Prospektiv, randomiserad, kontrollerad multi-center-studie. Uppsala Clinical Research Centre monitorerar studien.  

Utfallsmåtten är: 

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

• risk för död efter stratifiering för olika tumörtyper, ko-morbiditet, regionalblockad eller ej, etc. 
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Förutom doktorandprojekten, som presenteras i bilaga 2, bedriver medarbetare vid CKF egna forsknings-arbeten, 

här följer några huvudområden  

 

 

Yvette Andersson 

-      Sentinel node biopsi vid bröstcancer – micrometastaser 

- Sentinel node biopsi vid bröstcancer – macrometastaser 

- Sentinel node biopsi vid bröstcancer – 10-årsuppföljning av kohortstudien 

 

Leif  Bergkvist 

- Sentinel node biopsi vid bröstcancer – micrometastaser 

- Sentinel node biopsi vid bröstcancer – macrometastaser 

-  SentiMag – en ny metod för sentinel node detektion 

- Epidemiologiska studier, kost och cancer etc 

- Livskvalitet efter bröstcancerbehandling 

-  Undernutrition hos äldre 

 

Abbas Chabok  

- Prognostiska faktorer för överlevnad hos patienter med kolorektalcancer 

- HAPIrect studien - randomiserad studie jämförande två olika kirurgiska metoder hos patienter med rektalcancer 

- Utvärdering av risk för postoperativ komplikation vid Hartmanns operation 

- Utvärdering av risk för utveckling av låg främre resektions syndrom hos rektalcancerpatienter opererade med 

olika kirurgiska metoder 

- Morbiditet i samband med loop ileostomi operation 

- Dagkirurgisk nedläggning av loop ileostomi - prospektiv studie 

- Långtidsresultat av AVOD studien  

- Diagnostik av divertikulit med DT-Bös 

- Behandlingsstrategier vid komplicerad divertikulit 

- Poliklinisk behandling av okomplicerad divertikulit utan antibiotika - kostnadsanalys 

- Divertikulit och socioekonomi 

 

Mats Enlund 

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

- Cancer och anestesi – CAN, se ovan 

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

- Patientsäkerhet på akutmottagning (tillsammans med postdoktorand Lena Burström) 

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

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

 

Ulrika L Fagerberg 

- Diagnostiska metoder och prognostiska markörer vid inflammatorisk tarmsjukdom hos barn 

- Immunologiska mekanismer vid inflammation i magtarm-kanalen 

- Behandling av inflammatorisk tarmsjukdom 

- Cancer och mortalitet vid pediatrisk IBD 

 

Pär Hedberg 

- Ultraljudsdiagnostik vid hjärt- och kärlsjukdom, särskilt vänsterkammarfunktion 

- Hjärtats funktion under fysisk ansträngning 

- Epidemiologiska studier av hjärt- och kärlsjukdomar 

- SAVa-projektet 

 

Ann-Christin Johansson 

- Utredning och behandling av muskuloskeletal smärta  

- Fallprevention för äldre i ordinärt boende 

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

- Studier av olika typer av trumhinnerör  

- Stamceller i trumhinnor 

- Morbiditet efter borttagande av halsmandlarna 

- Ballongvibrationsbehandling av nästäppa 

- Fettpluggning som alternativ operationsmetod vid trumhinneperforation 

 

Jerzy Leppert 

- Patofysiologi och diagnostik vid Raynauds fenomen  

- Hjärt-kärlsjukdomar med fokus på den generella åderförkalkningsprocessen 

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

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

 

Maziar Nikberg 

- Prognostiska faktorer för överlevnad hos patienter med kolorektalcancer 

- HAPIrect studien - randomiserad studie jämförande två olika kirurgiska metoder hos patienter med rektalcancer  

- Utvärdering av risk för postoperativ komplikation vid Hartmanns operation 

- Utvärdering av risk för utveckling av låg främre resektions syndrom hos rektalcancerpatienter opererade med 

olika kirurgiska metoder 

- Morbiditet i samband med loop ileostomi operation 

- Dagkirurgisk nedläggning av loop ileostomi - prospektiv studie 

- Långtidsresultat av AVOD studien  

- Diagnostik av divertikulit med DT-Bös 

- Behandlingsstrategier vid komplicerad divertikulit 

- Poliklinisk behandling av okomplicerad divertikulit utan antibiotika - kostnadsanalys 

- Divertikulit och socioekonomi 

 

Kent Nilsson 

- Nya tekniska lösningar för diagnos av psykisk ohälsa 

- Social status, en markör för ungdomars levnadsvanor och hälsa 

- Sociala relationer och emotioner, prediktorer för avvikande beteende 

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

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

behandlingsrespons 

- Missbrukande ungdomar, risk och skyddsfaktorer samt psykiatrisk samsjuklighet  

- Dataspel och spel om pengar bland ungdomar 

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

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

miljöpåverkan 

 

Eva Nohlert 

- Effektivisering av tobaksavvänjningsbehandling 

- Behandlingseffektivitet av tobaksavvänjningsprogram 

- Kostnadseffektivitet av tobaksavvänjningsprogram 

- Utvärdering och utveckling av Sluta-röka-linjen 

 

Elisabet Rodby Bousquet  

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

- Screeningmetoder och riskscore för skolios och höftluxation 

- Bedömningsinstrument för position och postural förmåga  

- Positionering, förflyttning och hjälpmedel vid cerebral pares  

- Smärta, fatigue och livskvalitet vid cerebral pares 

- Klassifikation av ät- och drickförmåga vid cerebral pares 

 



 

 

29 

 

Andreas Rosenblad  

-      Kvantilregressioner för longitudinella data 

-      Bootstrap för kvantilregressioner 

-      Datorintensiva statistiska metoder 

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

 

Fredrik Söderqvist 

- Mätning av långvarig exponering för elektromagnetiska fält bland skollärare med kroppsburen dosimeter 

- Liv och hälsa ung Västmanland 2017 

- LF (lösningsfokus) och Ensamkommandes hälsa. Mätning av psykisk hälsa bland ensamkommande flyktingbarn 

vid HVB-hem/stödboenden samt utvärdering av utbildningsinsats i lösningsfokus till boendepersonal 

- Adolescent mental health in China: policies, measurements, prevalence and explanatory factors. A Sino-Swedish 

cooperation study on adolescent mental health undertaken by County Council of Västmanland (Sweden), 

Karolinska Institutet (Sweden) and Weifang Medical University (China) 

- Measuring Adolescent Health-related Quality of Life in a Secular Context - Introducing a Swedish WHOQOL-

SRPB BREF Adolescent instrument 

 

Marie-Louise Södersved Källestedt 

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

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

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

Dalarna 

 

Lisa Söderström 

- Effekter av kostråd och kosttillägg till äldre patienter med risk för undernäring som skrivs ut från sjukhus –  en 

randomiserad kontrollerad studie 

 

Philippe Wagner 

- Familjär cancer risk, p-piller och utveckligen av mjukdelssarkom 

- Vävnadstrauma och utvecklingen av mjukdelssarkom  

- Dekomposition av familjära risker i studier med fall-kontroll design 

- Flernivåanalyser av individuell heterogenitet inom folkhälsa: att utveckla nya metoder och koncept  

 

Magnus von Unge 

- Smaknervs-studien 

- Intraoperativ mätning av hörselbensrörligheten 

- Aktivering av regenerationscentra på trumhinnan 

- Odling och analys av stamceller från trumhinnan 

- Jämförande studie av olika ventilationsrör vid sekretorisk öroninflammation 

 

Cecilia Åslund 

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

- Sociala relationer och emotioner, prediktorer för psykiatrisk sjuklighet och avvikande beteende bland ungdomar 

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

- Biologisk känslighet för miljöfaktorer och social kontext – maskrosbarn och orkidébarn 

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

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

miljöpåverkan  
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Vetenskaplig produktion 
Figur 4: Samtliga publicerade artiklar under 2016 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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Katina Pettersson, Elisabet Rodby Bousquet 

Korsettbehandling hos barn med CP 

Speaker och poster 

 

Elisabet Rodby Bousquet 

Handfunktion och ledrörlighet, hur hänger det ihop? 

Speaker 

 

Reidun Jahnsen, Elisabet Rodby Bousquet 

Åldrande och funktionshinder 

Speaker 

 

Elisabet Rodby Bousquet 

CPUP-vuxen, uppföljning för vuxna med cerebral pares 

Speaker 

 

Svenska Spels forskningsdag, Stockholm, 17 oktober 2016 

Cecilia Åslund, Sofia Vadlin, Mattias Rehn, Kent W Nilsson 

Gene-environment interaction effects on autonomic arousal in gambling behavior. 

Poster 

 

HLR 2016, ett hjärtsäkert Sverige, Göteborg, 11-12 oktober 2016  

Marie-Louise Södersved Källestedt 

HLR-utbildning i Sverige. Hur ser det ut? 

 

Kirurgveckan 2016, Malmö, augusti 2016 

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

Axillrecidiv och överlevnad efter negativ sentinel node biopsi, 10-års uppföljning av den svenska multicenter 

studien. 

Föredrag 

 

Karakatsanis A, Eriksson S, Andersson Y, Olofsson H, Abdsaleh S, Mohammed I, Bergkvist L, Sundqvist M, 

Olofsson Bagge R, Wärnberg F 

SentiNot: ett sätt att undvika sentinel node biopsi vid DCIS. 

Föredrag 
 

Staffan Täckström, Abbas Chabok, Kenneth Smedh, Maziar Nikberg 

Förekomsten av parastomala bråck ökade med längre stomiavstånd från medellinjen. 

Föredrag 

Daniel Isacsson, Karl Andreasson, Maziar Nikberg, Kenneth Smedh, Abbas Chabok  

Förändrad behandlingsstrategi resulterade i vårdplatsbesparningar vid akut okomplicerad divertikulit: 

populationsbaserad studie. 

Föredrag  
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Karl Andreasson, Daniel Isacson, Kenneth Smedh, Maziar Nikberg, Abbas Chabok  

Ingen ökad risk för komplikationer vid förstagångsinsjuknande av akut okomplicerad divertikulit  

Poster 

Maziar Nikberg, Abbas Chabok, Kenneth Smedh 

Perineal intersfinkterisk proktektomi i fällknivsläge vid kvarlämnad rektum efter kolektomi pga IBD.  

Poster 

 

Abdi-Fatah Hersi, Abbas Chabok, Kenneth Smedh, Maziar Nikberg 

Ischemisk rektalstriktur distalt om anastomosen efter hög främre resektion. 

Poster  

 

Hanna Kulstad, Abbas Chabok och Pamela Buchwald 

Okomplicerad divertikulit - behövs antibiotika? 

Poster 

Barnveckan i Östersund, 25-28 april 2016 
Ullberg Josefin, Fech-Bormann Mareike, Fagerberg Ulrika L  

Food protein-induced enterocolitis syndrome (FPIES) i Sverige 

Poster och muntlig presentation 

 

Svenska Gastrodagarna i Visby, 11-13 maj 2016 

Rolandsdotter H, Marits P, Sundin U, Wikström A-C, Fagerberg UL, Finkel Y, Eberhardson M 
Terapeutisk läkemedelsmonitorering vid infliximab-behandling av barn med inflammatorisk tarmsjukdom 
Poster  
 

Celiakidagen 2016, Läkarsällskapet, Stockholm, 9 sept 2016  

Fagerberg Ulrika L 

Moderator och föreläsare 

 

Dagens Medicins temadag om kronisk inflammatorisk tarmsjukdom - Framtidens patienter med IBD, 

Stockholm, 16 sept 2016 
Fagerberg Ulrika L m. fl. 

Medverkande i paneldebatt 

 

Nationellt möte om Pediatrisk kronisk inflammatorisk tarmsjukdom, Örebro, 13-14 oktober 2016 

Fagerberg Ulrika L 

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

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

Föreläsare, programansvarig och medarrangör av mötet 
 

Svenska BUP-kongressen 2016, Uppsala, 20-21 april 2016 

Susanne Olofsdotter, Karin Sonnby, Sofia Vadlin, Tomas Furmark, Kent W Nilsson 

Diagnostic accuracy of self-report and parent versions of the Spence Children’s Anxiety Scale. 

Poster 

 

Susanne Olofsdotter, Sofia Vadlin, Karin Sonnby, Tomas Furmark, Kent W Nilsson 
Anxiety disorders among adolescents referred to child and adolescent psychiatry for all causes:  

clinical presentation, prevalence, and comorbidity. 

Poster 

 

Karin Sonnby, Sofia Vadlin, Susanne Olofsdotter, Konstantinos Skordas, Kent W Nilsson, Mia Ramklint 

Diagnostic accuracy of the Depression Self-rating Scale for adolescents. 

Poster 
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Catalina Torres Soler,  Susanne Olofsdotter, Sofia Vadlin,  Kent W Nilsson, Mia Ramklint, Karin Sonnby 

Diagnostic accuracy of a parent version of the Montgomery-Åsberg Depression Rating Scale among adolescent 

psychiatric outpatients. 

Poster 

 

Iordana Ntini, Sofia Vadlin, Susanne Olofsdotter, Kent W Nilsson, Mia Ramklint, Karin Sonnby 

Diagnostic accuracy of the Montgomery-Åsberg Depression Rating Scale among adolescent psychiatric outpatients. 

Poster 

 
Sofia Vadlin, Cecilia Åslund, Kent W Nilsson  

Development and content validity of the Gaming Addiction Identification Test (GAIT). 

Poster 

 

Sofia Vadlin, Cecilia Åslund, Kent W Nilsson 

Problematic gaming and psychiatric symptoms among adolescents in two samples. 
Poster 

 
Sofia Vadlin, Cecilia Åslund, Mattias Rehn, Kent W Nilsson  

Psychometric evaluation of the GAIT. 

Poster 

 
Kent W Nilsson, Susanne Olofsdotter, Sofia Vadlin, Karin Sonnby, Lotta Nilsson, Mattias Rehn  

Electronic Psychiatric Intake Questionnaire (EPIQ). 

Poster 
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Uppdrag 

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

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

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

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

 

Yvette Andersson  
Refereeuppdrag 

 Rereeuppdrag för Br J Surgery och World J Surgery 

 

Leif Bergkvist 

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

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

Övriga uppdrag 

 Examinator för ackreditering av europeiska bröstkirurger, examination arrangerad av European Society of 

Surgical Oncology och UEMS (Union Européenne des Médecins Spécialistes)  

Tredje uppgiften 

 Presenterat bröstcancerforskning vid CKF för Polens ambassadör 

 Medarrangör för kurs i onkoplastiskkirurgi för bröstkirurger  

 

Abbas Chabok 

Handledning doktorander 

 Bihandledare för doktorand: Kevin Afshari, Arnar Thorisson, Daniel Isacsson, Ingvar Sverisson 

 

Handledning övriga projekt 

 Handledning vetenskaplig projekt: ST läkare Staffan Täckström 

 Handledare vid kurserna: Vetenskapsmetodik och evidensbaserad medicin samt Vetenskapsmetodik för ST 

läkare 

 Handledning vetenskapligt projekt under grundutbildning Uppsala Universitet, Läkarkandidat Jacob Ezra 

 

Undervisning 
 Kandidatundervisning, Läkarprogrammet, Uppsala Universitet, Gastrokirurgi, Kirurgkliniken Västerås  

 

Mats Enlund 

Akdademiska uppdrag 

 Prefektmöten, med.fak., UU 

 Medicinska kommittén, UU 

 Betygsnämnd: Benjamin Grossman, Linköpings universitet 

 Betygsnämnd: Yvonne Nyman, KI 

 

Medförfattare, böcker 

 Anestesi, Liber förlag, Stockholm, upplaga 3 

 

Referee-uppdrag 

 Upsala Journal of Medical Science x 1 

 European Journal of Anaesthesiology x 1 

 

Övriga uppdrag 

 Advisory board Scandinavian Real Heart 

 Föreläsningsuppdrag högskolor/universitet/internationella organisationer: 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) utbildningsdag Anestesikliniken, Falun; e) utbildningsdag Anestesikliniken, 

Linköping; f) 16th World Congress of Anaesthesiologists; g) 4th Global Perioperative Cancer Care Conference 

of the Cancer Patient 
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 Handledning ST-läkare vetenskapligt arbete: Joanna Bergh, KK 

 Konsult Mälardalens högskola: utbildning av specialistsjuksköterskor i intensivvård och anestesi 

 Landstingets Analysgrupp 

 Landstingets Forskningsråd 

 Nationellt möte för CAN-studien arrangerat i Västerås 

 Programgrupp Läkarmöten (ordf.) 

 Referensgruppen för Regionala Forskningsfonden, Uppsala-Örebro-regionen 

 Styrgrupp Lokalplanering hus 52  

 Styrgrupp för Kliniska utbildningsavdelningen, LtV 

 Styrgrupp för Lärcentrum 

 Styrgrupp LtV Innovation 

 

Tredje uppgiften 

 Intervjuad i Sveriges Radio/P4 om CAN-studien 

 Presenterat CKF:s forskning för delegation från Vänsterpartiet, Gävleborg 

 Presenterat CKF:s forskning för Polens ambassadör 

 

Ulrika L Fagerberg 

Handledning doktorander  

 Handledning av doktorand Helena Jonsson Rolandsdotter, Karolinska Institutet, Stockholm (bihandledare) 

 

Handledning övriga projekt 

 Handledare vid ST-utbildning för blivande barnläkare inom pediatrisk gastroenenterologi, hepatologi och 

nutrition, Karolinska Institutet, Stockholm 

 Handledare för vetenskapliga projekt för 2 ST-läkare 

 

Undervisning 

 Föreläsare Vetenskapsmetodik och evidensbaserad medicin, CKF, 2 tillfällen 

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

nutrition, Karolinska Institutet, Stockholm  

 

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

uppdrag i valberedningen 

 Verksam inom Arbetsgruppen för kronisk inflammatorisk tarmsjukdom hos barn med programansvar för årligt 

nationellt möte kring barn-IBD och arbete med nationella vårdprogrammet   

 Verksam inom Arbetsgruppen för celiaki hos barn och ungdom  

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

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

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

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

European Crohn´s and Colitis Organisation (ECCO)  

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

inflammation and Infection Centre) 

 

Tredje uppgiften 

 Artikel i Västmanlands Läns Tidning om inflammatorisk tarmsjukdom och egen klinisk forskning 

 Arbetat fram utbildningsmaterial kring pediatrisk IBD för personal, föräldrar och barn 
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Pär Hedberg 

Handledning doktorander  

 Huvudhandledare för Jonas Selmeryd 

 Bihandledare för Emma Skau och Per Grimfjärd 

 

Handledning övriga projekt 

 Handledning vetenskapligt projekt för ST-läkare (Josefin Svahn, Per Lenngren-Hysing, Anders Carrander) 

 

Undervisning 
 Kursansvarig och föreläsare vid nationell, IPULS-granskad kurs i Ekokardiografi (3,5 dagar) 

 

Refereeuppdrag 

 Circulation, Heart and Vessels, International Journal of Cardiology, Clinical Physiology and Functional 

Imaging 

Övriga uppdrag 
 Ledamot i betygsnämnd vid Kristofer Hedmans disputation vid Linköpings universitet 

 

 

Ann-Christin Johansson  

Vetenskaplig handledning 

 Doktorandhandledning 2 studenter 

 Magisterhandledning 2 studenter 

Undervisning 

 Kontinuerlig undervisning på Fysioterapeutprogrammet Mälardalens Högskola 

 Kursansvarig för: 

- Sjukgymnastik undersökningsmetoder 25 hp, grundnivå 

- Doktorand kurs ”Design and research methods” 7,5 hp 

Refereeuppdrag 

 Rating av 3 st av artiklar till “McMaster online rating of evidence system” vid Centre for Evidence-Based 

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

 Review av en artikel för Disability and Rehabilitation 

Tredje uppgiften 

 Medverkan i Västmanlandsnytt 160511, inslag om Fysisk aktivitet på Recept 

Johan Knutsson 

Handledning 

 Katarina Berling Holm, CKF, Uppsala Universitet (bihandledare)  

 Nadine Schart-Morén, Uppsala Universitet (bihandledare) 

Refereeuppdrag  

 International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology x2 

 Acta Otolaryngologica 
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Maziar Nikberg 

Handledning doktorander  

 Bihandledare för doktorand: Kevin Afshari, Arnar Thorisson, Daniel Isacsson, Ingvar Sverisson 

 

Handledning övriga projekt 

 Handledare vid kurserna: Vetenskapsmetodik och evidensbaserad medicin samt Vetenskapsmetodik för ST 

läkare 

 Handledning vetenskapligt projekt: ST-läkare Staffan Täckström 

 Handledning vetenskapligt projekt under grundutbildning Uppsala Universitet, Läkarkandidat Jacob Ezra 

 

Undervisning 
 Kandidatundervisning, Läkarprogrammet, Uppsala Universitet, Gastrokirurgi, Kirurgkliniken Västerås  

 

Refereeuppdrag 

 Acta Oncologica, Scandinavian Journal of Surgery, Annals of Clinical Pathology, Upsala journal of 

Medical Sciences  

 

Övriga uppdrag 
 Vetenskaplig sekreterare, Svensk kirurgisk förening för kolorektal kirurgi 

 Moderator vid kirurgveckan Malmö 2016 

 

Kent Nilsson 

Handledning doktorander 

 Aniruddha Todkar, CKF, Uppsala universitet, disputation 2016 (bihandledare) 

 Sofia Vadlin; CKF, disputaion 2016 (huvudhandledare) 

 

Pågående doktorandprojekt 

 Susanne Olofsdotter, licentiat 2016, (huvudhandledare) 

 Dave Checknita (huvudhandledare) 

 Megha Bendre (huvudhandledare) 

 Catalina Soler Torres (huvudhandledare) 

 Rebecka Addo (bihandledare) 

 Iordana Nitini (bihandledare)  

 Maria Vretto (bihandledare) 

 

Övriga uppdrag 
 Medverkande i SBU – Statens beredning för medicinsk utvärderingsprojekt om; Spel om pengar – 

behandling med psykologiska metoder eller läkemedel vid beroende eller problemspelande, projektet 

avslutades med en rapport 2016 

 Styrelseledamot i Svensk förening för alkohol och drogforskning 

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

drogforskningspris 

 Ledamot i Systembolagets Alkoholforskningsråd 

 Ledamot i Regionala Forskningsrådet i Uppsala-Örebroregionen, RFRs prioriteringskommitte  

 Sakkunniggranskare för European Research Area Netwoork on Illicit Drug, ERANID joint transnational 

call. 

 Review uppdrag; European Psychiatry, Stress & Health, Sexual & Reproductive Healthcare, Drug and 

Alcohol Dependence 

 Ledamot i Betygsnämnd vid disputation: doktorand Mikael Gajecki, “Problematic substance use and users 

of digital interventions: Researching prevalence and intervention efficacy”, Karolinska institutet 

 

Tredje uppgiften 

 Publika föredrag åt Sveriges kommuner och landsting SKL 

 Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) Uppsala universitet  

 Nationell BUP Congress i Uppsala, Svenska spels forskningsråd  

 Svensk förening för Alkohol och Drogforskning, Värmlands landsting och kommuner, Region Halland  

 SIPU International, Svensk förening för Beroende, samt ett antal inslag i nationella och regionala media 
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Eva Nohlert   

Handledning 

 Vetenskapsmetodik för ST-läkare 

Undervisning 

 Föreläsare på Tandsköterskeutbildning MedLearn Västerås, Vetenskapsmetodikkurs för ST-läkare och 

CKF:s doktorandinternat 

Refereeuppdrag 

 BMC Public Health och Health Education Research 

 

Tredje uppgiften  

Artikel i Best Practice Lungmedicin 

 

Elisabet Rodby Bousquet 

Handledning doktorander  

 Maria Hermansson, doktorand ortopedi Lunds universitet (bihandledare), halvtidskontroll maj 2016 

 Katina Pettersson, doktorand ortopedi Lunds universitet (bihandledare) 

 Olof Lindén, doktorand ortopedi Lunds universitet (bihandledare) 

 Atli Augustsson, doktorand sjukgymnastik Island (bihandledare) 

 

Handledning övriga projekt 

 Erika Cloodt, sjukgymnast Masterprojekt Lunds universitet (huvudhandledare) 

 Eva Sjöstrand, logoped Masterprojekt Linköpings universitet (huvudhandledare) 

 Gabriel Johansson, läkare, 30 p Uppsats Karolinska insitutet (bihandledare) 

 3 Projektarbeten, Vetenskapsmetodikkurs 7,5 hp CKF våren 2016 (huvudhandledare) 

 

Undervisning 

 Kursansvarig Vetenskapsmetodik och Evidensbaserad medicin 7,5 hp CKF 

 Klinisk undersökning, ortopedi på läkarprogrammet T8 Lunds universitet 

 Ledning, teamarbete och entreprenörskap på fysioterapiprogrammet T6, Mälardalens högskola 

 24-timmars positionering, ST-kurs Danderyd, KI 

 Artikelseminarium, Vetenskapsmetodikkurs CKF 

 

Refereeuppdrag 
 Research in Developmental Disabilities x 3 

 International Journal of Therapy and Rehabilitation 

 Journal of Motor Behaviour x 3 

 Developmental Neurorehabilitation x 2 

 Review konferensabstract för EACD (European Academy of Childhood Disability) 

 

Övriga uppdrag 

 Registerkoordinator för det nationella kvalitetsregistret och uppföljningsprogrammet vid CP (CPUP). Ut-

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

arrangerar nordiska konferenser 

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

 Faculty member Orthopaedics in Cerebral Palsy, EACD 2016 

 Arbetsgruppen för Sitnet Sweden som arrangerar konferenser kring sittande och positionering 

 Ingår i internationell forskargrupp kring smärta hos vuxna med CP 

 

Tredje uppgiften 

 Skrivit “Clinical Bottom Line” för Pediatric Physical Therapy 
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 Tidig upptäckt och behandling av barn med CP ger bättre livskvalitet, populärvetenskaplig artikel i 

”Neurologi” 2016, nr 1, sid 44-51 

 20 års systematik ger barn med cp ett bättre liv, populärvetenskaplig artikel i ”Reflex” 2016, nr 2, sid 24-25 

Fredrik Söderqvist 

Handledning doktorander  

 Cheng Guo, LIME, Karolinska Institutet (bihandledare) 

 

Handledning övriga projekt 

 Handledning av vetenskapligt projekt; ST-läkare Ida Jyrell 

 Handledning av magisteruppsatser; Linnea Paulsson, Julia Johansson (Mälardalens högskola) 

 

Undervisning 

 Statistik och epidemiologi i kursen Vetenskapsmetodik för ST-läkare HT 2016 

 

Referee-uppdrag  

 International Journal of Mental Health Systems 

 
Marie-Louise Södersved Källestedt  

Handledning övriga projekt 

 Handledare för projekt inom Samhällskontraktet MKHV, ”Samverkan för ökad fysisk aktivitet hos personer 

med KOL” 

 ST-läkare vetenskapligt arbete: Anna Enlund, operationskliniken. 

 

Undervisning 

Instruktör i akututbildning sjuksköterskeutbildning T4, Mälardalenshögskola. 

Föreläsare på friståendekurs i kirurgisk vård på avancerad nivå, Mälardalenshögskola. 

Instruktör vid Instruktörsutbildning i medicinsk simulering – med fokus på kunskap och lärande, Lärcentrum. 

Fortbildning för adjunkter och instruktörer inom reflektion kopplat till instruktörskap i medicinsk simulering, 

Lärcentrum.   

Övriga uppdrag 

 Projektledare för Svenska HLR rådets utbildningsregister. 

 

Philippe Wagner  

Undervisning 

 Kurs i Överlevnadsanalys, 1,5 hp, Medicinska fakulteten, Lunds Universitet 

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

 

Referee-uppdrag  

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

pharmacy 

 

Lisa Söderström 

Handledning 

 Huvudhandledare på kursen Vetenskapsmetodik och evidensbaserad medicin  (7,5 hp) VT 2016 

Undervisning 

 Kursansvarig för kursen Vetenskapsmetodik för ST-läkare HT 2016 

Övriga uppdrag 

 Nodsamordnare för kliniska studier i Landstinget Västmanland  

Tredje uppgiften 

 Presenterat min avhandling på Nutricias nationella utbildningsdag för dietister i Göteborg  

 Föreläst om undernäring hos äldre på Dialogforum för pensionärsorganisationerna  

 Presenterat min avhandling för Landstingets dietister  
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 Presenterat min forskning på en kreativ lunch för Landshövdingen  

 Föreläsning på SWESPENs nutritionsdag om min forskning  

 Föreläsning för allmänheten om min forskning  

 Skrivit en artikel i nutritionstidskriften DietistAktuellt XXV, nr 5 sid 10-14, 2016 

 Skrivit en artikel i tidskriften Svensk geriatrik nr 3, sid 42-46, 2016  

 Intervjuad för en artikel i tidskriften Universitetsläraren den 15 sept 2016 

 Intervjuad för en artikel i tidskriften Universen nr 3, sid 12, 2016 

 Intervjuad för en artikel i tidskriften Forskning och framsteg under 2016 

 Framträtt på tv4:s Nyhetsmorgon om min forskning 2016-04-08 

 Publicerat ett pressmeddelande 2016-02-22 ”Fet mat kan leda till framtida undernäring” 

 

Magnus von Unge 

Handledning doktorander 

 Katarina Berling Holm, 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) 

 

Undervisning 

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

 

Övriga uppdrag 

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

 Arrangör av “XII Skandinavisk Örekirurgisk Möte”, Geilo, Norge, Mars 6-8 

 Invited Guest Editor, Hearing Research 

 Medlem i betygskommittén vid Ingvar Sverrisons halvtidskontroll för avhandling vid CKF Västerås, 

december 9 

 Sensor för studentprojektet “Tuba auditiva-dysfunction” av Marie Blystad Houge, University of Oslo, 

Norge 

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

Western Australia 

 Invited Guest Editor för Hearing Research, volume 340, October 2016 

 

Referee-uppdrag  

 Editorial board member for The Journal of International Advanced Otology 

 Regular reviewer for The International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology 

 Medlem i Acta Otolaryngology Society 

 Medlem i International Scientific Committee CHOLE 2016  

 

Cecilia Åslund 

Handledning doktorander 

 Sofia Vadlin, CKF, Uppsala universitet, disputation 2016 (bihandledare) 

 Dave Checknita, CKF, Uppsala universitet (bihandledare) 

 Rebecka Addo, CKF, Uppsala universitet (huvudhandledare) 

 Catalina Torres-Soler, CKF, Uppsala universitet, (bihandledare) 

 

Undervisning  

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

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

 Föreläsare Vetenskapsmetodik och evidensbaserad medicin, CKF, 2 tillfällen 

 Föreläsare/seminarieledare CKF:s doktorandinternat HT 2016, 2,5 dagar 

 

Refereeuppdrag  

 Scandinavian Journal of  Public Health  

 Aggressive Behavior 

http://avesyayincilik.us11.list-manage1.com/track/click?u=29d896c53b2bca12baf3be666&id=950ea49c01&e=e8c7e3b7cc
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Forskningsanslag 
Centrum för klinisk forskning administrerar Landstinget Västmanlands olika forskningsanslag. 

 

Forskningstjänster  

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

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

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

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

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

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

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

femårsperioden.  

 

Doktorander med 50 % tjänst  

Lisa Söderström, leg dietist, 

CKF (120401-160228) 

Prevalens av undernäring och prediktiva faktorer för dåligt 

nutritionsstatus hos äldre patienter på ett medelstort svenskt sjukhus 

Philippe Wagner, biostatistiker, CKF 

(140701-170331) 

Cancermorbiditet vid proteskirurgi 

Susanne Olofsdotter, leg psykolog, 

BUP Sala  

(141101-171031) 

Ångeststörningar: prevalens och samsjuklighet, interaktion mellan 

psykosociala riskfaktorer och genetisk sårbarhet hos BUP-patienter 

Jakob Swanberg, leg läk, röntgen 

(150420-170419) 

Minimizing iodine contrast media use in lower limb CT angiography 

and digital subtraction angiography 

Ingvar Sverrisson leg läk, 

kirurgkliniken (160601-180531) 

Rectal cancer: aspects of type of operation and complications 

Emeli Månsson, leg läk, 

infektionskliniken  

(170101-181231) 

Staphylococcus epidermidis och ledprotesinfektioner, värd – mikrob 

interaktioner 

Christina Carlander leg läk, 

infektionskliniken 

(170101-181231) 

HPV-associated cancer in HIV-infected women 

 

 

Postdoktorander med individualiserad tjänstgöringsgrad  

Maziar Nikberg, med dr, kirurgklin,  

25 % (120501–180430) 

Kolorektalcancer, Divertikulos 

 

Abbas Chabok, med dr, kirurgklin,  

25 % (121201–181130) 

Different aspects of the treatment of diverticulitis 

 

Elisabet Rodby Bousquet, med dr, 

CKF, 50 % (130101-160302) 

Position, postural förmåga och förflyttning vid cerebral pares 

 

Peter Larm, fil dr, CKF,  

50 % (130501-160831)  

25 % (160901-161231) 

Risk- och skyddsfaktorer för missbruk av alkohol och narkotika bland 

ungdomar 

 

Fredrik Söderqvist, med dr, 

kompetenscentrum för hälsa,  

12,5 % (130601-170531) 

1. Hälsa och elektromagnetiska fält: beteendemedicinska och 

biologiska effekter relaterade till dagens informations- och 

kommunikationsteknologi. 

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

och vilka risk- och skyddsfaktorerna är viktiga? 

Yvette Andersson, med dr, kirurgklin, 

25 % (160101-171231) 

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 2016 - projekt med klinisk anknytning 

 

Namn 

 

Projekttitel 

Lisa Söderström, leg dietist/doktorand, CKF,  

6 veckor  

 Associationen mellan nutritionsstatus och sjukdomsspecifik 

mortalitet hos äldre personer 

 

Sofia Vadlin, socionom/doktorand, BUP/CKF,  

6 veckor 

Associations between problematic gaming and psychiatric symptoms 

among adolescents in a community sample compared to adolescents 

in a clinical sample 

Ingvar Sverrisson, leg läk/doktorand, 

kirurgkliniken, 4 veckor 

Postoperativa komplikationer, recidiv och överlevnad efter 

tarmresektion för rektalcancer hos män med prostatacancer som 

strålbehandlats 

Daniel Isacsson, leg läk/doktorand,  

Kirurgkliniken, 4 veckor 

Randomiserad studie av antibiotika vid akut okomplicerad 

divertikulit: långtidsuppföljning AVOD 5 års uppföljning 

 

Erland Östberg, leg läk/doktorand, 

operationskliniken, 4 veckor 

Undvikande av atelektasutveckling under anestesi genom 

“preoxygenerings-eliminering”, kortvarig ventilation med luft och 

högt färskgasflöde - en randomiserad kontrollerad studie 

Cecilia Ranhem, leg läk/doktorand, 

kvinnokliniken, 6 veckor 

The expression of LRIG1, LRIG2 and LRIG3 proteins as potential 

prognostic markers in primary carcinoma of the vagina 

 

Merit Kullinger, leg läk/doktorand, 

kvinnokliniken, 8 veckor 

Ultrasound Pregnancy Dating and Risk for Perinatal Morbidity and 

Mortality – When Dates Mismatch 

 

Christina Carlander, leg läk/doktorand, 

infektionskliniken, 4 veckor 

 

 Time to start HIV-testing women with cervical neoplasia? 

 

 

Emeli Månsson, leg läk/doktorand, infektions-

kliniken, 2 veckor 

 Polymikrobiell höftprotesinfektion - en retrospektiv studie av given 

antibiotikabehandling och utläkningsresultat 

 

Emma Skau, AT-läk, AT-centrum,  

6 veckor 

Multipel biomarkörscreening och deras prediktiva värde hos 

patienter med perifer kärlsjukdom 

 

Jonas Selmeryd, leg läk/doktorand, Fysiologen,  

2 veckor 

Normative Z-score reference equations for doppler parameters 

reflecting left ventricular diastolic dysfunction 

 

Katarina Berling Holm, leg läkare/doktorand, 

ÖNH, 8 veckor 

Smakpåverkan i samband med öronsjukdom och efter öronoperation 

 

 

 

https://www.fou.nu/is/ltv/user/30791?backref=ansokan/134771/
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Forskningsanslag 2016 - doktorander 

 

Namn 

 

Projekttitel  

Susanne Olofsdotter, leg psykolog, BUP 

Västerås, 1 vecka 

Faktorer associerade med erhållen psykologisk och medicinsk 

behandling av ångest hos BUP-patienter i åldersgruppen 13-17 år 

Jonas Selmeryd, leg läk, fysiologen,  

5 veckor 

 Normative Z-score reference equations for doppler parameters 

reflecting left ventricular diastolic dysfunction 

Christina Carlander, leg läk, 

infektionskliniken, 1 vecka 

 Impact of HIV-status and country of birth on HPV-genotypes in women 

with high-grade cervical neoplasia 

Emeli Månsson, leg läk, 

infektionskliniken, 1 vecka 

 

S. epidermidis förmåga till aktivering av inflammasomen; finns det en 

skillnad mellan isolat från hudens normalflora och isolat från 

ledprotesinfektioner? 

Merit Kullinger, leg läk, kvinnokliniken 

Västerås, 7 veckor  

Neonatalt utfall när det finns diskrepans mellan graviditetslängd enligt 

datum för sista mens och enligt ultraljud 

Cecilia Ranhem, leg läk, kvinnokliniken 

Västerås, 1 vecka 

The expression of LRIG1, LRIG2 and LRIG3 proteins as potential 

prognostic markers in primary carcinoma of the vagina. 

Ingvar Sverrisson, leg läk, kirugkliniken, 

2 veckor 

 

Postoperativa komplikationer, recidiv och överlevnad efter 

tarmresektion för rektalcancer hos män med prostatacancer som 

strålbehandlats 

Erland Östberg, leg läk, operations-

kliniken, 3 veckor 

 Peroperativt användande av positivt slut-exspiratoriskt tryck (PEEP) 

minskar mängden atelektaser mätt med datortomografi före väckning 

Kerstin Rosenqvist, leg läk, 

röntgenkliniken Västerås, 3 veckor 

 TIPS for portal hypertension caused by intrahepatic disease 

Katarina Berling Holm, leg läk, ÖNH,  

3 veckor  

Smakpåverkan vid öronsjukdom och efter öronoperation 

Rebecka Husdal, fil magister folkhälso-

vetenskap, CKF, 1 vecka  

Diabetesvårdens organisationsstruktur: Är den associerad med 

personer med typ 2-diabetes möjlighet att uppnå nationella 

behandlingsmålet HbA1c 

 

 

Forskningsanslag 2016 - postdoktorander 

 

Namn 

 

Projekttitel  

Docent Pär Hedberg, leg läk, 

fysiologkliniken Västerås, 6 veckor 

Studier av åderförkalkningssjukdom i Västmanland (SAVa-projektet) 

 

Docent Staffan Eriksson, leg läk, 

kirurgkliniken Västerås, 1 vecka 

1.Preoperativ MR hos nydiagnosticerade bröstcancrar-doktorand projekt 

2.Duktal cancer in situ, retrospektivstudie 2008-2014, Sentinot användning av 

järnhaltiga spårämnen för identifiering av SN vid DCIS-prospektiv studie 

Med dr Catarina Tiselius, leg läk, 

kirurgkliniken, 1 vecka 

Kirurgi- och tumörrelaterade faktorers inverkan på livskvalitet och 

överlevnad hos patienter med koloncancer 

Med dr Emelie Condén, leg sjuksköt, 

medicinkliniken, 4 veckor 

Sleep impairment and cardiovascular events and mortality in a Swedish 

cohort 

Med dr Matthijs Velders, leg läk, 

medicinkliniken, 2 veckor 

Kranskärlssjukdom och cancer – risk, behandling och prognos  

Docent Göran Isacsson, leg 

tandläkare, Västmanlands Sjukhus 

Västerås, 4 veckor 

Oral apparatur vid behandling av obstruktiv sömnapné. En randomiserad 

kontrollerad blindad multicenter studie som jämför effekten av 2 

konstruktioner  

Med dr Lisa Söderström, leg dietist, 

CKF, 5 veckor 

Effekter av kostråd och kosttillägg till äldre patienter med risk för 

undernäring som skrivs ut från sjukhus. En randomiserad kontrollerad studie 

 

 

https://www.researchweb.org/is/ltv/ansokan/564291
https://www.researchweb.org/is/ltv/ansokan/564291
https://www.researchweb.org/is/ltv/ansokan/550411
https://www.researchweb.org/is/ltv/ansokan/550411
https://www.researchweb.org/is/ltv/ansokan/550411
https://www.fou.nu/is/ltv/ansokan/140181
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Doktorandtjänster vid CKF finansierade med externa medel  

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

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

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

Norrbacka-Eugenia Stiftelsen. 

 

 

Rebecka Addo, filosofie masterexamen, 

psykologi, 100 %, (160601-171231) 

Differential susceptibility to environmental context: Effects of 

biological sensitivity and psychosocial factors on psychiatric 

illness among adolescents 

Megha Bendre, master i farmakologi, 80 %, 

(151001-161231) 

Genotype, transcript, and epigenetic profiling of MAOA in 

relation to early life stress and alcohol consumption 

Dave Checknita, master i neurovetenskap, 

100 %, (151101-171231) 

Genotype and epigenetic profiling of candidate genes 

associated with early life stress and antisocial outcomes 

Rebecka Husdal, fil mag i folkhälso-

vetenskap, 100 %, (150601-170131) 

Utvecklingen av diabetesvårdens organisation i primärvården i 

Sverige och vilka faktorer som bidrar till en jämlik vård för 

personer med typ 2-diabetes 

Susanne Olofsdotter, leg psykolog, 10% 

(150101-171031) 

 

Ångeststörningar: prevalens och samsjuklighet, interaktion 

mellan psykosociala riskfaktorer och genetisk sårbarhet hos 

BUP-patienter 

Katina Pettersson, leg sjukgymn,  

100 %, (160901-190831) 

Livskvalitet och muskuloskeletala felställningar hos barn med 

cerebral pares 

Aniruddha Todkar, apotekare, 100 % 

(150101-160603) 

Genetics of alcohol use disorders 

Sofia Vadlin, socionom, 90%  

(150101-161231) 

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. 

 

Under 2016 erhöll medarbetare vid CKF följande forskningsanslag externt:  

 

Projekt Hjärt- och lungräddning 

Projektansvarig  Marie-Louise Södersved Källestedt 

Bidragsgivare  Stiftelsen Erik och Gunhild Langenfors stipendiefond 5 000 kr. 

 Stiftelsen Johan Bergströms gåva 4 000 kr. 

Summa 9 000 kr 

 

Projekt Livskvalitet och muskuloskeletala felställningar hos barn med cerebral pares 

Projektansvarig  Elisabet Rodby Bousquet, 3-årigt doktorandanslag för Katina Pettersson 

Bidragsgivare  Norrbacka-Eugenia Stiftelsen 

Summa 1,7 miljoner kr 

 

Projekt Cancer och anestesi (CAN-study) 

Projektansvarig  Mats Enlund 

Bidragsgivare  Regionala forskningsrådet 

Summa 435 000 kr 

 

Projekt Olika biologisk känslighet för miljön; i relation till ungdomars psykiska hälsa 

Projektansvarig  Kent Nilsson 

Bidragsgivare  Hjärnfonden 

Summa 500 000 kr 

 

Projekt Samsjuklighet på en vuxenpsykiatrisk öppenvårdsmottagning 

Projektansvarig  Kent Nilsson 

Bidragsgivare  Regionala forskningsrådet 

Summa 540 000 kr 

 

Projekt Adekvata; valida och reliabla indikatorer på en skadlig alkoholkonsumtion bland 

ungdomar 

Projektansvarig  Kent Nilsson 

Bidragsgivare  Systembolagets råd för alkohol och drogforskning 300 000 kr 

 Landstinget Västmanlands forskningsfond 70 000 kr 

Summa 370 000 kr 

 

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

biological sensitivity and positive and negative psychosocial factors on the 

development of depression and antisocial behaviour in adolescents 

Projektansvarig  Cecilia Åslund 

Bidragsgivare  Stiftelsen Söderström-Königska sjukhemmet 

Summa 487 080 kr 
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Öppet hus 
Öppet hus (ÖH) innebär att samtliga anställda inom Landstinget Västmanland har möjlighet att boka ett möte 

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

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

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

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

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

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

aktuellt område och med en senior handledare som mentor. Under 2016 har ett projekt antagits till 

projektutveckling. 
 

Under 2016 genomfördes 23 konsultationer vid CKF – öppethus/projektutveckling, enligt förteckning nedan. 

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

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

 

Datum ÖH PU Närvarande Rubrik 

20160112 X  Jenny Karlsson, psykolog, Mödra- och 

barnhälsvovårdspsykologerna Viksäng 
 

Från CKF:  

Cecilia Åslund, docent 

Philippe Wagner, statistiker 

Eva Nohlert, med dr 

Diskussion kring patientenkät, presentation av resultat, 

Mödra- och barnhälsovårdspsykologerna  

20160126  X Birger Malmström, överläkare och 

Margareta Widarsson, barnmorska, 

barnkliniken 
 

Från CKF:  

Kent Nilson, professor 

Eva Nohlert, med dr 

Teamträning av asfyktiska nyfödda i simulatormiljö 

 

 

20160202 X  Alexander Santos, ST Psykiatri 
 

Från CKF: Kent Nilsson, professor 

Cecilia Åslund, docent 

Eva Nohlert, med dr  

Missbruk inom psykiatrisk akutsjukvård 

 

20160202 X  Lisa Österberg, metodutvecklare, 

Kompetenscenter för hälsa 

Emelie Condén, kvalitets- och 

forskningssamordnare medicinkliniken 
 

Från CKF:  

Philippe Wagner, statistiker 

Eva Nohlert, med dr 

Nytt arbetssätt för rökstopp för medicinklinikens 

patienter 

 

20160216 X  Maria Sundell och Ingrid Odevall, ssk 

infektion. 
 

Från CKF:  

Kent Nilson, professor 

Eva Nohlert, med dr 

Studentteam för handledning av ssk-studenter på 

infektionskliniken 

 

20160216 X  Caroline Pind, underläkare, vik 

Herrgärdets vc  
 

Från CKF:  

Jerzy Leppert, professor 

Eva Nohlert, med dr 

Diskussion av eventuellt doktorandarbete 
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Datum ÖH PU Närvarande Rubrik 

20160315 X  Kicki Kyhle, psykolog 
 

Från CKF:  

Kent Nilson, professor 

Eva Nohlert, med dr 

Diskussion kring doktorandarbete om ”Livskvalitet, 

stigmatisering och skam hos fetmapatienter” 

 

 

20160315 X  Nina Sahlin, ST-läkare medicin, Eva 

Thors Adolfsson, med dr 
 

Från CKF:  

Monica Löfvander, docent 

Eva Nohlert, med dr 

Patienter med primär hjärntumör – en intervjustudie 

 

 

20160329 X  Georgios Tsatsaris, specialistläkare 

medicin (endokrinolog) V-ås 

Sergiu-Bogdan Catrina, docent KI 
 

Från CKF:  

Jerzy Leppert, professor 

Eva Nohlert, med dr 

Charcotfot hos diabetiker. 

(Charcot foot in patients with diabetes mellitus. Clinical 

and epidemiological studies.) 

 

20160426 X  Sahra Ahmed Ali, specialistläkare 

allmänmedicin Bäckby vc V-ås 
 

Från CKF:  

Jerzy Leppert, professor 

Eva Nohlert, med dr 

Forskningsintresserad allmänläkare  

 

20160503 X  Sandra Hultin, ssk, sektionsledare 

ortopeden 
 

Från CKF:  

Jerzy Leppert, professor 

Marie-Louise Södersved-Källestedt, 

med dr 

Eva Nohlert, med dr 

Strukturerad information till patienter med höftfraktur. 

Diskussion kring påbörjad projektplan 

20160517 X  Tove Ekdahl, AT-läkare 
 

Från CKF:  

Leif Bergkvist, professor 

Philippe Wagner, statistiker 

Eva Nohlert, med dr 

Bröstcancer i Uganda  

(Adherence to treatment of breast cancer in Uganda, a 

prospective study) 

  

20160607   Jian Fransén, underläkare, 

kirurgkliniken 
 

Från CKF: 

Mats Enlund, docent 

Jerzy Leppert, professor 

Brännskadediagnostik 

20160609 X  Andrea Hess Engström, fysioterapeut 

kirurgklinikens rehabenhet 
 

Från CKF: Ann-Christin Johansson, 

docent 

Margareta Widarsson, med dr 

Merit Kullinger, läkare  

Eva Nohlert, med dr 

Vård och omhändertagande av kvinnor som drabbats av 

sfinkterruptur vid förlossning 

 

20160823 X  Paul Holmer, ST-läkare onkologen 
 

Från CKF:  

Jerzy Leppert, professor 

Eva Nohlert, med dr 

 

 

Bröstcancerpatienter och compliance 
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Datum ÖH PU Närvarande Rubrik 

20160906 X  Karin Dahlin, logoped 

Per Alm, Neurovet/logopedi UU 
 

Från CKF: 

Kent Nilsson, professor 

Elisabet Rodby Bousquet, med dr 

Arosmetoden vid stamning 

 

 

20160913 X  Paulius Venalis, öl reumatologen, med 

dr 
 

Från CKF:  

Jerzy Leppert, professor 

Eva Nohlert, med dr 

Myosit / cancerassocierad myosit 

 

 

20161011 X  Annika Granath, ssk reumatologmott 
 

Från CKF: 

Elisabet Rodby Bousquet, med dr 

Eva Nohlert, med dr 

Annika Kärnsund, ssk, fo-ass 

Mari Stenius Svensson, ssk, fo-ass 

Utvärdering vårdplan till patienter 

 

 

20161108 X  Inger Paris, Västerås stad, 

Stadsmissionen 
 

Från CKF:  

Cecilia Åslund, docent 

Utvärdering av enkät om sexuell hälsa bland 

missbrukare 

 

 

20161122 X  Johan Skogö, ST-läk klinisk kemi 
 

Från CKF:  

Jerzy Leppert, professor 

Ulrika Fagerberg, med dr 

Eva Nohlert, med dr 

Klinisk kemisk analys av lipidstatus (blodfetter) 

 

  

20161130   Maria Dubois, fysioterapeut på 

rehabiliteringsmedicinska 

mottagningen på Västmanlands 

sjukhus Västerås 
 

Från CKF: 

Ann-Christin Johansson, med dr/lektor 

Prova prototyp för mätning av belastning vid gång 

20161206   Anna Sahlin, läk kvinnoklin 

Gregor Larsson, med dr 
 

Från CKF:  

Kent Nilsson, professor 

Eva Nohlert, med dr 

Botox-behandling av patienter med överaktiv blåsa 

  

20161220 X  Helena Lagerlöf, Vårdvalsenheten 
 

Från CKF: 

Elisabet Rodby Bousquet, med dr 

Eva Nohlert, med dr 

Susanne Olofsdotter, doktorand 

Katina Pettersson, doktorand 

Diskussion forskningsmöjligheter  
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Registrerade doktorander 
Rectal cancer: management of advanced disease and aspects of loop-ileostomies 

D83  2016-11 

 

Doktorand Kevin Afshari, leg läk 

Klinik Kirurgkliniken, Västmanlands sjukhus Västerås  

Handledare Kenneth Smedh, professor, CKF/kirurgkliniken 

Bihandledare Abbas Chabok, med dr, CKF/kirurgkliniken 

 Maziar Nikberg, med dr, CKF/kirurgkliniken 

Antagen 160531 

Licentiat  

Disputation 2021 

Institution Kirurgiska vetenskaper, Uppsala universitet/CKF 

Ämne Medicinska vetenskaper 

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

Ackumulerade poäng Obligatoriska kurser, dokumenterade i Updok: 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: 0 hp 

  Litteraturstudier  Seminarier   Kongresser 

  ………   Specifika ämneskurser 

Seminarier 2016   

1) Mötet "Funktionella besvär efter cancer i bäckenet" Malmö 6-7 oktober 2016 

2) Kolorektal forskningsgruppmöte: 3 okt, 7nov, 5 dec 

3) Doktorandseminarium via CKF 11-13 nov 

Kongress:  Kirurgveckan 22-26 aug 

 

Delarbeten – planerade artiklar 

1. Primär palliativ korttids strålbehandling av patienter med rektalcancer, en populationsbaserad studie från 

Västmanland. 

2. Prognostiska faktorer för långtidsöverlevnad vid primär metastaserande rektalcancer. 

3. Lågt främre resektionssyndrom (LARS) efter operation av rektalcancer: En populationsbaserad studie från 

Västmanland. 

4. Dagkirurgisk nedläggning av loop-ileostomi: en pilot studie. 

5. Total morbiditet efter låg främre resektion av rektalcancer med avlastande stomi. 
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Differential susceptibility to environmental context: Effects of biological sensitivity and 

psychosocial factors on psychiatric illness among adolescents 

D82  2016-09 

 

Doktorand Rebecka Addo, filosofie masterexamen, psykologi 

Klinik Centrum för klinisk forskning, Västmanlands sjukhus Västerås  

Handledare Cecilia Åslund, docent, CKF  

Bihandledare Kent Nilsson, professor, CKF 

Antagen 160426 

Licentiat 2018 

Disputation - 

Institution Institutionen för neurovetenskap, Uppsala universitet/CKF 

Ämne Medicinska vetenskaper 

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

Ackumulerade poäng Obligatoriska kurser, dokumenterade i Updok: 1,5 hp 

   Introduction to Doctoral Studies, 1,5hp  

  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 – planerade artiklar 

1. Validity and psychometric structure of the parents as social context questionnaire (PASCQ) Swedish version. 

2. Different parent styles and their relation to depressive symptoms among adolescents. A correlation study of 

the parents as social context questionnaire (PASCQ) Swedish version and the depression self-rating scale 

(DSRS) Swedish version.  

3. Biological susceptibility associated with candidate genes 5-HTTLPR, BDNF and MAO-A as well as positive 

and negative psychosocial factors related to depressive symptoms among adolescents.   

4. Biological susceptibility associated with candidate genes 5-HTTLPR, BDNF and MAO-A as well as positive 

and negative psychosocial factors related to antisocial behavior among adolescents.   

 

 

 

Erhållna anslag under forskarutbildning 

Landstinget Västmanland 

Forskningsanslag - 

ograduerade 

Forskningsanslag - 

graduerade 

Doktorandtjänst   

100% - 

Förordnande 

Internt FoU-anslag 

 

Landstingets 

forskningsfond 

2017: 7 veckor 

 

2017: 4 Veckor    

 

 

Externa anslag 

Externt finansierad doktorandtjänst/forskartid 

 (År, anslagsgivare och tid) 

Övriga externa anslag 

(År, anslagsgivare och summa) 

160816-171231  
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Bisphosphonate associated atypical fractures of the human skeleton 

D81  2016-07 

 

Doktorand Mohammad Kharazmi, ST-tandläkare  

Klinik  Käkkirurgiska enheten, Specialisttandvården, Västmanlands sjukhus Västerås  

Handledare  Karl Michaëlsson, professor, kirurgiska vetenskaper, Uppsala universitet 

Bihandledare Pär Hallberg, docent, medicinska vetenskaper, Uppsala universitet  

Kontaktperson CKF Mats Enlund, docent  

Licentiat 

Disputation 

Antagen 2014-08 (CKF: 2016-03)   

Institution    Kirurgiska vetenskaper, ortopedi, Uppsala universitet 50% 

  Medicinska vetenskaper, klinisk farmakologi, Uppsala universitet 50% 

Ämne Medicinska vetenskaper 

Forskarutbildning Doktorsexamen 30 hp. 

Ackumulerade poäng Genomförd: Vetenskaplig metodik, Malmö 2007: 15,0 hp 

 Planerade:   1. Introduction to Doctoral Studies,  1,5 hp 

                     2. Introduction to Scientific Research,  9,0 hp 

                                                                 3. Introduction to Biostatistics,  3,0 hp 

                        4. Medical epidemiology  1,5 hp 

Ackumulerade poäng Valfria utbildningsmoment, intygas av handledare: 0 hp 

Planned congress: Annual meeting of American Society of Bone and Mineral           

Research, USA and the annual meeting of European Calcified Tissue Society 

 

Delarbeten - publicerade artiklar 

Kharazmi M, Michaëlsson K, Hallberg. Prodromal Symptoms in Patients with Bisphosphonate-Associated 

Atypical Fractures of the Femur. J Bone Miner Metab. 2015 Sep;33(5):516-522 

 

Kharazmi M, Hallberg P, Schilcher J, Aspenberg P, Michaëlsson K. Mortality After Atypical Femoral 

Fractures: A Cohort Study. J Bone Miner Res. 2016 Mar;31(3):491-497 

 

Delarbeten – planerade artiklar 

1. Studie rörande atypiska frakturer med manifestation utanför femur 

2. Studie rörande gentiska faktorer för atypiska frakturer 

3. Studie rörande omständigheter vid uppkomst av en atypisk lårfraktur 
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Prognostic value of screening multiple cardiovascular protein markers in patients with recent 

acute myocardial infarction or peripheral arterial disease 

D80  2016-11 

 

Doktorand Emma Skau, leg läkare 

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

Handledare Egil Henriksen, docent, CKF Västerås  

Bihandledare  Pär Hedberg, docent, CKF Västerås  

  Jerzy Leppert, professor, CKF Västerås  

Antagen 2016-05-24 

Licentiat  

Disputation 2023 

Institution Centrum för klinisk forskning 

Ämne Medicinska vetenskaper 

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

Ackumulerade poäng Obligatoriska kurser, dokumenterade i Updok: 18 hp 

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

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

   Introduction to Doctoral Studies” och ger 1,5 h 

 

Ackumulerade poäng Valfria utbildningsmoment, intygas av handledare 2,5 hp 

  Litteraturstudier   Seminarier   Kongresser 

  Skrivarkurs   Specifika ämneskurser 

 

Delarbeten – planerade artiklar 

1. Multipel biomarkörscreening för att förutsäga den långsiktiga överlevnaden hos patienter med genomgången 

akut hjärtinfarkt. 

2. Multipel biomarkörscreening och deras prediktiva värde hos patienter med perifer kärlsjukdom. 

3. Growth differentiation factor-15 som en prognostisk biomarkör hos patienter med akut hjärtinfarkt. 

4. Titeln ännu ej bestämd. 

5. GDF-15 and TRAIL-R2 are powerful predictors of long-term mortality in patients with acute myocardial 

infarction 

 

Erhållna anslag under forskarutbildning 

Landstinget Västmanland 

Forskningsanslag - 

ograduerade 

(År: antal veckor) 

Forskningsanslag - 

graduerade 

(År: antal veckor) 

Doktorandtjänst   

50 %  

(Förordnande) 

Internt FoU-anslag 

(År och summa) 

Landstingets 

forskningsfond 

(År och summa) 

2016: 6v     

 

 

Externa anslag 

Externt finansierad doktorandtjänst/forskartid 

 (År, anslagsgivare och tid) 

Övriga externa anslag 

(År, anslagsgivare och summa) 

 2016, Uppsala Universitet Inst för Medicinska 

Vetenskaper, 15832 SEK 
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Unrecognized myocardial infarctions detected by MRI – technique, relation to findings at 

coronary angiography, location and prognosis 

D79  2016-11 

 

Doktorand Per Hammar, leg läk 

Klinik Röntgenkliniken, Västmanlands sjukhus Västerås  

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

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

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

för medicinska vetenskaper, Kardiologi 

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

Kontaktperson CKF Mats Enlund, docent  

Antagen 141216 (CKF:160411) 

Halvtid 2018 

Disputation 2022 

Institution Institutionen för kirurgiska vetenskaper, Radiologi/CKF 

Ämne Medicinska vetenskaper 

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

Ackumulerade poäng Obligatoriska kurser, dokumenterade i Updok: 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: 0 hp 

  Litteraturstudier   Seminarier   Kongresser 

  ………   Specifika ämneskurser 

 

Delarbeten – publicerade artiklar 

Hammar P, Nordenskjöld AM, Lindahl B, Duvernoy O, Ahlström H, Johansson L, Hadziosmanovic N, Bjerner 

T. Unrecognized myocardial infarctions assessed by cardiovascular magnetic resonance are associated with the 

severity of the stenosis in the supplying coronary artery.  

J Cardiovasc Magn Reson. 2015;17:98 

 

Nordenskjöld AM, Hammar P, Ahlström H, Bjerner T, Duvernoy O, Eggers KM, Fröbert O, Hadziosmanovic 

N, Lindahl B. Unrecognized myocardial infarction assessed by cardiac magnetic resonance imaging – prognostic 

implications. PLoS One. 2016;11(2) 

 

Delarbeten – planerade artiklar 

1. Assessing and reducing the inter-observer variability in segmental evaluation of unrecognized myocardial 

infarctions assessed by CMR and stenosis at coronary angiography 

2. Comparing the prognostic significance of unrecognized myocardial infarctions assessed by CMR in different 

cohorts of patients and subjects 
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Diagnose and treatment of Common Bile Duct Stones 

D77  2016-12 

 

Doktorand Per Videhult, leg läk 

Klinik Kirurgkliniken, Västmanlands sjukhus Västerås  

Handledare Mats Enlund, docent CKF 

Bihandledare Gabriel Sandblom, docent, Huddinge 

 Arne Eklund, med dr, Akademiska sjukhuset  

Antagen 151102 (CKF: 160101) 

Licentiat  

Disputation  

Institution Centrum för klinisk forskning 

Ämne Medicinska vetenskaper 

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

Ackumulerade poäng Obligatoriska kurser, dokumenterade i Updok: 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: 0 hp 

  Litteraturstudier   Seminarier   Kongresser 

 Komplikationer vid fetmakirurgi 

  ………   Specifika ämneskurser 

 

Delarbeten – Inskickade artiklar 

P. Videhult,  M. Ljungman, A. Eklund, C. Rudberg. Postoperative Rendezvous-ERCP: A Safe Method for the 

Removal of Common Bile Duct Stones Detected at Laparoscopic Cholecystectomy.  

 

Delarbeten – planerade artiklar 

1. Strategier för att prediktera förekomsten av sten i djupa gallgångarna. 

2. Diagnostiska säkerheten vid peroperativ cholangiografi. 

3. Peroperativt nedlagd guidewire för att underlätta ERC och sfinkterotomi vid peroperativt upptäckta 

konkrement i djupa gallvägarna. 

4. Populationsbaserad undersökning av handläggning av choledodochussten på nationell nivå. 

5. Mortalitet efter gallstenskirurgi. 

6. Gallstenskirurgi hos patiente med hög komorbiditet. 

7. Risk för sena komplikation efter ERC med sfinkterotomi. 

8. Studie avseende nedläggning av ledare som enda åtgärd för patienter med choledochussten. 

9. Choledochussten på Gastric-bypassopererade patienter. 

 

Pågående Manus 

 How do Swedish Surgeons treat Common Bile Ducts Stones found during Laparoscopic Cholecystectomy. 

 

Övriga publicerade artiklar 

 Nya Guidelines för fetmakirurgi vid typ II diabetes: Kirurgi vid BMI 30 och dålig blodsockerkontroll!  

Svenk Kirurgi 2016;4: 218-220 

 Därför är det svårt att gå ner i vikt - Så gick det sedan för deltagarna i »Biggest loser«. Videhult P. 

Läkartidningen 2016 Aug 2;113. pii: D7E4. Swedish. No abstract available.  

 Incidence and risk factors for symptomatic venous thromboembolism following cholecystectomy. Strömberg 

J, Sadr-Azodi O, Videhult P, Hammarqvist F, Sandblom G. Langenbecks  

Arch Surg. 2015 May;400(4):463-469. doi: 10.1007/s00423-015-1284-1290. 

 Mortality after a cholecystectomy: a population-based study. Sandblom G, Videhult P, Crona Guterstam Y, 

Svenner A, Sadr-Azodi O. HPB (Oxford). 2015 Mar;17(3):239-243. doi: 10.1111/hpb.12356. 
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Invasive treatment of coronary artery disease; aspects on antithrombotic and percutaneous 

treatment options  

D76   2016-12 

 

Doktorand Per Grimfjärd, leg läk  

Klinik Medicinkliniken, Västmanlands sjukhus Västerås  

Handledare Stefan James, prof, kardiologen, Uppsala universitet 

Bihandledare Christoph Varenhorst, med dr, UCR 

 Pär Hedberg, docent, CKF   

Antagen 151117 (CKF:160101) 

Licentiat/halvtidskontroll Hösten 2017  

Disputation 2018 

Institution Centrum för klinisk forskning 

Ämne Medicinska vetenskaper 

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

Ackumulerade poäng Obligatoriska kurser, dokumenterade i Updok: 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: 0 hp 

  Litteraturstudier   Seminarier   Kongresser 

  ………   Specifika ämneskurser 

 

Delarbeten – planerade artiklar 

1. Early stent thrombosis rates in Swedish ST-elevation myocardial infarction patients – a registry report. 

2. Early stent thrombosis rates in Swedish ST-elevation myocardial infarction patients depending on treatment 

with bivalirudin, heparin alone or Glycoprotein IIb/IIIa-inhibitor treatment  
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Hemodynamik och fysiologiska effekter av aortaocklusionsballong vid massiv blödning 

D75 – avtal finns med Örebro Universitet (15 % CKF)  2016-01 

 

Doktorand Mitra Sadeghi, leg läk 

Klinik Kirurgkliniken, Västmanlands sjukhus Västerås  

Handledare Kjell Jansson, docent, Universitetssjukhuset Örebro 

Bihandledare Tal Hörer, med dr, Universitetssjukhuset Örebro 

 Kristoffer Nilsson, med dr, Universitetssjukhuset Örebro 

Kontaktperson CKF Mats Enlund, docent  

Antagen 151030 (CKF: 160101) 

Halvtidskontroll Våren 2017  

Disputation Hösten 2018 

Institution IHM, Örebro Universitet/CKF 

Ämne Medicinska vetenskaper, inriktning kirurgi 

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

Ackumulerade poäng Obligatoriska kurser, dokumenterade i Updok: 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: 0 hp 

  Litteraturstudier   Seminarier   Kongresser 

  ………   Specifika ämneskurser 

 

Delarbeten – planerade artiklar 

1. Påverkan av transporttid på utfallet vid rAAA och ågärd med EVAR (humanstudie). 

2. Lägets betydelse av ABO (djurstudie).  

3. Hemodynamik, metabola och inflammatoriska effekter på viscerala organ vid olika längd av ocklusionstiden 

med aortaocklusionsballong i thorakalaorta Zon 1 (djurstudie). 

4. Hemodynamik, metabola och inflammatoriska svar vid partiell och total aortaocklusionsballong i 

thorakalaorta (djurstudie). 
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Genotype and epigenetic profiling of candidate genes associated with early life stress and 

antisocial outcomes 

D74  2016-10 

 

Doktorand Dave Checknita, master i neurovetenskap 

Klinik CKF  

Handledare Kent Nilsson, professor, CKF 

Bihandledare Cecilia Åslund, docent, CKF 

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

Antagen 151008 

Licentiat 2017 

Disputation - 

Institution Institutionen för neurovetenskap/CKF 

Ämne Medicinska vetenskaper 

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

Ackumulerade poäng Obligatoriska kurser, dokumenterade i Updok: 8,5 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: 4,5 hp 

  Litteraturstudier  Seminarier    Kongresser 

  ………   Specifika ämneskurser 

 

Delarbeten – planerade artiklar 

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

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

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

methylation profiles between case and control groups. 

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

candidate gene ROI methylation profiles between case and control groups. 

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

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

towards clinical outcomes in case and control groups. 

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

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

 

 

Externa anslag 

Externt finansierad doktorandtjänst/forskartid 

 (År, anslagsgivare och tid) 

Övriga externa anslag 

(År, anslagsgivare och summa) 

150801-151030 

151101-161231 

170101-171231 
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Genotype, transcript, and epigenetic profiling of MAOA in relation to  

early life stress and alcohol consumption 

D73   2016-01 

 

Doktorand Megha Bendre, master i farmakologi 

Klinik CKF   

Handledare Kent Nilsson, professor, CKF 

Bihandledare Erika Comasco, docent, inst för neurovetenskap, UU 

 Ingrid Nylander, professor, Pharmaceutical Biosciences, UU 

Antagen 01/07/2015 

Licentiat 2017 

Disputation - 

Institution Institutionen för neurovetenskap/CKF 

Ämne Medicinska vetenskaper 

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

Ackumulerade poäng Obligatoriska kurser, dokumenterade i Updok: 4,5 hp 

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

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

 

Ackumulerade poäng Valfria utbildningsmoment, intygas av handledare: 1,5 hp 

  Litteraturstudier   Seminarier    Kongresser 

  ………   Specifika ämneskurser 

 

 

Delarbeten – planerade artiklar 

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

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

separation and alcohol. 

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

previously exposed to prolonged maternal separation. Translational Psychiatry, 2015.  

 

 

 

Externa anslag 

Externt finansierad doktorandtjänst/forskartid 

 (År, anslagsgivare och tid) 

Övriga externa anslag 

(År, anslagsgivare och summa) 

150501-150831 

150901-161231 

170101-171231 
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Utvecklingen av diabetesvårdens organisation i primärvården i Sverige och vilka faktorer som 

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

D72  2016-11 

 

Doktorand Rebecka Husdal, fil magister i folkhälsovetenskap 

Klinik CKF  

Handledare Andreas Rosenblad, docent, CKF  

Bihandledare Eva Thors Adolfsson, med dr, primärvård 

 Janeth Leksell, docent, Uppsala universitet 

Antagen 150602 

Licentiat 30 maj 2017 

Disputation  

Institution Institutionen för medicinska vetenskaper/CKF 

Ämne Medicinska vetenskaper 

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

Ackumulerade poäng Obligatoriska kurser, dokumenterade i Updok: 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 – publicerade artiklar  

Husdal R, Rosenblad A, Leksell J, Eliasson B, Jansson S, Jerden L, et al. Resource allocation and organisational 

features in Swedish primary diabetes care: Changes from 2006 to 2013. Prim Care Diabetes. 2017 Feb;11(1): 

20-28   -   Epub augusti 2016  

 

Delarbeten – planerade artiklar 

1. Nurse’s role in the achievement of treatment targets for persons with type 2 diabetes mellitus. 

 

Erhållna anslag under forskarutbildning 

Landstinget Västmanland 

Forskningsanslag - 

ograduerade 

(År: antal veckor) 

Forskningsanslag - 

graduerade 

(År: antal veckor) 

Doktorandtjänst   

50 %  

(Förordnande) 

Internt FoU-anslag 

(År och summa) 

Landstingets 

forskningsfond 

(År och summa) 

2017: 8 veckor 2016: 1 vecka 

2017: 6 veckor 

 2014: 50000 SEK 

2016: 53000 SEK 

2014:   30000 SEK 

2015: 150000 SEK 

2016:   48000 SEK 

 

 

Externa anslag 

Externt finansierad doktorandtjänst/forskartid 

 (År, anslagsgivare och tid) 

Övriga externa anslag 

(År, anslagsgivare och summa) 

 2014 – Socialstyrelsen: 100000 SEK 

2015 – RFR: 400000 SEK 

2016 -  RFR: 300000 SEK 

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=husdal+r
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Acute diverticulitis - aspects of radiologic diagnosis 
D71  2016-11 

 

Doktorand Arnar Thorisson, leg läk 

Klinik Röntgen, Västmanlands sjukhus Västerås  

Handledare Kenneth Smedh, professor, CKF/kirurgkliniken 

Bihandledare Abbas Chabok, med dr, CKF/kirurgkliniken 

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

 Maziar Nikberg, med dr, CKF/kirurgkliniken  

Antagen 150421 

Halvtidskontroll 161205 

Disputation Höst 2018 

Institution Institutionen för kirurgiska vetenskaper/CKF 

Ämne Kirurgiska vetenskaper 

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

Ackumulerade poäng Obligatoriska kurser, dokumenterade i Updok: 9,5 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: 14,0 hp 

  Litteraturstudier   Seminarier    Kongresser 

  ………   Specifika ämneskurser 

 

Delarbeten – publicerade artiklar 

Thorisson A, Smedh K, Torkzad MR, Påhlman L, Chabok A. CT imaging for prediction of complications and 

recurrence in acute uncomplicated diverticulitis. Int J Colorectal Dis. 2016 Feb;31(2):451-457 

Isacson D, Thorisson A, Andreasson K, Nikberg M, Smedh K, Chabok A. Outpatient, non-antibiotic 

management in acute uncomplicated diverticulitis; a prospective study. Int J Colorectal Dis. 2015 

Sep;30(9):1229-1234 

 

Delarbeten – planerade artiklar 

1. Undersöka om DT kan förutsäga komplikationer eller recidiv hos patienter med primärt okomplicerad 

divertikulit (publicerad) 
2. Utvärdera om patienter med okomplicerad divertikulit kan skötas polikliniskt utan antibiotika (publicerad) 

3. Utvärdera om DT kan förutsäga behov av operation hos patienter med perforerad divertikulit. 

4. Utvärdera träffsäkerheten för DT buköversikt vid misstänkt akut divertikulit.   
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Acceptance & Commitment Therapy vid akut psykossjukdom 

D70  2016-11 

 

Doktorand Mårten Tyrberg, leg psykolog, leg psykoterapeut 

Klinik Psykosmottagningen Öster, Västmanlands sjukhus Västerås  

Handledare Per Carlbring, professor klinisk psykologi, Stockholms universitet. 

Bihandledare Tobias Lundgren, enhetschef kompetenscentrum för psykoterapi, Karolinska 

Institutet/Stockholms Läns Landsting, affilierad forskare Stockholms universitet; 

Kent Nilsson, professor, CKF.  

Antagen  140901 (CKF:150211) 

Licentiat  Planerar halvtidsseminarium vid SU, hösten 2017  

Disputation Planerad år 2020 

Institution Psykologiska Institutionen, Stockholms universitet, avdelningen för klinisk 

psykologi/CKF  

Ämne Psykologi 

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

Ackumulerade poäng Obligatoriska kurser, dokumenterade i Ladok: 68,5 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: 0 hp 

  Litteraturstudier   Seminarier   Kongresser 

  ………   Specifika ämneskurser 

 

Delarbeten – publicerade artiklar 

Tyrberg, M. J., Carlbring, P., Lundgren, T. (2016). Brief acceptance and commitment therapy for psychotic 

inpatients: A randomized controlled feasibility trial in Sweden. Nordic Psychology, 1–16. doi: 

10.1080/19012276.2016.1198271 

 

Delarbeten – planerade artiklar 

1. Brief Acceptance & Commitment Therapy for Psychotic Inpatients: A Randomized Controlled Feasibility 

Trial in Sweden.  

2. Implementation of ACT training in a psychiatric ward – clinical experiences and staff-patient outcomes 

3. Usefulness of the ACT model for nurses in psychiatric inpatient care – A qualitative content analysis 

4. Executive functioning deficits in schizophrenia patients – An exploratory relational frame theory analysis 

 

 

Erhållna anslag under forskarutbildning 

Landstinget Västmanland 

Forskningsanslag - 

ograduerade 

(År: antal veckor) 

Forskningsanslag - 

graduerade 

(År: antal veckor) 

Doktorandtjänst   

50 %  

(Förordnande) 

Internt FoU-anslag 

(År och summa) 

Landstingets 

forskningsfond 

(År och summa) 

    2015, 58 000 

2016, 20 000 

 

 

Externa anslag 

Externt finansierad doktorandtjänst/forskartid 

 (År, anslagsgivare och tid) 

Övriga externa anslag 

(År, anslagsgivare och summa) 

2014-2020, 50%, Landstinget Västmanland 2015, Stockholms universitet, fonden för 

ograduerade forskares vetenskapliga verksamhet, 

4500 SEK 

2016, Stockholms universitet, fonden för 

ograduerade forskares vetenskapliga verksamhet, 

5000 SEK 
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Avoiding atelectasis during general anaesthesia - the role of early re-establishment of low 

oxygen concentration after preoxygenation and successful intubation 

D69  2016-11  

 

Doktorand Erland Östberg, leg läk 

Klinik Operationskliniken, Västmanlands sjukhus Västerås 

Handledare Mats Enlund, docent, CKF 

Bihandledare Lennart Edmark, med dr, Operationskliniken, Västmanlands sjukhus Västerås  

Antagen 150120 

Licentiat 2017 

Disputation 2018-2019 

Institution Institutionen för kirurgiska vetenskaper/CKF  

Ämne Kirurgiska vetenskaper 

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

Ackumulerade poäng Obligatoriska kurser, dokumenterade i Updok:18,0 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: 0 hp 

  Litteraturstudier   Seminarier   Kongresser 

  ………   Specifika ämneskurser 

 

Delarbeten – publicerade artiklar 

Edmark L, Östberg E, Scheer H, Wallquist W, Hedenstierna G, Zetterström H. Preserved oxygenation in obese 

patients receiving protective ventilation during laparoscopic surgery: a randomized controlled study. Acta 

Anaesthesiologica Scandinavica 2016 vol: 60 (1) pp: 26-35  

 

Delarbeten – planerade artiklar 

1. Preserved oxygenation in obese patients receiving protective ventilation during laparoscopic surgery: a 

randomized controlled study - publicerad 

2. Early oxygen washout and atelectasis formation during anaesthesia: a randomized controlled trial – submitted. 

3. Peroperative use of positive end-expiratory pressure (PEEP) prevents formation of atelectasis as studied by 

computerised tomography at end of surgery. – studien färdig i nov 2016, arbete med manuskript påbörjas. 

4. Oxygen washout to prevent atelectasis formation – projektplan  

 

Erhållna anslag under forskarutbildning 

Landstinget Västmanland 

Forskningsanslag - 

ograduerade 

(År: antal veckor) 

Forskningsanslag - 

graduerade 

(År: antal veckor) 

Doktorandtjänst   

50 %  

(Förordnande) 

Internt FoU-anslag 

(År och summa) 

Landstingets 

forskningsfond 

(År och summa) 

2016: 4 veckor    2014: 50000 SEK 

2017: 8 veckor 2017: 6 veckor   2016: 70000 SEK 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26235391
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26235391
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Evaluation of established algorithms and derivation of new algorithms for diagnosis and 

classification of left ventricular diastolic dysfunction 

D68  2016-11 

Doktorand Jonas Selmeryd, leg läk 

Klinik Fysiologen, Västmanlands sjukhus Västerås 

Handledare Pär Hedberg, docent, CKF  

Bihandledare Jerzy Leppert, professor, CKF  

Antagen 141216 

Halvtidskontroll                 2018  

Disputation 2022 

Institution Medicinska vetenskaper/CKF  

Ämne Medicinska vetenskaper 

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

Ackumulerade poäng Obligatoriska kurser, dokumenterade i Updok: 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: 0 hp 

  Litteraturstudier   Seminarier   Kongresser 

  ………   Specifika ämneskurser 

 

Delarbeten – publicerade artiklar 

Selmeryd J, Henriksen E, Leppert J, Hedberg P. Interstudy heterogeneity of definitions of diastolic dysfunction 

severely affects reported prevalence. Eur Heart J Cardiovasc Imaging. 2016 Aug;17(8):892-899 

 

Delarbeten – planerade artiklar 

1. Normative Z-score reference equations for doppler parameters reflecting left ventricular diastolic dysfunction. 

2. Proposed algorithm for classification of diastolic function by means of cluster analysis. 

3. Evaluation of proposed algorithm for diagnosis and classification of diastolic function in subjects at high risk 

for cardiovascular events. 

 

Erhållna anslag under forskarutbildning 

Landstinget Västmanland 

Forskningsanslag - 

ograduerade 

(År: antal veckor) 

Forskningsanslag - 

graduerade 

(År: antal veckor) 

Doktorandtjänst   

50 %  

(Förordnande) 

Internt FoU-anslag 

(År och summa) 

Landstingets 

forskningsfond 

(År och summa) 

2012: 4 veckor 

2013: 4 veckor 

2014: 6 veckor 

2015: 0 veckor 

2016: 2 veckor 

2016: 5 veckor 

2017: 7 veckor 

   

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26374880
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26374880
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 Minimizing iodine contrast media use in lower limb CT angiography and digital  

subtraction angiography 

D67  2016-11 

 

Doktorand Jakob Swanberg, leg läk 

Klinik Röntgenkliniken, Västmanlands sjukhus Västerås 

Handledare Anders Wanhainen, professor, institutionen för kirurgiska vetenskaper, Uppsala  

 universitet 

Bihandledare Håkan Ahlström, professor, institutionen för kirurgiska vetenskaper, Uppsala   

 universitet 

Kontaktperson CKF Mats Enlund, docent 

Antagen 110125  

Licentiat 160902 

Disputation Preliminärt 171208 

Institution Centrum för klinisk forskning 

Ämne Medicinska vetenskaper 

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

Ackumulerade poäng Obligatoriska kurser, dokumenterade i Updok: 18 hp 

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

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

 

Ackumulerade poäng Valfria utbildningsmoment, intygas av handledare: 0 hp 

  Litteraturstudier   Seminarier   Kongresser 

  ………   Specifika ämneskurser 

 

Delarbeten – publicerade artiklar 

Swanberg J, Åslund PE, Nyman RS, Nyman UR. Ultra-low iodine concentrations iso-attenuating with diagnostic 

0.5M gadolinium in endovascular procedures to minimize the risk of contrast nephropathy: A phantom study. Eur 

J Radiol. 2015 Jun;84(6):1068-1074 

 

Swanberg J, Nyman R, Magnusson A, Wanhainen A. Selective intra-arterial dual-energy CT angiography (s-

CTA) in lower extremity arterial occlusive disease. Eur J Vasc Endovasc Surg. 2014 Sep;48(3):325-329 

 

Delarbeten – planerade artiklar 

1. Ultra-low iodine concentrations iso-attenuating with diagnostic 0.5 M gadolinium in endovascular 

procedures to minimize the risk of contrast nephropathy. A phantom study. 

2. Selective intra-arterial dual-energy CT angiography (s-CTA) in lower limb arterial occlusive disease. 

3. s-CTA vs DSA, a prospective single-arm accuracy study. 

4. Iliaco-pedal contrast transit time, implications for CT angiography. 

 

 

Erhållna anslag under forskarutbildning 

Landstinget Västmanland 

Forskningsanslag - 

ograduerade 

(År: antal veckor) 

Forskningsanslag - 

graduerade 

(År: antal veckor) 

Doktorandtjänst   

50 %  

(Förordnande) 

Internt FoU-anslag 

(År och summa) 

Landstingets 

forskningsfond 

(År och summa) 

  150420-170419   

 

 

Externa anslag 

Externt finansierad doktorandtjänst/forskartid Övriga externa anslag 

ALF-medel via Uppsala Universitet:   

H14: 20 %  
 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25842009
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25842009
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Swanberg%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24958221
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Nyman%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24958221
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Magnusson%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24958221
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wanhainen%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24958221
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24958221
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Möjliga progressionsmarkörer och HPV i primär vaginalcancer 

D66 – Avtal med KI saknas  2016-11 

 

Doktorand Cecilia Ranhem, leg läk 

Klinik Kvinnokliniken, Västmanlands sjukhus Västerås 

Handledare Sonia Andersson, prof, Inst för kvinnors och barns hälsa, Karolinska Institutet 

Bihandledare Kristina Hellman, MD, PhD, Inst för onkologi-patologi, Karolinska Institutet 

 David Lindquist, MD, PhD, Inst för strålningsvetenskap, Umeå universitet 

 Ann-Cathrin Hellström, docent, Inst för onk-patologi, Karolinska Institutet 

Kontaktperson CKF Leif Bergkvist, prof 

Antagen 140601 

Halvtidskontroll Oktober 2017  

Disputation Höst 2019 

Institution Inst för kvinnors och barns hälsa, Karolinska Institutet/CKF 

Ämne Medicinska vetenskaper 

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

Ackumulerade poäng Obligatoriska kurser: 24 hp 

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

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

 

Ackumulerade poäng Valfria utbildningsmoment, intygas av handledare:  

  Litteraturstudier   Seminarier   Kongresser 

  Nationell forskarskola i klinisk cancerforskning (se antal poäng ovan)   

 

Delarbeten – publicerade artiklar 

Hellman K, Lindquist D, Ranhem C, Wilander E, Andersson S. Human papillomavirus, p16 INK4A and Ki-67 in 

relation to clinicopathological variables and survival in primary carcinoma of the vagina. Br J Cancer 2014 Mar 

18;110(6):1561-1570 

 

Delarbeten – planerade artiklar 

1. Humant papillomvirus, p16 INK4A 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. Human leucinerich repeats and immunoglobulin-like domains (LRIG) proteins in primary carcinoma of the 

vagina. 

4. Möjligt prognostiskt värde av Wig-1 uttryck i primär vaginalcancer. 

 

 

Erhållna anslag under forskarutbildning 

Landstinget Västmanland 

Forskningsanslag - 

ograduerade 

(År: antal veckor) 

Forskningsanslag - 

graduerade 

(År: antal veckor) 

Doktorandtjänst   

50 %  

(Förordnande) 

Internt FoU-anslag 

(År och summa) 

Landstingets 

forskningsfond 

(År och summa) 

2014: 4 veckor     

2015: 4 veckor 2015: 2 veckor    

2016: 6 veckor 2016: 1 veckor   2016: 5000 SEK 
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Rectal cancer: aspects of type of operation and complications 

D65   2016-11 

 

Doktorand Ingvar Sverrisson, leg läk  

Klinik Kirurgkliniken, Västmanlands sjukhus Västerås 

Handledare Kenneth Smedh, professor, CKF/kirurgkliniken 

Bihandledare Maziar Nikberg, med dr, CKF/kirurgkliniken 

 Abbas Chabok, med dr, CKF/kirurgkliniken 

Antagen September 2014 

Halvtidskontroll 161209 

Disputation Höst 2018 

Institution Inst för kirugiska vetenskaper, Uppsala universitet/ CKF  

Ämne Medicinska vetenskaper 

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

Ackumulerade poäng Obligatoriska kurser, dokumenterade i Updok: 9 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: 10 hp 

  Litteraturstudier  Seminarier   Kongresser 

  ………   Specifika ämneskurser 

 

Delarbeten – 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 fr.a. bäckenmorbiditet, d.v.s bäckenabscesser och perineala sårinfektioner: en multicentrisk 

randomiserad studie (HAPIrect). 

4. Jämföra abdominoperineal excision med intersfinkterisk dissektion vid rektalcancer med Hartmanns operation 

avseende livskvalitet: en multicentrisk randomiserad studie. 

5.  Jämföra utvecklingen av stomibråck hos patienter med rektalcancer opererade med anläggande av permanent 

kolostomi, där patienterna under två olika tidsperioder erhållit ett profylaktiskt nät eller ej. En 

populationsbaserad registerstudie med data ur lokala rektalcancerregistret i Västmanland. 

6.  Att undersöka om patienter med rektalcancer som tarmresecerats och som tidigare i livet fått strålning mot 

prostata pga. prostatacancer har fler postoperativa komplikationer, fler recidiv samt sämre överlevnad jämfört 

med rektalcancerpatienter som haft prostatacancer men inte fått någon strålbehandling mot prostata. 

 

Erhållna anslag under forskarutbildning 

Landstinget Västmanland 

Forskningsanslag - 

ograduerade 

Forskningsanslag - 

graduerade 

Doktorandtjänst   

50 % - Förordnande 

Internt FoU-anslag 

 

Landstingets 

forskningsfond 

2016: 4 veckor 2016: 2 veckor 160601-180531   
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Behandling vid akut okomplicerad divertikulit 

D64   2016-11 

 

Doktorand Daniel Isacsson, leg läk 

Klinik Kirurgkliniken, Västmanlands sjukhus Västerås 

Handledare Kenneth Smedh, professor, CKF/kirurgkliniken  

Bihandledare Maziar Nikberg, med dr, CKF/kirurgkliniken 

 Abbas Chabok, med dr, CKF/kirurgkliniken 

Antagen 140619 

Halvtidskontroll 161212 

Disputation  

Institution Kirurgiska vetenskaper, Uppsala universitet/CKF  

Ämne Medicinsk vetenskap 

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

Ackumulerade poäng Obligatoriska kurser, dokumenterade i Updok: 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 :15 hp 

  Litteraturstudier   Seminarier pågående  

  Kongresser Presenterat posters x 6 samt muntligt x 3 på kongresser 

  ………   Specifika ämneskurser Bihandledare på CKF forskningskurs 

 

Delarbeten – publicerade artiklar  

Isacson D, Thorisson A, Andreasson K, Nikberg M, Smedh K, Chabok A. Outpatient, non-antibiotic 

management in acute uncomplicated diverticulitis: a prospective study. Int J Colorectal Dis. 2015 

Sep;30(9):1229-1234  

 

Isacson D, Andreasson K, Nikberg M, Smedh K, Chabok A. No antibiotics in acute uncomplicated diverticulitis: 

does it work? Scand J Gastroenterol. 2014 Dec;49(12):1441-1446 

 

Delarbeten – planerade artiklar  

1. Outpatient non-antibiotic management of Acute uncomplicated diverticulitis - Cost analysis 

Artikel under statistisk analys 

2. AVOD study-5 year follow up 

 

Erhållna anslag under forskarutbildning 

Landstinget Västmanland 

Forskningsanslag - 

ograduerade 

Forskningsanslag - 

graduerade 

Doktorandtjänst   

50 % - Förordnande 

Internt FoU-anslag 

 

Landstingets 

forskningsfond 

2016: 4 veckor 

2017: 2 veckor 

    

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25989930
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25989930
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25369865
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25369865
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HPV-associated cancer in HIV-infected women 

D63  - avtal finns med KI (20 % CKF) 2016-11 

 

Doktorand Christina Carlander, leg läk 

Klinik Infektionskliniken, Västmanlands sjukhus Västerås 

Handledare Anders Sönnerborg, professor, Karolinska Institutet 

Bihandledare Joakim Dillner, professor Karolinska Institutet 

 Pär Sparén, professor, Karolinska Institutet 

 Kristina Elfgren, öl, Karolinska sjukhuset 

Kontaktperson CKF Jerzy Leppert, professor 

Antagen 140121 

Halvtidskontroll 160510  

Disputation  

Institution Institutionen för Medicin, Huddinge, KI/CKF 

Ämne Medicinska vetenskaper 

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

Ackumulerade poäng Obligatoriska kurser: 26 hp   

  Introduktion till SPSS, Karlstad, distans, (3 hp)   

  Introduktion till STATA, KI, 2014 (1,5 hp)   

  Epidemiologi I, KI (1,5 hp)    Grundkurs i medicinsk statistik , KI (3 hp)  

  Biostatistik I, KI (3 hp)          Biostatistik 2, KI (2 hp)  

  Presentera din forskning , KI (1,5 hp)     Infektionsepidemiologi (1,5 hp)   

  Kurs vetenskapsmetodik, CKF (7,5 hp)  Infektioner och cancer (1,5 hp) 

   

Ackumulerade poäng Valfria utbildningsmoment, intygas av handledare: 0 hp 

  Litteraturstudier   Seminarier   Kongresser 

  ………   Specifika ämneskurser 

 

Delarbeten – publicerade artiklar 

Carlander C, Wagner P, Svedhem V, Elfgren K, Westling K, Sönnerborg A, Sparén P. Impact of 

immunosuppression and region of birth on risk of cervical intraepithelial neoplasia among migrants living with 

HIV in Sweden. Int J Cancer. 2016 Oct 1;139(7):1471-1479 

 

Delarbeten – planerade artiklar  

1. Risk of cervical neoplasia among HIV-infected women in Sweden. 

2. Distribution of HPV-genotypes among high-grade cervical neoplasia among HIV-infected and HIV-negative 

women in Sweden. 

3. Outcomes after diagnosis of high-grade cervical neoplasia among HIV-infected women. 

4. Time to start HIV-testing women with high-grade cervical neoplasia. 

 

Erhållna anslag under forskarutbildning 

 

 

Externa anslag 

Externt finansierad doktorandtjänst/forskartid Övriga externa anslag 

Läkare mot AIDS forskningsfond 150000 SEK 

 

 

 

 

 

Landstinget Västmanland 

Forskningsanslag - 

ograduerade 

Forskningsanslag - 

graduerade 

Doktorandtjänst   

50 % - Förordnande 

Internt FoU-anslag 

 

Landstingets 

forskningsfond 

2013: 8 veckor 

2014: 6 veckor 

2015: 8 veckor 

2015: 4 veckor 170101-181231  2015: 50000 SEK 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27177207
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27177207
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27177207
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Staphylococcus epidermidis och ledprotesinfektioner, värd – mikrob interaktioner 

D62 - avtal finns med Örebro Universitet (50 % CKF)  2016-11 

 

Doktorand Emeli Månsson, leg läk 

Klinik Infektionskliniken, Västmanlands sjukhus Västerås 

Handledare Bo Söderquist, professor, Örebro universitet 

Bihandledare Martin Sundqvist, med dr, öl, Örebro läns landsting 

 Åsa Nilsdotter, med dr, öl, Linköpings universitet 

 Eva Särndahl, professor, Örebro universitet 

Kontaktperson CKF Leif Bergkvist, professor 

Antagen 131118  

Lic/halvtidskontroll Hösten 2017 

Disputation 2019 

Institution IHM, Örebro Universitet/CKF 

Ämne Medicinsk vetenskap, inriktning medicin 

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

Ackumulerade poäng Obligatoriska kurser (15 hp) 

  General scientific methods in medical science 15 hp 

 

Ackumulerade poäng  Valbara kurser (20-30hp) 

  Antimikrobiell terapi 1,5 hp      Update on implant infections 0,9 hp 

  Cellular and molecular infection biology 3 hp 

  Biofilm 5 hp    Basic immunology 3 hp 

  Forskningskommunikation I 2,5 hp   Forskningskommunikation II 2,5 hp 

 

Delarbeten – publicerade artiklar 

Månsson E, Hellmark B, Sundqvist M, Söderquist B. Sequence types of Staphylococcus epidermidis associated 

with prosthetic joint infections are not present in the laminar airflow during prosthetic joint surgery. 

APMIS. 2015 Jul;123(7):589-595 

 

Delarbeten – planerade artiklar 

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? 

 

Erhållna anslag under forskarutbildning 

Landstinget Västmanland 

Forskningsanslag - 

ograduerade 

Forskningsanslag - 

graduerade 

Doktorandtjänst   

50 % - Förordnande 

Internt FoU-anslag 

 

Landstingets 

forskningsfond 

2014 : 6 veckor 

2015:  6 veckor 

2015: 2 veckor 170101-181231  50000 SEK 

50000 SEK 

 

Externa anslag 

Externt finansierad doktorandtjänst/forskartid Övriga externa anslag 

 2014: Folke Nordbrings stiftelse: 4638 SEK 

2014: SLS resebidrag: 4036 SEK 

2014: Driftsstöd Örebro universitet: 20000 SEK 

2015: Driftsstöd Örebro universitet: 10000 SEK 

2016: Driftsstöd Örebro universitet: 10000 SEK 

2016: SLS resebidrag: 8000 SEK 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25951935
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25951935
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Livskvalitet och muskuloskeletala felställningar hos barn med cerebral pares 

D60 Lunds universitet – avtal med LU saknas  2016-12 

 

Doktorand Katina Pettersson, leg sjukgymnast 

Klinik Habiliteringscentrum, Västerås  

Handledare Gunnar Hägglund, professor, Ortopeden, Lunds Universitet 

Bihandledare Elisabet Rodby Bousquet, med dr, CKF Västerås 

Antagen 131201 

Halvtidskontroll Höst 2017 

Disputation 2019 

Institution Kliniska vetenskaper, Lunds Universitet/CKF 

Ämne Ortopedi 

Forskarutbildning        Enligt Lunds universitets bestämmelser: 10 hp + 12 hp (10 för kurs – 12 för portfolion) 

Ackumulerade poäng  Obligatoriska kurser dokumenterade i Lund 10 hp 
                                        Introduktionsdag 1 hp  Medicinsk etik 1,5 hp   Statistiska metoder I 1,5 hp             

                                        Vetenskaplig kommunikation 1,5 hp   Muntlig kommunikation 1,5 hp        

 Statistik II 3 hp, är inte obligatorisk för mig då jag blev registrerad inan 2015. 

 Kurser av särskilt behov för forskarutbildningsämnet  

                                        Vetenskapsmetodik MdH 2013 7,5 hp           Ortopedi 2014 4 hp 

Ackumulerade poäng Valfria utbildningsmoment , intygas av handledare: 1,5 hp 

  Registerforskning Umeå Universitet 2014, 1,5 hp   Posterkurs 2015, 2 dagar 

 

Delarbeten – planaerade artiklar 

1. Psykometrisk utvärdering av frågeformuläret CPCHILD, “Caregiver Priorities and Child Health Index 

of Life with Disabilities” gällande svenska förhållanden. CPCHILD är ett mått på den allmänna hälsan 

och livskvaliteten för barn och ungdomar med svår cerebral pares. 

2. Deskriptiv tvärsnittsstudie gällande korsettanvändning hos en totalpopulation av barn med CP i Sverige, 

födda 2000-2013.  
3. Retrospektiv longitudinell studie av en totalpopulation barn och ungdomar med CP födda 1992–2013, 

som ingår i svenska CPUP registret, gällande användning av korsett.  

4. Retrospektiv longitudinell studie av en totalpopulation av barn och ungdomar med CP födda 1992-2013, 

som ingår i det svenska CPUP registret, gällande användning av olika typer av ståhjälpmedel. 

 

Erhållna anslag under forskarutbildning 

Landstinget Västmanland 

Forskningsanslag - 

ograduerade 

Forskningsanslag - 

graduerade 

Doktorandtjänst   

50 % - Förordnande 

Internt FoU-anslag 

 

Landstingets 

forskningsfond 

  2015: 4 veckor     2016: 40000 SEK  

 

Externa anslag 

Externt finansierad doktorandtjänst/forskartid Övriga externa anslag 

2014:  RBU – 40 000 kr 

2014:  Linnéa och Josef Carlssons Stiftelse – 100 000 kr 

2016: Norrbacka-Eugenia Stiftelsen – Heltidsstudier 3 år 
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Cancermorbiditet vid proteskirurgi 

D59 Lunds universitet – avtal med LU saknas 2016-11 

 

Doktorand Philippe Wagner, biostatistiker 

Klinik CKF, Västerås 

Handledare Håkan Olsson, professor, Cancer Epidemiologi, Lunds Universitet 

Bihandledare Lars Lidgren, professor, Ortopedi, Lunds Universitet 

Antagen 100101 

Halvtidskontroll 151119  

Disputation Mars 2017 

Institution Kliniska vetenskaper, Lunds Universitet/CKF 

Ämne Cancer epidemiologi 

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

Ackumulerade poäng Obligatoriska kurser dokumenterade i Lund 7 hp/8,5 hp 

  Introduktionsdag               Medicinsk etik      Statistika metoder  

  Vetenskaplig kommunikation     Muntlig kommunikation    

 

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

  Litteraturstudier   Seminarier   Kongresser 

  Halvtidskontroll   Specifika ämneskurser 

  

Delarbeten – publicerade artiklar  

Wagner P, Olsson H, Lidgren L, Robertsson O, Ranstam J. 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 

 

Wagner P, Olsson H, Ranstam J, Robertsson O, Szheng MH, Lidgren L. Metal-on-metal joint bearings and 

hematopoetic malignancy. Acta Orthop 2012 Dec; 83(6):553-558 

 

Wagner P, Alvegård T, Ranstam J, Ryholm A, Vult von Steyern F, Olsson H. Oral contraceptive use, parity and 

constitutional characteristics in soft tissue sarcoma: a Swedish population-based case-control study 1988-2009. 

Cancer Causes Control. 2014 Sep; 25(9):1167-1177 

 

Delarbeten – planerade artiklar 

1. Familial cancer risk, oral contraceptive use and soft tissue sarcoma. Tissue damage and soft tissue sarcoma. 

 

Erhållna anslag under forskarutbildning 

Landstinget Västmanland 

Forskningsanslag - 

ograduerade 

Forskningsanslag - 

graduerade 

Doktorandtjänst   

50 % - Förordnande 

Internt FoU-anslag 

 

Landstingets 

forskningsfond 

  140701-160630   
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New diagnostic modalities in breast cancer assessment 

D57  2016-12 

 

Doktorand Virginia Gonzalez, leg läk 

Klinik Kirurgklinken, Västmanlands sjukhus Västerås 

Handledare Staffan Eriksson, docent, Kirurgkliniken Västmanlands sjukhus, Västerås 

Bihandledare Kerstin Sandelin, professor, inst för molekylär medicin och kirurgi, Karolinska 

 Institutet 

 Brita Arver, med dr, inst för onkologi och patologi, Karolinska Institutet  

 Leif Bergkvist, professor, CKF Västerås 

Antagen 131113 

Licentiat 2018 

Disputation  

Institution Centrum för klinisk forskning, Uppsala universitet 

Ämne Medicinska vetenskaper 

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

Ackumulerade poäng Obligatoriska kurser, dokumenterade i Updok: 7,5 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: 0 hp 

  Litteraturstudier   Seminarier   Kongresser 

  ………   Specifika ämneskurser 

 

Delarbeten – publicerade artiklar 

Gonzalez V, Sandelin K, Karlsson A, Åberg W, Löfgren L, Iliescu G, Eriksson S, Arver B. Preoperative MRI of 

the breast (POMB) influences primary treatment in breast cancer: a prospective, randomized, multicenter study. 

World J Surg. 2014 Jul;38(7):1685-1693 

 

 

Delarbeten – planerade artiklar 

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

randomized multicenter study. 

2. I POMBstudien gav bröst MR ny information i 83/220 patienter. Dessa fynd kommer att beskrivas och 

analyseras i detalj. MR fynden kommer att jämföras med PAD. 

3. Hälsoekonomiska konsekvenser kommer att studeras och EQ5D enkät presenteras. 

4. Denna studie kommer att vara en åtta års uppföljning av POMB patienterna avseende morbiditet och 

överlevnad. Bröstdensitet kommer att korreleras till reoperationerna i kontrollgruppen och resultat av 

MR uppföljning efter 3-6 månader kommer att redovisas.  

 

Erhållna anslag under forskarutbildning 

Landstinget Västmanland 

Forskningsanslag - 

ograduerade 

Forskningsanslag - 

graduerade 

Doktorandtjänst   

50 % - Förordnande 

Internt FoU-anslag 

 

Landstingets 

forskningsfond 

2013: 8 veckor 

2014: 4 veckor 

    

 

Externa anslag 

Externt finansierad doktorandtjänst/forskartid Övriga externa anslag 

 BRO 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24817517
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24817517
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Ultrasound Pregnancy Dating and Risk for Perinatal Morbidity and Mortality –  

When Dates Mismatch 

D56   2016-11 

 

Doktorand Merit Kullinger, leg läk 

Klinik Kvinnokliniken, Västmanlands sjukhus Västerås 

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

Bihandledare Helle Kieler, docent, Centrum för läkemedelsepidemiologi, Solna 

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

Kontaktperson CKF Mats Enlund, docent 

Antagen 130611 

Halvtidskontroll 160407 

Disputation Planeras preliminärt under 2018 

Institution Inst för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet/CKF  

Ämne Medicinska vetenskaper 

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

Ackumulerade poäng Obligatoriska kurser, dokumenterade i Updok: 0 hp 

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

  Introduktion till vetenskaplig forskning 9 hp  

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

 

Ackumulerade poäng Valfria utbildningsmoment, intygas av handledare: 0 hp 

  Litteraturstudier   Seminarier   Kongresser 

  ………   Specifika ämneskurser 

 

Delarbeten – planerade artiklar  

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 

 

Artiklar  

Artikel 1 accepterad av BMC Pregnancy & Childbirth 21/10 -16 

Artikel 2 accepterad av ACTA Obstetrica et Gynecologica Scandinavica 3/10 -16 

 

Erhållna anslag under forskarutbildning 

Landstinget Västmanland 

Forskningsanslag - 

ograduerade 

Forskningsanslag - 

graduerade 

Doktorandtjänst   

50 % - Förordnande 

Internt FoU-anslag 

 

Landstingets 

forskningsfond 

2014: 6 veckor  

2015: 4 veckor 

2016: 8 veckor 

2014: 8 veckor  

2015: 6 veckor 

2016: 7 veckor 

  2012:   75000 SEK 

2015: 147000 SEK 

 

 

Externa anslag 

Externt finansierad doktorandtjänst/forskartid Övriga externa anslag 

 Regionala forskningsrådet 2014: 200000 SEK 

Regionala forskningsrådet 2015: 400000 SEK 
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Livsstil och reproduktiv hälsa i det mångkulturella Sverige – en prospektiv studie av  

kvinnor som söker för infertilitet 

D55  2016-11

  

Doktorand Lana Salih Joelsson, leg läk 

Klinik Kvinnokliniken Västerås 

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

barns hälsa, Uppsala Universitet 

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

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

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

 Andreas Rosenblad, docent, CKF Västerås 

Antagen 130423 

Halvtidskontroll 160519 

Disputation Planerad 180309 

Institution Inst för folkhälso- och vårdvetenskap/Inst för kvinnors och barns hälsa, Uppsala 

 universitet/CKF 

Ämne Medicinsk vetenskap 

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

Ackumulerade poäng Obligatoriska kurser, dokumenterade i Updok:  11,5  hp 

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

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

 Introduction to doctoral studies/ Uppsala Universitet 1,5 hp   

 Introduction to Scientific Research/ Uppsala Universitet 9 hp 

 Introduktion till spss / Karlstads Universitet  3 hp  

Kurs i Embryologi/ Karolinska institutet 1,5 hp   

 Skrivarkurs/ Uppsala Universitet 1,5 hp. Skrivarkurs/ Centrum för klinisk forskning 

 2,5 hp.  Medical epidemiology kurs, Uppsala Universitet 2016 1,5 hp.   

 

Ackumulerade poäng Valfria utbildningsmoment, intygas av handledare: 3 hp 

  Litteraturstudier  Seminarier  Kongresser   Specifika ämneskurser 

1. Kongress deltagande (poster) 1,5 hp ASRM Baltimore/USA oktober 2015 

2. Kongress deltagande ( poster) 1,5 hp ASRM Salt Lake City/USA oktober 2016 

3. Doktorandseminarie internat - CKF november 2016 

 

Publicerade artiklar  

Stern J, Salih Joelsson L, Tydén T, Berglund A, Ekstrand M, Hegaard H, Aarts C, Rosenblad A, Larsson M, 

Kristiansson P. Is pregnancy planning associated with background characteristics and pregnancy planning 

behaviour? Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica 2015:182-189 

 

Salih Joelsson L, Berglund A, Wånggren K, Rosenblad A, Tydén T. Do sub-fertile women adjust their habits 

when trying to conceive? Ups J Med Sci. 2016;9734(May):1–8  

 

Planerade artiklar 

 “Anxiety and depression among infertile women and women pregnant after assisted reproductive technology 

treatment”. In manuscript 

 

Delarbeten  

1. Att undersöka om kvinnor som registreras på mödravård har planerat sina graviditeter och vilket 

graviditets-planeringsbeteende kvinnor engagerar sig i. Vidare, att undersöka sambandet mellan olika 

bakgrundsvariabler och graviditetsplanering. 

2. Att undersöka livsstilsvanor bland subfertila kvinnor som försöker bli gravida i förhållande till 

bakgrunds-egenskaper. 

3. Att undersöka symptom på ångest och depression bland sub-fertila kvinnor som söker för infertilitet och 

bedöma i vilken utsträckning de skiljer sig från kvinnor som är gravida efter fertilitetsbehandling och / 

eller kvinnor som spontangravida. 

4. Att undersöka effekten av livsstilsvanor och mental hälsa på "tid till graviditet och andra reproduktiva 

utfall" bland subfertila kvinnor - en uppföljningsstudie.  
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Erhållna anslag under forskarutbildning 

Landstinget Västmanland 

Forskningsanslag - 

ograduerade 

Forskningsanslag - 

graduerade 

Doktorandtjänst   

50 % - Förordnande 

Internt FoU-anslag 

 

Landstingets 

forskningsfond 

2013: 57000 2013: 4 veckor 50%    

 2014:  4 veckor 100%    

 

Externa anslag 

Externt finansierad doktorandtjänst/forskartid Övriga externa anslag 

 RFR 2013 100000 SEK 

RFR 2014 100000 SEK 

RFR 2015 150000 SEK 
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Smakpåverkan vid öronsjukdom och efter öronoperation 

D49   2016-11 

 

Doktorand Katarina Berling Holm, leg läk 

Klinik Öronnäsahalskliniken, Västmanlands sjukhus Västerås 

Handledare Magnus von Unge, professor, CKF  

Bihandledare Johan Knutsson, med dr, CKF 

Antagen 110524  

Licentiat 131023 

Disputation 170427 

Institution Institutionen för kirurgiska vetenskaper, Uppsala universitet/CKF  

Ämne Medicinsk vetenskap 

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

Ackumulerade poäng Obligatoriska kurser, dokumenterade i Updok: 24 hp 

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

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

 

Ackumulerade poäng Valfria utbildningsmoment, intygas av handledare: 9 hp 

  Litteraturstudier   Seminarier   Kongresser 

  ………   Specifika ämneskurser 

 

Delarbeten – planerade artiklar  

1. Evaluering av de två smaktesterna, elektrogustometri och filterpapperstest, 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 Holm 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 

Berling Holm K, Mannström P, Ulfendahl M, von Unge M. The Chorda Tympani degenerates during chronic 

otitis media: an electrone microscopy study. Acta Otolaryngol 2015;135(6):1-7 

Berling Holm K, Knutsson J, Strömbäck K, Dankwardt Lillieström N, Papatziamos G, Rosenblad A, 

von Unge M. Taste disturbance after stapes surgery: an evaluation of frequency, severity, duration, and quality-

of-life. Acta Otolaryngol. 2016 Aug 19:1-5, E-pub ahead of print 

 

Erhållna anslag under forskarutbildning 

Landstinget Västmanland 

Forskningsanslag - 

ograduerade 

Forskningsanslag - 

graduerade 

Doktorandtjänst   

50 % - Förordnande 

Internt FoU-anslag 

 

Landstingets 

forskningsfond 

2010: 4 veckor 

2011: 6 veckor 

2016: 3 veckor 

2013: 8 veckor 

2014: 6 veckor 

2015: 8 veckor 

2016: 8 veckor 

 2014: 42600 SEK 

2015: 60000 SEK 

2016: 45000 SEK 

 

 

Externa anslag 

Externt finansierad doktorandtjänst/forskartid Övriga externa anslag 

 2014: RFR,  300000 SEK 

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

och genetisk sårbarhet hos BUP-patienter 

D48   2016-11 

 

Doktorand Susanne Olofsdotter, leg psykolog 

Klinik Barn- och ungdomspsykiatri/CKF Västerås 

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

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

Antagen 110428 

Licentiatexamen 160115 

Disputation 171020 

Institution Institutionen för neurovetenskap, Uppsala universitet/CKF  

Ämne Medicinsk vetenskap 

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: 15 hp 

  Litteraturstudier  Seminarier   Kongresser 

  ………  Specifika ämneskurser 

 

 

Delarbeten - publicerade artiklar 

Olofsdotter S., Sonnby, K., Vadlin, S., Furmark, T., & Nilsson, K. W. Assessing Adolescent Anxiety in General 

Psychiatric Care: Diagnostic Accuracy of the Swedish Self-Report and Parent Versions of the Spence Children’s 

Anxiety Scale. Assessment 2015 doi: 10.1177/1073191115583858 

 

Olofsdotter S., Vadlin, S., Sonnby, K., Furmark, T., & Nilsson, K.W. Anxiety disorders among adolescents 

referred to general psychiatry for multiple causes: clinical presentation, prevalence, and comorbidity. Scand J 

Child Adolesc Psychiatr Psychol, 2016;4(2): 55-64 

 

Delarbeten – planerade artiklar  

1.  Influence of parenting behavior on changes in anxiety levels from early to late adolescence 

2.  Perceived parenting style moderates the association between oxytocin gene variants and social anxiety in     

adolescents 

 

Erhållna anslag under forskarutbildning 

Landstinget Västmanland 

Forskningsanslag - 

ograduerade 

Forskningsanslag - 

graduerade 

Doktorandtjänst   

50 % - Förordnande 

Internt FoU-anslag 

 

Landstingets 

forskningsfond 

2011: 6 veckor. 

2012: 4 veckor. 

2013: 8 veckor. 

2014: 6 veckor 

2012: 6 veckor. 

2013: 8 veckor. 

2014: 8 veckor 

2015: 1 vecka 

141101 - 161031 

161101 - 171231 

  

 

Externa anslag 

Externt finansierad doktorandtjänst/forskartid Övriga externa anslag 

 2015: UU, Med fak psyk/neurol forskn 100000 SEK 
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Anknutna projekt  
Efter första steget, dvs konsultation vid öppet hus, kan den anställde gå vidare med sitt projektarbete och ansöka 

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

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

bedömning. 

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

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

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

projekt.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

anknytning till CKF. Under 2016 fick följande projekt anknytning vid CKF: 

 
 

325 Införande av ERAS-konceptet på kvinnokliniken Västerås, en kvalitetsuppföljning 

 Anknutet datum: 2016-02-09 Projektansvarig: Joanna Bergh, läkare, Kvinnokliniken, 

Västmanlands sjukhus Västerås  

 

 
326 Hälsa hos unga vuxna födda underburna och med extremt låg födelsevikt 

 Anknutet datum: 2016-06-09  Projektansvarig: Maria Heyman, AT-läkare, Västmanlands 

sjukhus Västerås 

 

 

327 Immunogenicity of influenza vaccination among breast cancer patients treated with trastuzumab in 

adjuvant setting 

 Anknutet datum: 2016-10-04  Projektansvarig: Therése Larsson, läkare,  

       Onkologikliniken, Västmanlands sjukhus Västerås 

 

 

276 Effekter av kostråd och kosttillägg till äldre patienter med risk för undernäring som skrivs ut från 

sjukhus – en randomiserad kontrollerad studie. 

 Anknutet datum: 2009-09-29  Avslutat datum: 2011-02-11 

 Återanknutet: 2016-12-13  Projektansvarig: Lisa Söderström, forskare, Centrum för  

       klinisk forskning, Västmanlands sjukhus Västerås 
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Avslutade projekt  
 

132 Öppen hemorojdektomi eller operation av hemorrojder med cirkulärt suturinstrument, randomiserad 

studie. 

 Anknutet datum: 1999-01-07 Projektansvarig:  Maziar Nikberg, kirurg/med dr, Kirurgkliniken, 

Västmanlands sjukhus Västerås 

 Avslutat datum: 2016-12-20 

 

 

242 Vänsterkammarfunktion hos patienter med perifer kärlsjukdom (LVD-PAD studien). 

 Anknutet datum: 2006-09-12 Projektansvarig: Pär Hedberg, läkare/docent, Fysiologkliniken, 

Västmanlands sjukhus Västerås 

 Avslutat datum: 2016-01-27 

 

 

300 Elbehandling vid cytostatikautlöst perifer sensorisk neuropati. 

 Anknutet datum: 2013-11-13 Projektansvarig: Katarina Lindblad, leg sjukgymnast, 

Kirurgklinikens Rehabenhet, Västmanlands sjukhus Västerås 

 Avslutat datum: 2016-12-20 

 

 

310 Sleep impairment in relation to prognosis following acute myocardial infarction 

 Anknutet datum: 2014-09-23 Projektansvarig: Emelie Condén,  leg sjuksköterska/med dr, 

Medicinkliniken, Västmanlands sjukhus Västerås 

 Avslutat datum: 2016-08-23 

 

 

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, f.d. distriktsläkare/lektor, 

Centrum för klinisk forskning, Västmanlands sjukhus Västerås 

 Avslutat datum: 2016-12-13 

 

 

313 Incidens av svår synnedsättning pga AMD; effekt av behandling 

 Anknutet datum: 2014-09-01 Projektansvarig: Elisabet Granstam, läkare/docent, 

Ögonkliniken, Västmanlands sjukhus Västerås 

 Avslutat datum: 2016-12-27 
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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.regionvastmanland.se 
 
 

Mats Enlund, leg läk, docent och chef, 021-17 37 75 

mats.enlund@regionvastmanland.se 

 

Andreas Rosenblad, biostatistiker, docent, 021-17 51 30 

andreas.rosenblad@regionvastmanland.se 
 

Kent Nilsson, sociolog, prof, bitr chef, 021-17 32 54 

kent.nilsson@regionvastmanland.se 

 

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

lisa.soderstrom@regionvastmanland.se 

 

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

leif.bergkvist@regionvastmanland.se 

 

Marie-Louise Södersved Källestedt, utbildningsledare, med dr  

marie-louise.sodersved.kallestedt@regionvastmanland.se 

 

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

maria.delluva.karlsson@regionvastmanland.se  

 

Philippe Wagner, biostatistiker, 021-17 47 95 

philippe.wagner@regionvastmanland.se 

 

Mariana Ehn, sekr, 021-17 55 18 

mariana.ehn@regionvastmanland.se 

 

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

tony.wiklund@regionvastmanland.se 

 

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

ulrika.fagerberg@regionvastmanland.se 

 

Magnus von Unge, leg läk, prof 

magnus.von.unge@regionvastmanland.se 

 

Pär Hedberg, leg läk, docent 

par.o.hedberg@regionvastmanland.se 

 

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

cecilia.aslund@regionvastmanland.se 

 

Egil Henriksen, leg läk, docent 

egil.henriksen@regionvastmanland.se 

 

John Öhrvik, biostatistiker, prof 

john.ohrvik@ki.se 

 

Ann-Christin Johansson, leg fysioterapeut, med dr, lektor 

ann-christin.johansson@mdh.se   

 

 

Johan Knutsson, leg läk, med dr 

johan.knutsson@regionvastmanland.se 

 

 

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

annika.karnsund@regionvastmanland.se 

 

 

Post-doktorander  

 

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

jerzy.leppert@regionvastmanland.se 

 

Yvette Andersson, med dr 

yvette.andersson@regionvastmanland.se  
 

Eva Nohlert, leg tandläk, med dr, 021-17 34 17 

eva.nohlert@regionvastmanland.se 

 

Abbas Chabok, med dr 

abbas.chabok@regionvastmanland.se 

 

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

angelica.norling@regionvastmanland.se  

 

Maziar Nikberg, med dr 

maziar.nikberg@regionvastmanland.se 

 

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

marja-leena.ojutkangas@regionvastmanland.se 

 

Fredrik Söderqvist, med dr 

fredrik.soderqvist@regionvastmanland.se 

 

Maria Pettersson, sekr, 021-17 58 67 

maria.a.pettersson@regionvastmanland.se 

 

 

 

Mattias Rehn, systemansvarig, 021-17 33 76 

mattias.rehn@regionvastmanland.se 

 

 

 

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

elisabet.rodby.bousquet@regionvastmanland.se 
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