
 

 

 

 

 

 

 

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

Verksamhetsberättelse 

2018 



 



 

Chefen har ordet 
 
 

Ett år går fort och jag upplever att våra högt ställda 

förväntningar och medarbetarnas gedigna arbete har 

fortsatt att leverera ett utmärkt resultat. Vad har då 

kännetecknat 2018? Förutom det sedvanliga arbetet 

med att driva en högkompetitiv foskning som under 

året producerat 63 vetenskapliga artikar, 44 

kongresspresentationer, sex licentiatavhandlingar 

eller halvtidskontroller och fem disputationer har vi 

arbetat med att få en tydligare förankring och en 

starkare medvetenhet om forskning bland Region 

Västmanlands medarbetare. Målet är att alla 

medarbetare skall känna till att CKF finns, och att 

det finns möjlighet att få sina forskningsidéer 

värderade och förhoppningsvis även kunna få den 

hjälp man behöver för att komma igång med sin 

forskning. Medarbetarna på CKF har tagit fram en 

kommunikationsstrategi som ett led i spridandet av 

de unika möjligheter CKF erbjuder alla inom 

Regionen. 

 

Under året har universitetet under ledning av rektor 

arbetat med att ta fram tydliga karriärsvägar och 

tydliga mål för vad som skall premieras i den 

vetenskapliga meriteringen. Förutom de sedvanliga 

parametrarna vetenskaplig och pedagogisk 

excellens formulerar universitetet att det är lika 

viktigt med ”department citizenship”, dvs ett starkt 

och tydligt medarbetarskap, att man lägger kraft 

och engagemang i utvecklingen av sin arbetsplats 

och att man arbetar tillsammans med de andra 

medarbetarna mot gemensamma mål. På CKF har 

detta synsätt genomsyrat verksamheten under 2018 

och det kommer att vara en viktig komponent i den 

framtida verksamheten.  

 

 

”...bästa möjliga vård utifrån 

bästa tillgängliga kunskap, 

baserat på bästa till buds 

stående vetenskap.” 

 
Under 2018 gjordes en långsiktig och riktad 

forskningssatsning mot psykiatrin i Regionen. 

Denna exklusiva satsning innebar att psykiatrin och 

primärvården kunnat rekrytera ett antal medarbetare 

som driver doktorand- och postdoktorala projekt. I 

dagsläget finns det forskare från primärvård, BUP, 

vuxenpsykiatri och rättspsykiatri som finansieras av 

denna satsning och alla dessa finns nu i ett regionalt 

psykiatriskt forskningscentrum. Förutom detta 

nätverk kommer forskningsmottagningar att startas  

 

 

inom den reguljära psykiatriska verksamheten, 

vilket vi hoppas kan bidra till att snabbare få ut nya 

metoder som kommer patienter och anhöriga 

tillgodo och stärker konkurrenskraften för 

psykiatrin i Region Västmanland. 

 

En annan viktig förändring av Regionens 

verksamhet som påbörjats under 2018 är 

inriktningen mot Kunskapsstyrning av vården.  

CKF har under hela sin snart 20-åriga verksamhet 

propagerat för att den viktigaste paremetern i en 

modern vård är att se till att medborgarna får 

tillgång till bästa möjliga vård utifrån bästa 

tillgängliga kunskap, baserat på bästa till buds 

stående vetenskap. Detta synsätt har nu fått allmän 

nationell spridning vilket naturligtvis är mycket 

glädjande. Kunskapsstyrning baseras främst på 

forskning och utbildning, vilket har gjort att de 

delar av regionens organisation som arbetar med 

detta har närmat sig varandra och de kommer 

troligtvis att sammanfogas under kommande år, till 

en ny och starkare centrumbildning.  

 

Avslutningsvis vill jag tacka alla medarbetare inom 

Regionen för deras fantastiska arbete sedan 1999, 

då CKF bildades, och jag hoppas att alla gamla och 

nya medarbetare vill delta i de olika event vi 

kommer att ha under vårt jubileumsår 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2019-01-08 

Kent W. Nilsson 

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

Västmanland - Uppsala universitet 

 
Den kliniska forskningen är en grundbult i en väl 

fungerande hälso- och sjukvård. Det främsta skälet 

till att det behövs forskning och forskarutbildad 

personal inom sjukvården är att nya medicinska rön 

snabbt ska kunna omsättas i den vardagliga 

sjukvården oavsett om upptäckterna har gjorts i 

Sverige eller omvärlden. Sjukvårds-personal måste 

kunna förstå och tillämpa nya förklaringsmodeller för 

hur människokroppen fungerar (t. ex. molekylär 

biologi och genetik). De anställda inom sjukvården i 

Region Västmanland bör kunna utvärdera nya 

metoder för sjukdomars diagnos och behandling. 

Hälso- och sjukvården ska vara evidensbaserad och 

detta mål kan inte uppnås utan att personalen får en 

vetenskaplig skolning.  

 

Regionen har lagstadgat ansvar för klinisk forskning 

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

Syftet med inrättandet av Centrum för klinisk 

forskning (CKF) är att samla kompetens vad gäller 

vetenskapsmetodik, bio-statistik, epidemiologi och 

datahantering på ett ställe och göra den lättillgänglig 

för samtliga anställda inom regionen. CKF:s uppgift 

är att ge stöd och handledning i forskningsarbete i en 

kreativ miljö. 

 

Landstingsförbundet har gemensamt med 

kommunförbundet antagit en överenskommelse att  

tillämpa evidens-baserad kunskap inom hälso- och 

sjukvården (Landstingsstyrelsebeslut sept 2004). 

CKF har en viktig roll i detta genom att stödja de 

anställda i arbetet med evidensbaserad vård. 

Målgruppen för CKF:s verksamhet är samtliga inom 

hälso- och sjukvården, vilka erbjuds möjligheter att 

inom CKF:s ramar driva/delta i vetenskapliga 

arbeten.  

 

Nuvarande organisation  

Mellan Region Västmanland och Uppsala universitet 

finns sedan 1999 ett avtal (förnyat och uppdaterat 

2011) om samarbete, som förutom forskning och 

forskarutbildning även gäller grundutbildning av 

läkare. Avtalet avser att stärka forskning inom 

Region Västmanland. Avtalet innebär vidare att den 

kliniska basen för Uppsala universitet breddas så att 

möjligheter till såväl forskning som grundutbildning 

förbättras. Avtalet ger oss den unika möjligheten att 

registrera doktorander vid CKF och disputationer kan 

ske i Västerås.  
 

CKF finns representerat i ledningen för fakulteten för 

Medicin och Farmaci vid Uppsala universitet genom 

att föreståndaren/chefen givits status som prefekt.  

 

Inom Region Västmanland ingår CKF i Centrum för 

hälso- och sjukvårdsutveckling och är organisatoriskt 

underställt Hälso- och sjukvårdsdirektören.  
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Centrumråd 
 

Enligt instruktionen för CKF Västerås utfärdad av 

Uppsala universitets rektor (UVF 1999/688) skall 

CKF ha ett råd bestående av fyra personer. Region 

Västmanland utser två personer och den medicinska 

fakultetsnämnden i Uppsala två personer. Detta råd 

skall stödja föreståndaren för CKF. I det reviderade 

avtalet från 2011 har Region Västmanlands represen-

tation utökats med en person till tre och rådet består 

således av fem personer. 

 

Föreståndare för CKF under 2018 var professor  

Kent Nilsson. Biträdande föreståndare var professor 

Karl Michaëlsson, Institutionen för kirurgiska 

vetenskaper, Ortopedi/Uppsala kliniska forsknings-

centrum.  

 

Rådets platser innehades av docent  

Elisabet Granstam, ögonkliniken, och professor 

Kennet Smedh, kirurgkliniken, som representanter 

för Region Västmanland samt professor  

Frank Arnold Flachskampf, inst för medicinska 

vetenskaper, kardiologi, och professor  

Elisabeth Ståhle, inst för kirurgiska vetenskaper, 

thoraxkirurgi, som representanter för Uppsala uni-

versitet. Utöver de av instruktionen bestämda 

medlemmarna ingår med enbart närvarorätt även 

kanslichefen vid medicinska fakulteten, Uppsala 

universitet, samt regionråd med ansvar för forskning, 

regiondirektör, hälso- och sjukvårdsdirektör, cheferna 

för de två vårdande enheterna, doktorandrepresentant 

och CKF:s biträdande chef. Den aktuella 

representationen framgår av Figur 1. Centrumrådet 

sammanträdde under 2018 vid ett tillfälle, 16 mars, 

då företrädare för Region Västmanland och Uppsala 

universitet diskuterade gemensamma frågor av 

administrativ/ekonomisk och vetenskaplig natur. 

 

 

Figur 1. Centrumråd 

 

  

Centrum för klinisk forskning  
Uppsala universitet – Region Västmanland  

 

Föreståndare 

Kent Nilsson 

Bitr föreståndare 

Karl Michaëlsson 

 

Centrumråd 

Uppsala  universitet 

Frank Arnold Flachskampf, Elisabeth Ståhle 

 

Region Västmanland 

Elisabet Granstam, Kennet Smedh  

 

Närvarorätt 

Uppsala  universitet 

Kanslichef, Medicin och Farmaci 

 

Region Västmanland  

Regionråd med ansvar för forskning 

Regiondirektör  

Hälso- och sjukvårdsdirektör 

Cheferna för Primärvård och Västmanlands 

sjukhus  

Bitr chef vid CKF 

Doktorandrepresentant  

http://katalog.uu.se/orginfo/?orgId=X185
http://katalog.uu.se/orginfo/?orgId=X185
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Verksamhetsberättelse 2018 
Personal (procent av tjänstgöring)  

• Kent Nilsson, sociolog, professor, chef för CKF  (100 %) 

• Mats Enlund, leg läk, docent (50 %) 

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

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

• Elisabet Rodby Bousquet, leg fysioterapeut, docent (100 %) 

• Andreas Rosenblad, biostatistiker, docent (100 %) 

• Lisa Söderström, leg dietist, med dr (100 %, 50% från 180813) 

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

• Philippe Wagner, biostatistiker, med dr (100 %) 

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

• Annika Kärnsund, leg sjuksköterska, forskningsassistent (20 %)  

• Angelica Norling, leg sjuksköterska, forskningsassistent (75 %) 

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

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

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

• Mariana Ehn, sekreterare (100 %) 

• Maria Pettersson, sekreterare (100 %) 

• Mattias Rehn, systemansvarig (100 %)  

 

Visstidsanställda  

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

• Abbas Chabok, leg läk, docent, bitr chef (25 %, 180101-201231)  

• Pär Hedberg, leg läk, docent (20 %) 

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

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

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

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

 

Visstidsanställda – externa medel 

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

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

• Hanna Forsberg, kontorist (100 %) 

• Linnéa Pettersson, kontorist (100 % från 180930) 

• Cathrine Hultman, forskningsassistent (50 % från 180901) 

• Lydia Ersberg, forskningsassistent (100 % från 181001) 
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Kreativa luncher  

 

Centrum för klinisk forskning inbjuder cirka två 

gånger om året all personal, inklusive alla anslutna 

doktorander, till gemensam lunch. En extern, kreativ 

gäst är inbjuden som föredragshållare. Vanligtvis har 

gästen ingen anknytning till CKF:s verksamhet, utan 

tanken är att gästen skall inspirera med sin kreativitet 

från helt andra verksamhetsfält.  

 

Under 2018 ordnades en kreativ lunch med  

Daniel Nordström, chefredaktör och ansvarig  

 

 

utgivare VLT. Efter den sedvanliga sopplunchen 

presenterade Daniel hur den moderna journalisten 

arbetar och vilken roll chefredaktör och ansvarig 

utgivare har. Det mest intressanta var hans 

resonemang kring offentliggörande av namn på 

personer som gjort sig skyldiga till något brott. 

Därefter presenterade företrädare för CKF olika delar 

av sin forskning. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planeringsdagar  

Under 2018 ordnades två planeringsdagar, en 

planeringsdag på våren för baspersonal, doktorander 

och postdoktorander och en planeringsdag på hösten 

för baspersonal och postdoktorander. 

23 maj 2018 – Aros Congress Center, Västerås 
 

• Förmiddag: Workshop kring kommunikation och 

feedback  

• Eftermiddag: Grupparbete kring Spelregler för 

det dagliga arbetet på CKF  

• CKF – Framtidsvision och framtida 

utvecklingsarbeten 

• Sammanfattning av planeringsdagen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

24 oktober 2018 – Wirsbo Herrgård, Virsbo 
 

• Besök/busstur till Hälleskogsbrännans 

naturreservat 

• Uppföljning av vårens planeringsdag: 

Kommunikation och feedback 

• CKF – framtidsvision och framtida 

utvecklingsarbeten 

• CKF – Vilka personella resurser har vi och vilka 

kommer vi att behöva? Grupparbete 

• Visning av Vita Magasinet och brukspromenad 

• ”Kunskapscentrum” – samordningsvinster? 

Introduktion och grupparbete 

• Sammanfattning av planeringsdagen

Wirsbo Herrgård, Virsbo 
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Forskningsombud 
 

Sedan 2015 finns forskningsombud vid i princip varje 

medicinsk enhet. Tanken är att forskningsombudet 

ska fungera som ”kommunikationsrör” mellan sin 

enhet och CKF. Det kan handla om att få ut 

information från CKF om begivenheter som t.ex. 

disputationer och utlysningar av forskningstid eller 

forskningsmedel, detta som komplement och 

förstärkare av den information som ligger på 

intranätet. Kommunikationen kan självklart också gå 

åt andra hållet: snappa upp en idé på den egna 

enheten eller fånga upp en forskningsintresserad 

kollega och lotsa till CKF. 

 

 

 

Klinik/verksamhet  

 

Forskningsombud 
 

 

Akutkliniken Lennart Edmark 

Barn- och ungdomskliniken Ulrika Lorentzon Fagerberg 

Barn- och ungdomspsykiatri Susanne Olofsdotter 

Fysiologkliniken Pär Hedberg 

Geriatrik och medicinsk rehabilitering Armin Hashemi 

Habiliteringen Katina Pettersson 

Hudkliniken Tomas Vikerfors 

Infektionskliniken Tina Carlander 

Kirurgkliniken Yvette Andersson 

Kvinnokliniken Merit Kullinger 

Kärlkirurgiska kliniken Björn Kragsterman 

Laboratoriemedicin  Per Bjellerup 

Medicinkliniken Camilla Skoglund Andersson 

Onkologkliniken Cecilia Nilsson 

Operationskliniken Erland Östberg 

Ortopedkliniken Nenad Andjelkov 

Primärvården (regiondrivna VC) Eva Thors Adolfsson 

Primärvården (privata VC) Ghena Shabana 

Reumatologkliniken Milad Rizk 

Röntgenkliniken Arnar Thorisson 

Urologkliniken Fahrood Almdari 

Vuxenpsykiatri Mårten Tyrberg 

Ögonkliniken Elisabet Granstam 

Öronkliniken Johan Knutsson 
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Skrivarkurs  
 

11-18 september 2018 

 

CKF:s årliga skrivarvecka hölls även detta år på La 

Casa di Botro, Botricello i italienska Kalabrien. 

Doktorander anknutna till CKF har två gånger under 

sin forskarutbildning möjlighet att delta i en 

veckolång skrivarkurs.  

 

I år var det fem doktorander som gavs möjlighet att 

tillsammans med sina handledare ta del av denna 

uppskattade kurs.  Förutom sex handledare deltog 

även professor Lisa Ekselius och professor Bengt 

Gerdin, båda Uppsala universitet. 

 

Syftet med kursen är att doktoranderna ska få 

utveckla både sin praktiska och teoretiska kunskap 

om författandet av en vetenskaplig artikel och, inte 

minst, erbjudas ostörd och fokuserad skrivtid 

tillsammans med handledaren. Under förmiddagarna 

föreläste de olika handledarna om artikelns olika 

delar, ett avsnitt per dag. Därefter presenterade 

doktoranderna sitt forskningsprojekt utifrån var 

hon/han befann sig i forskarutbildningen. Det var vitt 

skilda forskningsområden som presenterades, allt 

från habilitering, bröstcancer och livsstilsmottagning 

i primärvård.  I samband med presentationen fick 

doktoranden återkoppling på projektets innehåll, 

presentationsteknik och vetenskapligt innehåll från 

samtliga deltagare. Därefter följde den mycket 

uppskattade ”proffe-hörnan” där doktorand och 

handledaren gavs möjlighet att diskutera sitt 

forskningsprojekt med professorerna Ekselius, 

Gerdin och Leppert.  

 

Under veckan höll Bengt Gerdin en intressant 

föreläsning om forskningsfusk med anledning av den  

 

 

s.k. Macchiarini-affären. Fokus låg dock mer på att 

reflektera över hur och varför det händer. Att det som 

börjar med ett 

litet avsteg med 

tiden kan 

utvecklas till 

något mycket 

allvarligare om 

inte alla i 

forskargruppen 

håller sig till god 

forskningssed.  Lisa Ekselius höll ett lika inspirerande 

föredrag om ”Konsten att konstruera en skala”. 

 

Under eftermiddagarna ägnades tiden helt åt 

vetenskapligt författande och fortsatta diskussioner 

mellan handledare och kursdeltagare.  

Till rutinerna denna vecka hörde både morgon- och 

kvällsaktiviteter. Kl 06.00 samlades de som ville för 

en joggingtur i pinjeskogen, promenad längs stranden 

eller ett yoga-pass, allt för att syresätta hjärnan på 

bästa möjliga vis. På kvällarna besökte vi olika 

restauranger både i Botricello och i närliggande byar. 

Mycket uppskattat (kanske allra mest) var också 

middagen i Maria Dell’Uvas trädgård med hemlagad 

kalabrisk mat. 

 

Utan våra kursadministratörer Maria D-K och Maria P 

hade veckan inte kunnat genomföras på det 

utomordentliga sätt den gjordes. Allt var planerat och 

ordnat i minsta detalj vilket frigjorde ostörd, 

sammanhängande skrivtid på ett ovärderligt sätt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

  

Kursdeltagarna i Le Castella, Kalabrien, Italien  
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CKF:s funktioner 

Vetenskaplig konsultation 

– ”Öppet hus”  
 

En av CKF:s mycket uppskattade och nationellt 

uppmärksammade verksamheter är den s k öppet hus-

verksamheten. Till öppet hus kan alla anställda inom 

hälso- och sjukvården komma med sina idéer till 

projekt och få hjälp med utformning av t.ex. en 

projektplan. De projekt som bedöms bärkraftiga 

uppmanas att söka anknytning till CKF och får då 

hjälp av utsedd handledare/kontaktperson och en 

dataansvarig forskningsassistent för fortsatt arbete. 

Under 2018 hölls 22 öppet hus-besök (redovisas i 

bilaga 1). 

 

 

Doktorandverksamhet 
 

Doktorandverksamheten omfattar två huvuddelar: 

direkt handledning och vetenskapliga seminarier. Vid 

årets början var 26 doktorander registrerade vid CKF. 

Sex doktorander har genomgått licentiatseminarium/ 

halvtidskontroll och fem doktorander har disputerat.  

 

Fem nya doktorander registrerades under 2018 vid 

CKF: Andreea Sima, leg läk, onkologkliniken, 

Johnny Pellas, leg psykolog, vuxenpsykiatriska 

kliniken, Lena Lönnberg, leg fysioterapeut, 

primärvården, Abdi-Falah Hersi, leg läk, kirug-

kliniken, Fjalar Elvarsson, leg läk, kärlkirurgkliniken.  

 

Vid årets slut var 26 doktorander registrerade (se 

bilaga 2). 

 

 

 

Vetenskaplig handledning 
 

Följande fyra nivåer för handledning och anknytning 

till CKF har överenskommits: 
 

 

C-uppsatser och lägre akademisk nivå har vi inte 

resurser att åtaga oss. 

 

Tre av de anknutna projekten avslutades under året 

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

Vid årets slut var totalt 39 projekt anknutna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivå 1:  Doktorandprojekt 

Nivå 2:  Projekt som har hög vetenskaplig 

bärighet och förväntas publiceras i 

internationell vetenskaplig tidskrift 

Nivå 3: Projekt med vetenskapligt nyhetsvärde 

med ambition för publicering i tidskrift 

utan referee-bedömning 

Nivå 4: D-uppsatser eller motsvarande som 

resulterar i interna rapporter 
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Licentiatexamen/halvtidskontroll 

Doktorand Rebecka Addo, fil masterexamen i 

psykologi, Västerås 14 December 2018: Depressive 

Symptoms among Adolescents. Evaluation & 

Influence of Parental Dimensions 

Institution: Institutionen för Neurovetenskap, 

Uppsala Universitet/CKF Västerås  

Betygsnämnd: Johanna G. Masche-No, docent 

Bruno Hägglöf, Professor emeritus Mats B. Humble, 

PhD 

Handledare: Cecilia Åslund, docent 

Bihandledare: Kent Nilsson, professor, Susanne 

Olofsdotter, med dr 

Vid licentiatseminariet redovisades resultat från två 

artiklar.  

Artikel I utvärderade den svenska översättningen av 

The Parents as Social Context Questionnaire, en 

föräldra- och en ungdomsversion samt samstämmig-

heten mellan föräldra- och ungdomsskattningarna.  

Artikel II redovisade associationen mellan 

föräldradimensioner och depressiva symptom hos 

ungdomar.  

Licentiatavhandlingen godkändes av betygsnämnden 

som examinerade Rebecka Addo till medicine 

licentiat. 

 

 

Doktorand Per Grimfjärd, leg läk, Uppsala 13 

december 2018: Invasive treatment of coronary 

artery disease; aspects on antithrombotic and 

percutaneous treatment options.  

Institution: Inst för Medicinska Vetenskaper, 

Kardiologi, Uppsala Universitet/CKF Västerås  

Betygsnämnd: Lene Holmvang, MD, docent, 

Department of Cardiology, Heart Centre, 

Copenhagen University Hospital (Rigshospitalet), 

Denmark. 

Kevin Mani, MD, docent, Inst för Kirurgiska 

Vetenskaper, Kärlkirurgi, Uppsala Universitet. 

Håkan Wallén, MD, professor, Inst för kliniska 

vetenskaper, Karolinska Institutet/Danderyds 

Sjukhus. 

Handledare: Stefan James, MD, professor i 

Kardiologi, Inst för Medicinska Vetenskaper, 

Uppsala Universitet. 

Bihandledare: Christoph Varenhorst, MD, Inst för 

Medicinska Vetenskaper, Uppsala Universitet. 

Pär O Hedberg, docent, Fysiologkliniken/CKF, 

Västmanlands Sjukhus, Västerås. 

 

Under halvtidsseminariet presenterades och 

diskuterades fyra arbeten: 

 

1) Grimfjärd P, Erlinge D, Koul S, Lagerqvist B, 

Svennblad B, Varenhorst C, James S. Low real-world  

 

 
early stent thrombosis rates in ST-elevation 

myocardial infarction patients and the use of 

bivalirudin, heparin alone or glycoprotein IIb/IIIa-

inhibitor treatment: A nationwide Swedish registry 

report. American Heart J. 2016;176:78-82. 

2) Grimfjärd P, Erlinge D, Koul S, Lagerqvist B, 

Svennblad B, Varenhorst C, James S. Unfractionated 

heparin versus bivalirudin in patients undergoing 

primary percutaneous coronary intervention: a 

SWEDEHEART study. Eurointervention 

2017;12(16):2009-2017. 

3) Grimfjärd P, James S, Persson J, Angerås O, 

Koul S, Omerovic E, Varenhorst C, Lagerqvist B, 

Erlinge D. Outcome of percutaneous coronary 

intervention with the Absorb bioresorbable scaffold: 

data from the Swedish Coronary Angiography and 

Angioplasty Registry (SCAAR). Eurointervention 

2017;13(11):1303-1310. 

4) Grimfjärd P, Lagerqvist B, Erlinge D, Varenhorst 

C, James S. Clinical use of cangrelor: real world 

data from the Swedish Coronary Angiography and 

Angioplasty Registry (SCAAR). Submitted 

Därutöver diskuterades / planerades ett femte och 

avslutande arbete samt togs beslut om disputation 

preliminärt januari 2020. 

 

 

Doktorand Dave Checknita, master i 

neurovetenskap, Västerås 29 oktober 2018: 

Genotype and Epigenetic Profiling of Candidate 

Genes Associated with Early Life Stress and 

Antisocial Outcomes 

Institution: Institutionen för neurovetenskap/CKF, 

Uppsala universitet 

Betygsnämnd: Christian Benedict, docent, Uppsala 

universitet, Lars Westberg, docent, Göteborgs 

universitet, Fotis Papadopoulos, docent, Uppsala 

universitet 

Handledare: Kent Nilsson, professor 

Bihandledare: Cecilia Åslund, docent, Sheilagh 

Hodgins, professor 

 

At the licentiate seminar, results were presented from 

two studies completed in a clinical population of 

young women and men. In part one, findings 

indicated that methylation of the MAOA first exon 

mediated associations of sexual abuse and current 

depression among women. In part two, results 

indicated that MAOA methylation levels further 

modified interactions of MAOA-uVNTR genotype 

and aggressive behaviours in a sex-specific manner. 

The licentiate thesis was approved by the graduate 

board, which examined David Checknita to the 

medical licentitate. 
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Doktorand Katina Pettersson, leg fysioterapeut, 

Lund 27 april 2018: Quality of life and scoliosis in 

cerebral palsy 

Institution: Kliniska vetenskaper, Ortopeden, Lunds 

universitetssjukhus/CKF Västerås  
Betygsnämnd: Magnus Tägil, Professor, överläkare, 

Lunds Universitetssjukhus, Piotr Michno, PhD, 

överläkare, Jönköpings sjukhus 

Handledare: Elisabet Rodby-Bousquet, Docent, Leg. 

sjukgymnast, Lunds Universitetssjukhus 

Bihandledare: Gunnar Hägglund, Professor, 

överläkare, Lunds Universitetssjukhus 

 

Under halvtidsseminariet presenterades  

tre arbeten; 

1) Psychometric evaluation of the Scandinavian 

version of the caregiver priorities and child health 

index of life with disabilities. Psykometrisk 

utvärdering av det hälsorelaterade 

livskvalitetsformuläret CPCHILD, för svenska och 

norska barn med CP. 

2) Prevalence, goal and goal attainment of spinal 

orthoses for children with cerebral palsy. 

Tvärsnittsstudie av korsettbehandling hos en 

totalpopulation svenska barn med CP.  

3) Incidence of scoliosis in cerebral palsy. 

Kartläggning av förekomsten av måttlig och svår 

skolios hos personer med CP födda 1990 tom 2012 i 

Sverige. 

4) Diskussioner kring 4:e arbetet. 

 

 

Doktorand Jonas Selmeryd, leg läk, Västerås 

13 april 2018: Multivariate reference regions for 

evaluation of the left ventricular filling function 

Institution: Medical science, Uppsala 

University/CKF 

Betygsnämnd: Eva Nylander, professor, Linköpings 

universitet, Jonas Ranstam, PhD, Skåne universitets-

sjukhus, Lund, Frank Flachskampf, professor, 

Uppsala universitet 

Handledare: Pär Hedberg, docent, CKF  

Bihandledare: Egil Henriksen, docent, CKF  

 

Under halvtidsseminariet presenterades delarbeten 1-

2 och aspekter kring planerade delarbeten 3-4 

diskuterades. 

 

1) I detta delarbete utvärderades internationella 

riktlinjer för värdering av diastolisk dysfunktion. 

Genom en systematisk litteraturöversikt såg vi att 

riktlinjerna hade tolkats väldigt olika i vetenskapliga 

studier. Vi kunde också visa att de skillnader i 

tolkning som sågs påverkade klassifikationen i hög 

grad.  

2) Flertal ekokardiografiska parametrar som anses 

spegla den diastoliska funktionen är interkorrelerade 

och dessutom åldersberoende, men detta tas sällan 

hänsyn till. För att underlätta tolkning tog vi fram en 

multivariat åldersberoende referensregion som kan 

avgöra om hjärtat fyller sig på ett för åldern normalt 

sätt eller inte.  

3) Vi kommer studera ett stort antal konsekutiva 

patienter som passerar en ekokardiografisk 

mottagning och befinns ha ett avvikande 

fyllnadsmönster enligt metodologin från delarbete II. 

Vi kommer att fokusera på att se om det går att 

identifiera grupper med avgränsbara mönster bland 

de med avvikande fyllnad. Vi kommer att beskriva 

dessa grupper i detalj och relatera klassificeringen till 

aktuella riktlinjer. 

4) I det fjärde delarbetet avser vi utveckla en 

multivariat referensregion för värdering av vänster 

förmaks funktion som besvarar frågan om förmakets 

funktion är normal eller avvikande. I syfte att 

utvärdera metodologin kommer vi att titta på hur 

patienter som har en avvikande förmaksfunktion ter 

sig i övrigt vad gäller sjuklighet och prognos. 

 

 

Doktorand Mitra Sadeghi, leg läk, Örebro 

16 februari 2018: Hemodynamic, metabolic and 

organ injury effects of REBOA in hemorrhagic chock 
Institution: Medical science, Universitetssjukhuset 

Örebro/CKF 

Betygsnämnd: Rebecka Hultgren, docent, KI,  

Göran Wallin, med dr, Universitetssjukhuset Örebro, 

Örjan Friberg, med dr, Universitetssjukhuset Örebro,  

Lena Blomgren, Universitetssjukhuset Örebro 

Handledare: Tal Hörer, med dr, Department of 

cardiothoracic and vascular surgery, Universitets-

sjukhuset Örebro  

Bihandledare: Kristofer Nilsson, med dr, 

Universitetssjukhuset Örebro 

Per Skoog, med dr, Universitetssjukhuset Örebro, 

Kjell Jansson, med dr, Universitetssjukhuset Örebro  

 

Under halvtidsseminariet presenterades tre arbeten; 

1) Hemodynamic, metabolic and end-organ effects of 

Endovascular thoracic balloon occlusion and 

reperfusion in pigs. REBOAs fysiologiska och 

metaboliska effekt vid olika ocklusionstider i en icke 

blödande djurstudie. 

2) Blood pressure targeting by partial REBOA is 

possible in severe hemorrhagic shock in pigs and 

produces less circulatory, metabolic and 

inflammatory sequalae than total REBOA.  

Detta arbete utfördes i en blödande djurmodell där vi 

jämförde om partiell ocklusion kan bibehålla ett 

tillräckligt hög blodtryck och samtidigt reducera 

ischemiska skador som uppstår vid total ocklusion 

med REBOA.  

3) The use of Aortic balloon occlusion in traumatic 

shock-first report from the ABO trauma registry, en 

beskrivning av de 96 första rapporterade fallen till 

svenska REBOA registret som innehåller data från 6 

olika länder mellan 2011-2016.  

4) Diskussioner kring 4:e arbetet. 
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Doktorsexamen 2018 
 

        
  

 

Ny forskning i Västmanland ändrar operationsmetod 

 
När stomier (påse på magen) läggs i samband med 

ändtarmsoperationer används normalt ett särskilt 

förebyggande nät. Men ny forskning vid Centrum 

för klinisk forskning i Västerås visar att näten är 

verkningslösa. 

 

- Vår forskning visar att profylaktiska nät inte 

minskar risken för bråck, vilket man tidigare antagit. 

Därför har vi i Västmanland slutat använda näten och 

tänker så göra till dess att annan övertygande 

forskning visar på nyttan med näten. 

 

Det säger kirurgen och doktoranden Ingvar 

Sverrisson, som den 29 november lägger fram sin 

avhandling om komplikationer hos patienter som 

opererats för ändtarmscancer. Ändtarmscancer 

drabbar varje år runt 2 000 personer i Sverige och är 

tillsammans med tjocktarmscancer den näst 

vanligaste cancern både hos män och kvinnor. 

 

Vid operation för ändtarmscancer går det kirurgiska 

ingreppet ut på att avlägsna den tumörbärande 

tarmen. Beroende på var tumören sitter och hur sjuk 

patienten är används olika operationsmetoder. Ofta 

behöver patienten stomi (påse på magen), tillfälligt 

medan tarmen läker eller permanent. En vanlig 

komplikation vid stomi (påse på magen) är att bråck 

bildas som kan vara besvärligt för patienten. För att 

minska risken för bråck har sedan 2007 ett särskilt 

nät börjat placerats kring stomin. 

 

Ingvar Sverrisson och hans kollegor har studerat 206 

patienter som under åren 1996 – 2012 fick 

permanenta stomier i samband med operation av 

ändtarmscancer. Resultaten visar att det inte är någon  

 

 

 
 

skillnad i bråckförekomst om patienterna fick nät 

eller inte. 

- Vad vi däremot kan se är att övervikt är en 

riskfaktor, säger Ingvar Sverrisson. 

 

I hans avhandling ingår även två studier av en 

operationsmetod kallad Hartmanns operation som 

ofta väljs för äldre och sjukare patienter. Metoden 

innebär att större delen av ändtarmen och en del av 

tjocktarmen tas bort och att patienten får permanent 

stomi. Därmed minskar risken för livshotande 

komplikationer. 

 

Ingvar Sverrissons forskning bekräftar att 

komplikationsfrekvensen efter Hartmanns operation 

är låg, och att metoden är lämplig för operation av 

gamla och sköra patienter. 

 

 

 

 

 

  

Ingvar Sverrisson, leg läk 

Institutionen för kirurgiska vetenskaper/Centrum för klinisk forskning, 

Uppsala universitet 

Västerås 29 november  2018 

 
Rectal cancer: Aspects of post-operative complications 

 

ISBN:   978-91-513-0469-4 

Fakultetsopponent:  Anna Martling, professor, Karolinska Institutet 
Betygsnämnd:  Docent Karin Strigård, Umeå Universitetssjukhus, 

docent Pär Myrelid, Linköpings Universitetssjukhus, 

docent Urban Karlbom, Uppsala Universitetssjukhus 

Handledare:   Professor Kenneth Smedh, CKF  
Bihandledare:  Docent Maziar Nikberg, CKF, docent Abbas Chabok,  

 CKF 
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Med tillgång till effektiv hivbehandling har dödlig-

heten i hiv/aids minskat dramatiskt och förväntad 

livslängd närmar sig den för hivnegativa individer. 

Dock ser man bland individer som lever med hiv en 

ökad risk för att utveckla cancer. Det är välkänt att 

kvinnor som lever med hiv har en ökad risk för 

persistenta onkogena infektioner med humant 

papillomvirus (HPV) och därmed också en ökad risk 

att utveckla livmoderhalscancer och dess förstadier. 

Fram tills nu har det varit okänt hur förekomsten ser 

ut bland kvinnor som lever med hiv i Sverige.  

 

Syftet med denna avhandling var att analysera 

omfattningen av, och riskfaktorer för, allvarliga 

förstadier till livmoderhalscancer (CIN2+/CIN3+) 

bland kvinnor som lever med hiv i Sverige. I alla 

delstudier använde vi oss av länkning mellan det 

Nationella hivregistret (InfCareHIV), det Svenska 

befolkningsregistret och det Nationella kvalitets-

registret för cervixcancerprevention (NKCx) för 

datainsamling.  

 

I arbete I fann vi att hela 13 % av kvinnor som lever 

med hiv fått mycket allvarliga cellförändringar 

(CIN3+) efter 18 års uppföljning, jämfört med 2 % 

för hivnegativa, vilket motsvarar en mer än 8 gånger 

ökad risk och var relaterat till graden av immunsvikt. 

Deltagandet i regelbunden screening för 

livmoderhalscancer var lågt för kvinnorna som lever 

med hiv, oavsett födelseregion.  

 

I arbete II fann vi att migranter med konstaterad 

CIN2+ hade en förekomst av odiagnostiserad hiv på 

0.3% vilket indikerar att denna population bör hiv-

testas.  

 

I arbete III fann vi att efter behandling (konisering) 

av CIN2+ hade kvinnor som lever med hiv en mer än 

tre gånger ökad risk för utebliven läkning. De  

 
 

kvinnor som lever med hiv som i vår studie hade en 

välfungerande hivbehandling vid konisering av 

CIN2+ hade en bättre chans till utläkning, vilket 

denna studie är först med att påvisa.  

 

I arbete IV fann vi att den HPV genotyp (16) som  

oftast orsakar livmoderhalscancer var mindre vanlig 

orsak till CIN2+ bland kvinnor som lever med hiv än  

bland de hivnegativa kvinnorna. Vi fann också att 

endast en fjärde del av kvinnor som lever med hiv 

jämfört med hälften av de hivnegativa kvinnorna 

hade onkogena genotyper som är inkluderade i det 2-

valenta/4-valenta HPV vaccinet.  

 

Sammanfattningsvis visar denna avhandling att 

kvinnor som lever med hiv i Sverige har en markant 

ökad risk för allvarliga livmoderhalsförändringar 

jämfört med hivnegativa och att födelseregion och 

grad av immunsvikt tycks påverka risken. Migranter 

med konstaterat allvarliga livmoderhalsförändringar 

bör hivtestas då denna population har en ökad 

förekomst av odiagnostiserad hiv. Kvinnor som lever 

med hiv har en ökad risk för att inte läka ut allvarliga 

livmoderhalsförändringar efter att ha genomgått 

behandling (vanligtvis konisering) av densamma men 

bättre chans till utläkning om de har en välfungerande 

hivbehandling. Det är av stor vikt att kvinnor som 

lever med hiv deltar i screening för livmoderhals-

cancer och ungdomar som lever med hiv bör HPV 

vaccineras. Det 9-valenta HPV vaccinet tycks vara ett 

bättre val än det 2-valenta/4-valenta HPV vaccinet för 

ungdomar/kvinnor som lever med hiv. 

 

 

 

 

 

Christina Carlander, leg läk 

Karolinska Institutet/Centrum för klinisk forskning Västerås,  

Stockholm 23 november  2018 

 

Cervical intraepithelial neoplasia in migrant women living with HIV 

 

ISBN:  978-91-7831-138-5 

Fakultetsopponent:  Dr. Gary Clifford, International Agency for  

 Research on Cancer, WHO  

Betygsnämnd:  Docent Petra Tunbäck, Sahlgrenska Universitetssjukhus, 

 professor Ulf Gyllensten, Uppsala Universitet, 

 Docent Karin Pettersson, Karolinska Institutet 

Huvudhandledare:  Professor Anders Sönnerborg, Karolinska Institutet 

Bihandledare:  Professor Pär Sparén, Karolinska Institutet, 

 professor Joakim Dillner, Karolinska Institutet,  

 Dr. Kristina Elfgren, Karolinska Universitetssjukhuset 

 Huddinge 
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Förekomst av kolondivertikulos, eller tarmfickor 

utgående från tjocktarmen, är ett tillstånd som ökar 

med åldern och drabbar uppskattningsvis nästan 3 av 

4 människor äldre än 80 år. De allra flesta med detta 

tillstånd har inga symptom men upp till 15% 

utvecklar inflammation runt dessa tarmfickor, eller 

akut divertikulit.  

 

Den vanliga behandlingen för inflammation i tarm-

fickor har länge bestått av inläggning på sjukhus, 

antibiotika och tarmvila. Tidigare studier har nyligen 

visat att antibiotika ej är nödvändigt och minskar inte 

risken för att utveckla komplikationer.  

 

Det övergripande syftet för denna avhandling var att 

utvärdera hur vi kan använda datortomografi för att 

försöka prediktera tillkomst av komplikationer eller 

behov av operation. Ytterligare att utvärdera vilken 

typ av DT undersökning är bäst för patienten med 

bevarad medicinsk säkerhet. Till slut att utvärdera om 

det är medicinskt säkert att behandla patienter med 

okomplicerad divertikulit utan antibiotika och utan 

inläggning på sjukhus.  

 

Vi har med denna avhandling påvisat att DT kan inte 

prediktera förekomst av komplikationer hos patienter 

med okomplicerad divertikulit, men har sett att ju 

äldre patienten är desto större sannolikhet är för att 

patienten kommer att behöva genomgå kirurgi. 

Patienter med immunsupprimerade behandling, fri 

gas eller fri vätska i buken har också större risk för att 

genomgå en operation.   

 

Trots att de allra flesta patienter med misstänkt 

inflammation i tarmfickor utreds med datortomografi 

finns inga genomgående riktlinjer för vilken typ av 

datortomografi som ska utföras. Patienter med 

inflammation i tarmfickor får ofta återfall av sin 

sjukdom och kan behöva undersökas flera gånger 

under sin livstid. Alla datortomografiundersökningar  

 
 

utsätter patienten för strålning, vilket är skadligt och 

kan i värsta fall leda till malign sjukdom. På grund av 

detta ville vi utvärdera om en datortomografi- 

undersökning utan intravenöst kontrastmedel och 

med lägre stråldos är en lika säker metod för att 

upptäcka och utvärdera divertikulit som den 

rutinmässiga datortomografi undersökningen.  

 

Slutsatsen med denna studie var att det går lika bra 

att upptäcka divertikulit trots lägre strålning, och vi 

kan därför minska strålningen till denna patientgrupp 

med uppskattningsvis 75%.  Det minskar risken för 

denna patientgrupp och sparar både tid och kostnad 

för sjukvården. 

 

I det sista arbetet har vi utvärderat om det går att 

behandla patienter med okomplicerad divertikulit 

utan antibiotika och utan inläggning på sjukhus, dvs 

patienterna blev hemskickade direkt från akuten och 

följdes upp med telefonsamtal. Detta leder till bättre 

upplevelse för patienterna, stora besparingar för 

sjukvården och ökar inte risken för att utveckla 

komplikation.   

 

Således har vi med denna avhandling ändrat 

behandlingen för denna patientgrupp, de flesta 

patienterna behandlas nu utanför sjukhus och 

stråldosen har reducerats avsevärt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arnar Thorisson, leg läk 

Institutionen för kirurgiska vetenskaper/Centrum för klinisk forskning, 

Uppsala universitet.  

Västerås 27 september 2018 

 
Acute Colonic Diverticulitis: The role of computed tomography in primary 

diagnosis, prediction of complications and surgical intervention 

 

ISBN:  978-91-513-0397-0 

Fakultetsopponent:  Torkel Brismar, docent, Karolinska Institutet 

Betygsnämnd:  Peter Aspelin, professor, Karolinska Institutet, Thomas 

Hallgren, docent, Göteborgs universitet, Roland 

Andersson, professor, Linköpings universitet 

Handledare: Abbas Chabok, docent, CKF Västerås 

Bihandledare:  Kenneth Smedh, adjungerad professor, Maziar Nikberg, 

med dr, Michael Torkzad, med dr 
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Viktigt observera tidig tillväxtavvikelse vid skattning 

av graviditetslängd 

 

Ultraljudsundersökning erbjuds rutinmässigt för att 

bedöma graviditetslängd och beräknat datum för 

förlossning och är oftast en mer precis metod än 

datering utifrån datum för senaste mens. Vid en del 

graviditeter skattas graviditetslängden med sämre 

precision eftersom de fostren har större eller mindre 

storlek än flertalet vid samma graviditetslängd. 

Denna aspekt tas sällan med vid klinisk bedömning.  

 

Syftet med denna avhandling är att genom 

registerstudier undersöka situationer när dateringen 

av graviditetslängd enligt ultraljud kan vara mindre 

tillförlitlig, konsekvenser av detta och vilka rutiner 

som finns i Sverige kring graviditetsdatering.  

 

I en delstudie visades att skillnader mellan 

graviditetslängd skattad utifrån sista mens respektive 

ultraljud är kopplat till ökade risker under graviditet, 

förlossning och för det nyfödda barnet. Om 

graviditetslängden skattades 9–20 dagar kortare vid 

ultraljudsundersökningen än enligt senaste mens, det 

vill säga att fostret är mindre än förväntat 

(referensgruppen hade högst tre dagars skillnad), så 

kommer 1 av 267 graviditeter resultera i intrauterin 

fosterdöd (referensgrupp: 1 av 393) och 1 av 380 

nyfödda drabbas av neonatal död (referensgrupp: 1 av 

826). Om fostret är mindre än förväntat vid 

ultraljudsdateringen föreligger även ökad risk för 

Apgar-poäng <7 vid 5 minuter, fosterasfyxi, och 

avvikande födelsevikt. Detta skulle kunna motivera 

upprepad ultraljudsundersökning för bedömning av  

fostrets tillväxt och välmående. För att hitta ett fall 

där barnet är lätt-för-tiden (SGA) behövs 

tillväxtuppföljningar av 96 graviditeter. 

 

 
 

Sammanfattningsvis har aspekter belysts som bör 

påverka bedömning av graviditetsdatering baserad på 

ultraljud, med tonvikt på att uppmärksamma tidig 

tillväxtavvikelse. Detta kan ses som ett komplement 

till den i övrigt mycket bra metoden att skatta 

graviditetslängd med hjälp av ultraljud.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Merit Kullinger, leg läk 

Institutionen för kvinnors och barns hälsa/Centrum för klinisk 

forskning, Uppsala universitet  

Västerås 4 maj 2018 
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Barnafödande är en central fråga både för individen 

och för samhället i stort. Moderns hälsa och livsstil 

innan, under och efter graviditeten påverkar det 

nyfödda barnets hälsa och överlevnad. Det finns även 

växande belägg för att livsstilsfaktorer kan påverka 

fortplantningsförmågan, men effekterna av livsstil 

kan variera beroende på individuella orsaker och 

omständigheter. Att kunna ge vetenskapligt under-

byggd rådgivning till personer som planerar en 

graviditet och hjälpa dem aktivt att göra nödvändiga 

livsstilsförändringar är ett viktigt första steg för att 

förbättra deras chans till graviditet och få ett friskt 

barn.  

 

Det övergripande syftet för detta projekt var att 

undersöka i vilken utsträckning kvinnor följer 

rekommendationerna för livsstilsförändringar under 

den tid de försöker att bli gravida och under tidig 

graviditet. Vi ville även studera effekten av 

livsstilsriskfaktorer på behandlingsresultat för sub-

fertila kvinnor. Både gravida och icke-gravida sub-

fertila kvinnor i mellersta Sverige-regionen 

inkluderades. Graden av graviditetsplanering var 

förknippad med planeringsbeteendet. Endast en 

tredjedel av alla gravida kvinnor tog folsyra en 

månad före befruktningen, 17% använde tobak 

dagligen och 11% förbrukade alkohol varje vecka. I 

den subfertila icke-gravida kvinnokohorten använde  

13,2% av kvinnorna tobak dagligen, 13,6% drack 

mer än tre koppar kaffe per dag och 11,6% 

konsumerade mer än två glas alkohol per vecka. 

Bland sub-fertila kvinnor var en tredjedel överviktiga 

eller obesa. Gravida kvinnor som blev gravida efter 

assisterad befruktning rapporterade lägre grad av  

 

 

 

 

 

 

ångest och depressionssymtom i jämförelse med sub 

fertila kvinnor. De visade även ingen skillnad i  

depression och ångestsymtom jämfört med kvinnor 

som blev naturligt gravida. Bland sub-fertila kvinnor 

som genomgick sin första IVF-behandlingscykel, 

visade resultaten från studien en oberoende såväl som 

en kumulativ effekt av rökning och BMI på antalet 

aspirerade oocyter och andelen mogna oocyter 

samlades vid behandlingen, särskilt bland kvinnor 

med låg ovarial reserv.  

 

Sammanfattningsvis behöll ungefär hälften av 

kvinnorna i våra studier vanor med negativa effekter 

på fertilitet. Detta är oroande eftersom de skadliga 

konsekvenserna av de negativa livsstilsfaktorerna är 

väletablerade. Dessa negativa livsstilsfaktorer är lätta 

att upptäcka tidigt för att kunna möjliggöra 

optimeringen av fertilitetsbehandling och även 

graviditetsresultat. Projektets resultat kan användas 

för att utveckla evidensbaserad rådgivning om 

livsstilsfaktorer för par som planerar graviditet i 

allmänhet och för par som har fertilitetsproblem och 

söker hjälp för infertilitet. 
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Utbildning 
 

CKF har under 2018 anordnat följande kurser: 

 

Introduktionskurs - 

Vetenskapsmetodik och 

evidensbaserad medicin 

7,5 högskolepoäng  
 

Kursansvarig: Docent Elisabet Rodby Bousquet  

Antal kurstillfällen: onsdagar 13.00-17.00 mellan 17 

januari – 30 maj 2018 (uppehåll för sport- och 

påsklov) 

Antal deltagare: 19 deltagare varav 18 som blev 

godkända vid examinationen.  

Syfte: Ge en introduktion till vetenskaplig metodologi 

och stimulera till ett vetenskapligt arbetssätt i den 

dagliga sjukvården.  

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: Philippe Wagner, Fredrik Söderqvist 

Examinator: Professor Kent Nilsson 

Antal kurstillfällen: Fem heldagar september till 

oktober 2018.  

Antal deltagare: 30 deltagare 

Syfte: Att förmedla ett medicinskt vetenskapligt syn- 

och förhållningssätt och att ge en introduktion till 

klinisk forskning. 

Målgrupp: ST-läkare i Västmanland 

Innehåll: Vetenskapsmetodik, studiedesign, 

evidensbaserad medicin, litteratursökning, regler 

kring etik och personuppgifter i forskning, grunder i 

biostatistik och epidemiologi, att skriva en projekt-

plan 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 av Mats Enlund 

sammankallande, Jerzy Leppert, Åke Tenerz,      

Johan Carlander, Camilla Skoglund-Andersson, 

Margareta Reutervall, Inge Eriksson, Abbas Chabok 

och Adina Velica. Under hösten ersattes Johan C, 

Camilla S-A och Margareta R av Ulrika Foldevi och 

Tomas Vikerfors.  

 

Plats: Samlingssalen, ingång 29, Västmanlands 

sjukhus, Västerås, Tid: 08:00 - 08:45 
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Läkarmöten 2018 
 

 

jan 

Peritoneal-carcinos: inte längre en obotlig sjukdom 

Medverkande: Haile Mahteme, docent, överläkare och verksamhetschef kirurgkliniken 

Eva Fahlbeck, patient  

Moderator: Abbas Chabok, överläkare, Kirurgkliniken 
 

feb 

Haverikommissionen på kliniknivå: hur hanterar vi situationer när det inte blir som man tänkt sig? 

Medverkande: Johan Nordmark, chefläkare Patientsäkerhetsteamet 

Piotr Tracz, överläkare, Kirurgmottagningen, Västmanlands sjukhus,  Köping 

Moderator: 

Panel: 

Tomas Vikerfors, Medicinsk stabschef, Västmanlands sjukhus 

Johanna Sigurdardottir, specialistläkare Kirurgkliniken 

Marianne Ramström, överläkare Kvinnokliniken 

Ingemar Lönnberg, överläkare Hjärtmottagningen 

Anders Satrell, överläkare Ortopedkliniken 

Farhood Alamdari, överläkare Urologkliniken  

Johan Nordmark, chefläkare Patientsäkerhetsteamet 
 

mar 

Akutmottagningen idag och imorgon 

Medverkande: 

Moderator: 
 

Håkan Carlsson, Medicinkliniken och Johan Carlander, Kirurgkliniken   

Åke Tenerz, överläkare, Medicinkliniken 
 

apr 

Galen eller fullt normal. I huvudet på en psykiater. 

Medverkande: Lisa Ekselius, professor/överläkare 

Institutionen för neurovetenskap, Uppsala universitet och Verksamhetsområde 

psykiatri, Akademiska sjukhuset 

Moderator: Adina Velica, överläkare, Vuxenpsykiatrin 
 

maj 

Livet efter IVA 

Medverkande: Elena Nikolic, överläkare, Operationskliniken 

Panel med representanter från flera berörda verksamheter. 

Moderator: Mats Enlund, överläkare, Operationskliniken 
 

juni 

Musiksoaré 

Medverkande: Gospelkören Veni Vidi Canti 

Moderator: Jerzy Leppert, professor emeritus, CKF   
 

sep 

Precisionsmedicin; när var och hur? 

Medverkande: Mikael Bensson, professor i pediatrik vid Linköpings universitetet 

Christina Jogér, Förvaltningsdirektör PPHV 

Håkan Wittgren, Sjukhusdirektör 

Kent Nilsson, professor, chef Centrum för klinisk forskning 

Moderator: Abbas Chabok, överläkare, Kirurgkliniken 
 

okt 

Alternativa fakta; om kunskapen och dess fiender. Vad är sanningen? 

Medverkande: Åsa Wikforss, professor i teoretisk filosofi 

Moderator: Jerzy Leppert, professor emeritus, CKF 
 

nov 

Digital stress 

Medverkande: Magdalena Stadin, doktorand Jönköpings universitet 

Moderator: Abbas Chabok, överläkare, Kirurgkliniken 
 

dec 

Kunskapsstyrning 

Medverkande: Mattias Damberg, Utvecklingschef PPHV   

Åke Tenerz, Medicinsk stabschef, Västmanlands sjukhus stab 

 Moderator: Lena Burström, Hälso-/sjukv strateg, Enheten för kunskapsstyrning och utbildning 
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Doktorandseminarier 
 

En förutsättning för en lyckad forskarutbildning är 

förbättring av doktorandens förmåga att formulera sig 

i skrift, fördjupad kunskap i statistik samt 

vetenskapsmetodik. Ett av de största problemen för 

doktorander vid Region Västmanland/CKF är den 

kroniska tidsbristen, som i kombination med det 

kliniska arbetet medför att många doktorander har 

haft svårt att medverka vid CKF:s 

doktorandseminarier. Under 2018 har det tillkommit 

ett flertal nya doktorander och mot slutet av året hölls 

ett möte för att undersöka i vilken mån det fanns 

intresse för att återuppta doktorandseminarier under 

2019. Ett tiotal doktorander bedömde att de kommer 

att ha möjlighet att delta, och beslut togs om att 

återuppta seminarieserien med start vt-19. 

 

 

Fortbildningsserie för personal 

och doktorander  
 

Tredje onsdagen varje månad kl 10.00-11.00 

 

16 januari - Erik Dahlquist, prof i energiteknik MdH: 

Vad händer med världen om vi byter ut de fossila 

bränslena – för klimat, hälsa och ekonomi 

 

7 mars – Lana Salih Joelsson, provdisputation: 

Lifestyle and reproductive health among women 

prior to conception 

 

4 april – Elinor Boson, Regionhälsan: Ergonomi för 

hjärnan 

 

11 april – Katina Pettersson, provlicentiat: Quality 

of life and scoliosis in cerebral palsy 

 

11 april – Jonas Selmeryd, provhalvtid: Multivariate 

reference regions for evaluation of the left ventricular 

filling function 
 

25 april – Merit Kullinger, provdisputation: 

Discrepancy between pregnancy dating methods – 

correlates and outcomes 

 

16 maj – Malin Lohela Karlsson, HR-strateg 

Arbetsmiljö: Att förebygga problem i den 

organisatoriska och sociala arbetsmiljön – effekt och 

kostnadseffektivitet 

 

15 augusti – Annika Johansson, Regionhälsan: 

Kommunikation – en friskfaktor på jobbet 

 

19 september – Arnar Thorisson, provdisputation: 

Acute colonic diverticulitis: the role of Computed 

Tomography (CT) in primary diagnosis, prediction of 

complications and surgical intervention 

 

7 november – Christina Carlander, provdisputation: 

Cervical intraepithelial neoplasia in migrant women 

living with HIV 

 

14 november – Ingvar Sverrisson, provdisputation: 

Rectal cancer: Aspects of post-operative 

complications 

 

5 december – Föreläsare från IT: Teams (en app i 

Office 365 för arbete i projekt eller grupper) 

 

11 december – Rebecka Addo, provlicentiat: 

Depressive symptoms among adolescents. Evaluation 

and influence of parental dimensions 

 

 

Forskarseminarier 
 

Under 2018 infördes två nya fortbildningsseminarier 

för CKF:s personal: ”Fortbildning för forskande 

personal”, och ”Handledarseminarium”: 

 

Fortbildning för forskande personal 
 

Målgrupp: Forskningsassistenter, 

forskningssjuksköterskor, doktorander, postdokar 

med tjänst vid CKF, seniora forskare med tjänst vid 

CKF. 

Syfte: Att bibehålla och utveckla medarbetarnas 

kompetensnivå inom vetenskapsmetodik och statistik 

inför t ex Öppet hus-konsultationer, PU-handledning, 

samt egen forskning. 

 

16 maj – Vetenskaplig oredlighet och 

(med)författarskap 

Föreläsare: Stefan Eriksson, docent i forskningsetik, 

Centrum för forsknings- och bioetik, Uppsala 

universitet 

 

28 november – ”T-test på djupet” 

Föreläsare: Philippe Wagner, med dr, biostatistiker, 

CKF 

 

 

Handledarseminarier 

 

Målgrupp: Samtliga postdokar och seniora forskare 

med tjänst på CKF 

Syfte: Ett forum för att diskutera frågor inom 

pedagogik, handledning och forskningsledarskap. 

 

26 september – Reflekterande handledarskap 

Föreläsare: Henrik Viberg och Maria Magnusson, 

Avdelningen för kvalitetsutveckling, Enheten för 

Universitetspedagogik, Uppsala universitet. 
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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 

Region Västmanland har av tradition bedrivits 

omfattande forskning inom området aterosklerotiska 

manifestationer, som t ex hjärtinfarkt, fönstertittar-

sjuka 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, med dr Emelie Condén, med dr 

Philippe Wagner, med dr Åke Tenerz och med dr 

Matthijs Velders. 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 ultraljuds-

laboratoriet 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 

och Fredrik Calais doktorsavhandlingar (2014 resp. 

2018). SAVa-materialet ingår även i några 

publikationer i Jonas Selmeryds och Emma Skaus 

pågående doktorandarbeten. Sedan 2014 har SAVa-

materialet legat till grund för sammanlagt 18 

publikationer i internationella peer-review-granskade 

tidskrifter. 

Under året har publicerats resultat avseende bl a 

prognostiskt värde av kranskärlsförändringar i 

kombination med perifera kärlförändringar hos 

infarktpatienter, referensvärden för och prognostisk 

betydelse av biomarkören GDF-15 i allmän 

population och associationer mellan vänster förmaks 

volymer och Dopplerflöden (mätt med ultraljud på 

hjärtat). I ett multicenter-samarbete har SAVa-

materialet använts för att undersöka prognostisk 

betydelse av multiplex proteomik (analys av stort 

antal blodproteiner) hos diabetiker. Under det 

kommande året planerar vi att arbeta vidare med bl. 

a. utveckling av s k multivariata referensområden för 

dopplervariabler i syfte att förbättra ultraljuds-

diagnostiken av hjärtsvikt; prognostisk betydelse av 

ambulatorisk blodtrycksmätning hos patienter med 

perifer kärlsjukdom; prognostisk betydelse av 

sömnstörning hos patienter med perifer artärsjukdom; 

multiplex proteomik för att förbättra diagnostik av 

och prognos vid diabetes och prediabetes hos hjärt-

kärlpatienter. Vi har också inlett samarbete med 

externa forskargrupper för att låta SAVa-materialet 

komma till nytta i multicenterstudier. 

 

 

Westmannia Cardiovascular Risk Factors 

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

sjukdomar i länet genomförde Region Västmanland 

under åren 1990-1999 projektet ”Gränslös hälsa”, där 

samtliga män och kvinnor i Västmanland som under 

dessa år fyllde 40 eller 50 år erbjöds en hälso-

undersökning. 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, cancer och andra diagnoser som kan ha 

samband med livsstil och speciell kost, mätt vid 

hälsoundersökningen, och död/dödsorsak samt 

sjukdomsdiagnoser som inträffat efter genomgången 

hälsoundersökning. Kompletterande data tas även 
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fram och samband mäts med hälsovariabler mätt 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 registrerade vid 

mönstringen (för män). Hälsovariabler vid födseln 

(för män och kvinnor) är redan insamlade för ca en 

tredjedel av individerna. Datamaterialet samkörs 

också med data från andra projekt som delvis 

omfattar samma individer, såsom Survey of 

Atherosclerosis in Vastmanland (SAVa-projektet) 

samt Swedish Mammography Cohort (SMC) och 

Cohort of Swedish Men (COSM). 
 

Under 2015 fattades beslut om en förnyad 

undersökning av ca 11 500 av studiedeltagarna dvs 

de som deltog i WICTORY primär screening och i 

kostundersökningen som genomfördes från KI, de så 

kallade SMC och COSM studierna. Undersökningen 

genomfördes i Västerås och vi räknar med att kalla in 

ca 2 500 individer årligen. Antalet hittills undersökta 

individer har passerat 6 500. Under närmaste året 

kommer vi att starta med omfattande analyser av det 

insamlade materialet.  Efter diskussioner med våra 

samarbetspartners från Karolinska Institutet och 

Uppsala universitet blev vi överens, att ingå i en ny 

infrastruktur, Swedish Infrastructure for Medical 

Population-based Life-course and Environmental 

Research (SIMPLER)  som är en stor kohort med 

från början sammanlagt 110000 deltagande kvinnor 

och män, boende i Örebro, Västmanland och Uppsala 

län och födda mellan 1914-1952. De har följts upp 

till 30 år med frågeformulär om förändringsbara 

levnadsvanor och miljöfaktorer. I enkäterna frågades 

även om olika sjukdomar och hälsoproblem samt 

subjektivt upplevt välbefinnande. Dessutom har 

sådan information inhämtats från mer än 20 

nationella hälsoregister, många genom årliga 

uppföljningar. Komplettering av den befintliga enkät- 

och registerinformationen med genetiskt material 

(DNA) sker succesivt och finns insamlat för 50000 

deltagare. Cirka 14000 kvinnor och män har 

dessutom genomgått en första undersökning där 

prover togs (blod, urin, fettvävnad och avföring) 

liksom mätning av kroppssammansättning (ben-, fett- 

och muskelmassa). Samma undersökning kommer att 

genomföras ytterligare en gång, 10 år efter den första 

kliniska undersökningen. De biologiska proverna 

finns samlade i en biobank, i dagsläget i 33 frysar.  

Vi vill också fortsätta kartläggningen av deltagarnas 

livsstil varför vi från 2019 planerar att sända nya 

enkäter till alla kvarvarande deltagare. Detta gör att 

vi kan fånga in livsstilsförändringar som skett över 

tid. Resultat från studier baserade på infrastrukturen 

kommer att leda till kunskap som kan förbättra och 

individuellt anpassa förebyggande åtgärder, vilket 

kan öka folkhälsan. Genom att utnyttja insamlat 

biologiskt material för analys av proteiner och 

metabolisk profil kan vi ytterligare förbättra 

diagnostiken och förstå sjukdomars uppkomst. 

Infrastrukturen ansökte om stöd från Vetenskapsrådet 

(VR) under 2017 och fick beviljat ett bidrag på 55 

miljoner kronor under fem år med motprestation på 

motsvarande belopp från involverade institutioner/ 

regioner. Två av medlemmarna från Region 

Västmanland ingår i SIMPLER styrgrupp (professor 

Jerzy Leppert (ordförande) och professor Leif 

Bergkvist. 
 

Utöver detta ingår sedan 2016 data från Wictory i ett 

nytt konsortium; Swedish Cohort Consortium, med 

ca 1 miljon 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 subaraknoidalblödning. Det planeras ett stort 

antal nya manuskript under den närmaste framtiden.  
 

Vid ett möte under våren 2018 ombildades 

styrgruppen för WICTORY och består nu av docent 

Abbas Chabok – sammankallande, professor  

Leif Bergkvist, professor Karl Michaëlsson, docent 

Pär Hedberg, professor Jerzy Leppert och docent 

Andreas Rosenblad (fram till december 2018). 

 

 

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 doktors-

avhandlingar hittills, den senaste försvarad under 

2012. 
 

Förra året publicerades en 10-årsuppföljning av de 

patienter som inkluderades 2000-2004 i den 

multicenterkohortstudien när sentinel node-metoden 

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

patienterna hade fått ett återfall i någon körtel i 

armhålan utan föregående återfall i bröstet. Vi har 

också undersökt överlevnaden för patienterna i 

kohorten relaterat till lymfkörtelspridning i armhålan. 

Man ser att även mindre metastaser, så kallade 
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mikrometastaser, försämrar prognosen jämfört med 

om det inte finns någon spridning till lymfkörtlarna 

vid diagnos. Resultaten publicerades första gången 

2010 och bekräftades och förstärktes i en 10-

årsuppföljning som publicerades i år. 

Det är numer klarlagt att det inte är av betydelse att 

operera bort fler körtlar från axillen när sentinel node 

är negativ, dvs fri från metastas. Allt fler studier visar 

att det inte verkar ha någon terapeutisk effekt att 

operera bort fler körtlar även om sentinel node 

innehåller metastas, särskilt om det endast rör sig om 

en mikrometastas. För att närmare kartlägga detta har 

vi startat en cohortstudie av patienter med mikro-

metastaser i sentinel node. Patienterna genomgår 

endast sentinel nodebiopsi, och inte någon 

axillutrymning vid fynd av mikrometastaser. Studien 

är en multicenterstudie med ett 20-tal deltagande 

sjukhus i Sverige och monitoreras från Västerås. 

Inklusionsmålet för bröstbevarande kirurgi nåddes 

våren 2017 men vi fortsätter att inkludera patienter 

som genomgår mastektomi (hela bröstet opereras 

bort). Parallellt med denna har en randomiserad 

studie startat där patienter med 1-2 makrometastaser i 

sentinel node antingen axillutryms eller endast 

genomgår sentinel node biopsi. Detta är en 

internationell multicenterstudie som startade under 

våren 2015 och skall inkludera 3500 patienter vilket 

beräknas ta cirka 3 år till. Studien monitoreras från 

Karolinska Institutet. I styrgruppen ingår professor 

Leif Bergkvist och med dr Yvette Andersson.  
 

Hittills har en kombination av en radioaktiv substans 

och ett blått färgämne använts för att hitta sentinel 

node. Vi har nu också några pågående studier där vi 

utvärderar en metod där man använder super-

paramagnetisk järnoxid. Den injiceras på samma sätt 

som isotopen, och för detektion används ett speciellt 

instrument som använder sig av järnets magnetiska 

egenskaper. Metoden förefaller vara lika säker som 

den gamla, men har fördelen att man slipper 

handhavandet av radioaktivt material. 

 

 

SALVe-projektet (Survey of Adolescent 

Life in Vestmanland) 

Forskare vid CKF arbetar för närvarande med en rad 

vetenskapliga studier i syfte att fördjupa förståelsen 

för faktorer som påverkar bl a självskadebeteende, 

drogmissbruk, sexuellt riskbeteende, övervikts-

problematik, antisocialt beteende, dataspelsproblem, 

depression, ångest och ätstörningar. Inom ramen för 

samarbetet med inst. för Neurovetenskap vid Uppsala 

universitet har ett antal kandidatgener tagits fram. 

Sju doktorander har disputerat i projeket vid Uppsala 

universitet, varav två disputerat 2009 och 2010, en 

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

Under 2005-2018 har drygt sextio 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.  
 

Projektet startade i februari 2009. Syftet med studien 

är att kartlägga förekomst av depression, ångest-

tillstånd, ADHD och beteendestörningar 

(trotssyndrom/uppförandestörning), samsjuklighet, 

psykosociala belastningsfaktorer, genetisk disposition 

och behandlingsresultat hos patienter 4-17 år som 

kommer till BUP. Ett flertal doktorander och 

postdocs kommer att arbeta med data från detta unika 

forskningsprojekt. Fyra doktorander/post docs har 

publicerat artiklar från studien under 2015-2017. 

Under år 2018 har forskningsprojektet fokuserat på 

långtids-uppföljningar av unga vuxna som tidigare 

haft kontakt med barn- och ungdomspsykiatrin. Web-

baserade enkäter har tagits fram och ett första utskick 

till patienter som aktualiserades på BUP åren 2009-

2010 är planerat till december 2018. Inom ramen för 

uppföljningen kommer även journalgranskningar att 

genomföras och en mall för detta har tagits fram.  

 

 

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 femårs-

uppföljning 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 kandidat-

gener. Data från denna studie används av ett flertal 

doktorander och postdoktorander, varav två haft sina 

licentiatexaminationer 2017-2018. 

 

 

SALVe-Kohort 

Arv och miljö: Psykisk och somatisk hälsa bland 

ungdomar i Västmanland.  

Projektet är en kohortstudie där vi följer ca 2000 

Västmanländska ungdomar i 20 år för att undersöka 

levnadsvanor och dess hälsoeffekter. Vi studerar 

psykisk hälsa och beteende både ur biologisk och 

psykosocial synvinkel. Den första datainsamlingen 

påbörjades under hösten 2012 och avslutades 2013. 

Under hösten 2015 genomfördes den första 

uppföljningsstudien, våg 2. Under 2017 påbörjades 

datainsamlingen för en experimentell fördjupnings-

studie. År 2018 genomfördes den andra 



 

21 

 

uppföljningsstudien, våg 3. Ett flertal doktorander 

och postdocs kommer att bedriva sin forskning 

baserat på data från detta projekt. Aktuell information 

om projektet finns på 

www.medfarm.uu.se/ckfvasteras.  

 

 

Tvärsnittsstudien Liv och hälsa ung 

Västmanland  
(Survey of Adolescent Life in Vestmanland) 

Undersökningen är en återkommande tvärsnittsstudie 

som tidigare genomfördes av personal vid CKF men 

som sedan 2014 utförs av personal vid Kompetens-

centrum för Hälsa (KCH) med anknytning och tjänst 

vid CKF. Undersökningen riktar sig till ungdomar i 

årskurs 7 och 9 i grundskolan och årskurs 2 på 

gymnasiet. Forskare vid CKF och KCH arbetar för 

närvarande med en rad vetenskapliga studier i syfte 

att fördjupa förståelsen för hälsans bestämnings-

faktorer bland ungdomar. Här finns för 2017 års 

undersökning ett särskilt fokus psykiskt 

välbefinnande och resultaten används för närvarande 

för att utveckla en ny metod för att främja ungdomars 

psykiska hälsa – Solution-focused Intervention for 

Mental health (SIM).  
 

 

Skolbaserad intervention för att främja 

ungdomars psykiska hälsa –  

en genomförandestudie  

School-based intervention to promote adolescent 

mental health – a feasibility study. 

Projektet är en förstudie med syfte att utveckla, testa 

och processutvärdera en ny metod för att främja den 

psykiska hälsan bland gymnasieungdomar. Målet 

med studien är dels att skapa rätt förutsättningar för 

en senare randomiserad kontrollerad studie som kan 

utvärdera effekter av interventionen och dels att 

skapa en god förankring bland berörda aktörer så att 

en bred implementering blir möjlig om insatsen visar 

sig ha önskad effekt. Efter beslut om finansiering av 

studien presenterades den i maj 2018 för 

verksamhetsledningen för Västerås gymnasieskola 

som var positiv till förslaget. Under året har ett 

forskningsförberedande arbetet pågått, själva 

interventionsmetoden har utvecklats och en manual 

för interventionen är framtagen. En etikansökan är 

genomförd och en digital plattform för insamling av 

data har utvecklats. Tre skolor som visat ett särskilt 

intresse och som av verksamhetsledningen ansågs 

lämpliga att ingå i studien har valts. Rektorer och 

lärare på dessa skolor har fått information om studien 

som beräknas att starta i januari 2019.  

 

 

 

 

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 

skrevs in på vårdavdelningar på Västmanlands 

sjukhus Västerås, Akademiska sjukhuset i Uppsala, 

Nyköpings lasarett, Mälarsjukhuset i Eskilstuna, samt 

Falu lasarett under 2009–2014. Behandlingen ges av 

legitimerade dietister på respektive sjukhus. 

Utvärderingen avser primärt mortalitet och sekundärt 

hälsorelaterad livskvalitet. Datainsamling och 

analyser är klara och manus gällande överlevnad har 

insänts.  

 

 

Kan valet av anestesimedel påverka 

överlevnaden efter cancerkirurgi?  
 

Den anestesiologiska omvårdnaden av cancer-

patienter 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. 

     



 

22 

 

Vi har genomfört en retrospektiv journalgenomgång 

av knappt 3 000 patienter som opererats för bröst- 

eller kolorektal-cancer och som anesteserats med 

antingen sevofluran eller propofol. Propofol-baserad 

anestesi resulterade i drygt fem procentenheter högre 

5-års-överlevnad. Bilden grumlades dock av ojämn 

fördelning av confounders och effektmodifierare 

mellan grupperna, och där skillnaden i överlevnad 

efter multipel regressionsanalys blev icke-signifikant. 

Därefter har en brittisk studie, också den retrospektiv, 

påvisat en ännu tydligare statistiskt signifikant 

skillnad till fördel för anestesimedlet propofol. Givet 

frågans allvarlighetsgrad har vi gått vidare med en 

prospektiv, randomiserad studie, som dimensionerats 

utifrån data från den retrospektiva studien. Med en 

marginal på knappt 10 % för bortfall behövs 8000 

patienter. Inklusionen av patienter startade i Västerås 

december 2013. Successivt har antalet deltagande 

centra ökat. Nu finns nio svenska centra: Västerås, 

Lund, Linköping, Örebro, Kalmar, Skellefteå, 

Uppsala, Sundsvall och Helsingborg. Därtill finns ett 

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

Fram till och med 2018-12-03 har 2 575 patienter 

inkluderats. 

 

Fullt antal patienter med bröstcancer hade inkluderats 

sista september 2017. För den gruppen ska vi nu i 

slutet på 2018 analysera ett-års-överlevnad. 
 

Syfte: att prospektivt analysera om valet av 

anestesimedel för cancerkirurgi kan spela roll för 

överlevnaden. 
 

Frågeställning: medför propofolbaserad anestesi 

högre överlevnad än sevofluranbaserad anestesi? 

Hypotes: propofolbaserad anestesi resulterar i minst 5 

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

Design: prospektiv, randomiserad, kontrollerad 

multi-center-studie. Uppsala Clinical Research 

Centre monitorerar studien. 
 

Utfallsmåtten är: 

• kumulativ ett- och femårsöverlevnad (total och 

 relativ överlevnad) 

• risk för död efter stratifiering för olika tumörtyper, 

ko-morbiditet, regionalblockad eller ej, etc. 

 

 

Förutom doktorandprojekten, som presenteras i 

bilaga 2, bedriver medarbetare vid CKF egna 

forskningsarbeten, här följer några huvudområden: 
 

Yvette Andersson 

-   Sentinel node biopsi vid bröstcancer – 

micrometastaser 

- Sentinel node biopsi vid bröstcancer – 

macrometastaser 

- Sentinel node biopsi vid bröstcancer –  

10-årsuppföljning av kohortstudien 

-   Påverkar fysiologisk stress risken för återfall i 

bröstcancer 

Leif  Bergkvist 

- Sentinel node biopsi vid bröstcancer – 

micrometastaser 

- Sentinel node biopsi vid bröstcancer – 

macrometastaser 

-  SentiMag – en ny metod för sentinel node detektion 

- Epidemiologiska studier, kost och cancer etc 

-  Undernutrition hos äldre 
 

Abbas Chabok  

- Prognostiska faktorer för överlevnad hos patienter 

med kolorektalcancer 

- HAPIrect studien - randomiserad studie 

jämförande två olika kirurgiska metoder hos 

patienter med rektalcancer 

- Utvärdering av risk för postoperativ komplikation 

vid Hartmanns operation 

- Utvärdering av risk för utveckling av låg främre 

resektions syndrom hos rektalcancerpatienter 

opererade med olika kirurgiska metoder 

- Morbiditet i samband med loop ileostomi operation 

- Dagkirurgisk nedläggning av loop ileostomi – 

prospektiv studie 

- Långtidsresultat av AVOD studien  

- Diagnostik av divertikulit med DT-Bös 

- Behandlingsstrategier vid komplicerad divertikulit 

- SCANDIV II: Prospektiv observationell 

multicentrisk multinationell studie vid 

okomplicerad divertikulit 

- Tillämpningsstudien vid okomplicerad divertikulit 

- Prev-mesh studien: Randomiserad multicentrisk 

studie för utvärdering av profylaktiskt nät för att 

förebygga ärrbråck  

- PROSTOREKT studien för utvärdering av risken 

att drabbas av komplikationer efter 

rektalcancerkirurgi hos de som fått behandling 

med strålning mot prostatacancer 

- Nationell fall-kontrollstudie baserad på 

registerdata - Prognostiska faktorer för överlevnad 

hos patienter med kolorektalcancer 
 

Mats Enlund 

- Atelektaser under anestesi (handledning 

doktorandprojekt tillsammans med postdoktorand 

Lennart Edmark) 

- Cancer och anestesi – CAN, se ovan 

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

postdoktorand Marie-Louise Södersved Källestedt) 

- MET-REPAIR, en europeisk multicenter-studie 

om värdet av självskattad funktionsanamnes för 

patienters risknivå vid högrisk-kirurgi (i 

samarbete med Dr. Anna Enlund) 

- Patientsäkerhet på akutmottagning (tillsammans 

med postdoktorand Lena Burström) 

- ”Willingness to pay”, ett hälsoekonomiskt verktyg 

(vilande) 

 

Ulrika L Fagerberg 

- Diagnostiska metoder och prognostiska markörer 

vid inflammatorisk tarmsjukdom hos barn 
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- Immunologiska mekanismer vid inflammation i 

magtarm-kanalen 

- Behandling av inflammatorisk tarmsjukdom 

- Just in TIME-projekt kring funktionella 

buksmärtor hos barn, i samarbete med Örebro 

Universitet 

- Celiaki och handläggning av borderline-slemhinna 

hos barn 

- Food Protein Induced Enterocolitis (FPIES) hos barn 
 

Pär Hedberg 

- Ultraljudsdiagnostik vid hjärt- och kärlsjukdom, 

särskilt vänsterkammarfunktion 

- Hjärtats funktion under fysisk ansträngning 

- Epidemiologiska studier av hjärt- och kärlsjukdomar 

- SAVa-projektet 
 

Jerzy Leppert 

- Patofysiologi och diagnostik vid Raynauds fenomen  

- Hjärt-kärlsjukdomar med fokus på den generella 

åderförkalkningsprocessen 

- Gen-miljöinteraktion, en tvärvetenskaplig 

förklaringsmodell till avvikande beteende hos 

ungdomar 

- Riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdomar hos 40- och 

50-åringar, långtidsuppföljning (WICTORY) 
 

Maziar Nikberg 

- Nationell fall-kontrollstudie baserad på 

registerdata - Prognostiska faktorer för överlevnad 

hos patienter med kolorektalcancer 

- Randomiserad multicenterstudie - HAPIrect 

studien jämförande två olika kirurgiska metoder 

hos patienter med rektalcancer  

- Registerstudie - Utvärdering av risk för postoperativ 

komplikation vid Hartmanns operation 

- Registerstudie - Utvärdering av risk för utveckling 

av låg främre resektions syndrom (LARS) hos  

rektalcancerpatienter opererade med olika 

kirurgiska metoder 

- Nationell registerstudie - ProstoRect – risk för 

postoperativa komplikationer och återfall hos 

rektalcancerpatienter som tidigare genomgått 

strålbehandling pga prostatacancer  

- Registerstudie - Morbiditet i samband med loop-

ileostomi operation 

- Prospektiv klinisk pilotstudie - Dagkirurgisk 

nedläggning av loop ileostomi  

- Registerstudie - Risk för utveckling av Ileus hos 

patienter som genomgått bäckenkirurgi 

- Prospektiv klinisk behandlingsstudie – utvärdering 

av neostigmin som profylax efter tarmkirurgi 

- Immunhistokemisk metodbeskrivning av 

kärlinväxt vid adenocarcinom 

- Nationell studie baserat på registerdata - 

Histopatologiska riskfaktorer för återfall och död 

hos patienter med stadium III rektalcancer 

- Experimentell studie - Identifiering och utvärdering 

av lymfkörtelmetastaser genom maskininlärning – 

feasibility och sensibilitetsstudie 

- Experimentell studie - Polypklassificering genom 

maskininlärning – feasibility och sensibilitetsstudie 

- Långtidsresultat av AVOD studien  

- Prospektiv multicenterstudie - DIDIT – Diagnostik 

av divertikulit med DT-Bös  

- Prospektiv multicenterstudie - DIDIT – 

Divertikulit scoring 

- SCANDIV II: Prospektiv observationell 

multicentrisk multinationell studie vid 

okomplicerad divertikulit 

- Retrospektiv cohortstudie - Behandlingsstrategier 

vid komplicerad divertikulit 

- Retrospektiv cohortstudie - Poliklinisk 

behandling av okomplicerad divertikulit – 

kostnadsanalys 

- Prospektiv multicenterstudie - Scandiv 2 – 

utvärdering av olika behandlingsstrategier för 

patienter med komplicerad divertikulit 
 

Kent Nilsson 

-   Nya tekniska lösningar för diagnos av psykisk ohälsa 

- IT och digitalisering, ett sätt att underlätta klinisk 

praxis 

- Forskning en naturlig del av klinisk vardag, 

”Klinik och forskning; hand i hand” 

- Sociala relationer och emotioner, prediktorer för 

avvikande beteende 

- Barn och ungdomspsykiatri, biologisk känslighet 

och psykosociala förhållanden i relation till 

samsjuklighet och behandlingsrespons 

- Missbrukande ungdomar, risk och skyddsfaktorer 

samt psykiatrisk samsjuklighet  

- Dataspel och spel om pengar bland ungdomar 

- Gen-miljöinteraktion, en tvärvetenskaplig 

förklaringsmodell till avvikande beteende hos 

ungdomar 

- Förändringar i hjärnans strukturer som en konsekvens 

av biologisk känslighet och miljöpåverkan 

- Förändringar i genernas uttryck i form av metylering 

som en konsekvens av biologisk känslighet och 

miljöpåverkan 

 

Eva Nohlert 

- Effektivisering av tobaksavvänjningsbehandling 

- Behandlingseffektivitet av 

tobaksavvänjningsprogram 

- Kostnadseffektivitet av tobaksavvänjningsprogram 

- Utvärdering och utveckling av Sluta-röka-linjen 

- Tandvårdsstudier inom behandling av sömnapné 

och käkledsartralgi 
 

Susanne Olofsdotter  

- Initial screening av psykiatriska symtom och 

psykosociala riskfaktorer på BUP  

- Evidensbaserad diagnostik på BUP  

- Triagering på BUP 

- Effekter av initial screening av tonåriga BUP-

patienters ångestsymtom avseende åtgärder och 

behandling riktade mot ångestproblematik.  
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- Journalgranskning av barnpsykiatrisk vård för 

tonåriga patienter med självrapporterad ångest 

- Kontinuitet och incidens av ångestsyndrom och 

samsjuklighet från tonår till unga vuxenår – 

jämförelse mellan en barnpsykiatrisk och 

populationsbaserad kohort 

- Funktion, livskvalitet och vårdkonsumtion bland 

unga vuxna - jämförelse mellan en barnpsykiatrisk 

och populationsbaserad kohort 

 

Elisabet Rodby Bousquet  

- Muskuloskeletala besvär vid cerebral pares, 

höftluxation, skolios och kontrakturer  

- Screeningmetoder och riskscore för skolios och 

höftluxation 

- Bedömningsinstrument för position och postural 

förmåga  

- Positionering, förflyttning och hjälpmedel vid 

cerebral pares  

- Smärta, fatigue och livskvalitet vid cerebral pares 

- Klassifikation av ät- och drickförmåga vid 

cerebral pares 
 

Andreas Rosenblad  

- Kvantilregressioner för longitudinella data 

- Bootstrap för kvantilregressioner 

- Datorintensiva statistiska metoder 

- Deltar i WICTORY-projektet med uppföljning av 

40- och 50-åringar undersökta på 1990-talet 
 

Karin Sonnby 

- Planering av forskningsprojekt på mottagning 3, 

VUP; nybesöksbedömning och uppföljning av 

patienter som fått kvalitetssäkrad diagnostisk 

bedömning och livsstilsintervention. Utvärdering 

av patient-, personal- och vårdperspektiv av 

förändrade bedömnings- och uppföljningsmetoder. 

- Rapport av tidigare självmordsförsök vid ankomst 

till BUP hos tonåringar, finns olika symtom-

profiler och har de olika prognos avseende 

funktion i ung vuxen ålder? 

- Anknytning till mor/far och relation till mobbing 

respektive mobbing/offerbeteende 

- Validering av funktionsskattningsformulär och 

depressionsskattningsformulär för ungdomar/ 

föräldrar (CSDS/CSDS-P, DSRS-A/DSRS-AP, 

MADRS-S) 

- Samtidiga symtom på ADHD och depression och 

könsskillnader 

- i relation till att få diagnosen ADHD på BUP 

efter positiv screening av ADHD-symtom vid 

ankomst 

- i relation till chans att ha fått remiss till BUP 

från skolan 

- i relation till total symtomprofil 

 

 

 

 

Fredrik Söderqvist 

- Skolbaserad intervention för att främja ungdomars 

psykiska hälsa – en genomförandestudie 

- Skillnader i positiv psykisk hälsa mellan olika 

grupper: En kartläggande litteraturöversikt utifrån 

kön, ålder, socioekonomisk status och sexuell 

läggning 

- Skillnader i positiv psykisk hälsa bland skol-

ungdomar: Analys utifrån Liv och hälsa ung 

undersökningsåren 2014 och 2017. 

- Utvärdering av utbildningssatsning för personal 

vid HVB-hem för ensamkommande flyktingbarn. 

- Adolescent positive mental health: policies, 

measurements, prevalence and correlates in a 

Chinese setting. 
 

Marie-Louise Södersved Källestedt 

- Fem-årsuppföljning av sjukvårdspersonals 

teoretiska kunskaper inom hjärt- och lungräddning  

- Erfarna simulatorinstruktörers utveckling över tid 

och betydelsen av deras arbete för vården 

- Vårdpersonals teoretiska kunskaper och deras 

attityder till hjärt- och lungräddning (HLR) i 

Västmanland och Dalarna 

- Sjukvårdspersonals upplevelser av sina egna 

förmågor i samband med akut händelse.  
 

Lisa Söderström 

- Effekter av kostråd och kosttillägg till äldre patienter 

med risk för undernäring som skrivs ut från sjukhus 

– en randomiserad kontrollerad studie 
 

Sofia Vadlin  

- Dataspel och spel om pengar bland ungdomar i 

relation till psykisk ohälsa och beteende 

- Beroendesyndrom, psykiatriska symtom och 

samsjuklighet i relation till framtida 

utbildningsnivå, funktionshinder/sjukskrivning 

och etablering på arbetsmarknaden   

- Beroendesyndrom, psykiatriska symtom och 

samsjuklighet i relation till livskvalitet och 

funktionsnivå 

- Likheter och skillnader i erfarenheter och symtom 

mellan substans- och beteendeproblem/-beroende 

- Typ av spel och spelmotiv i relation till 

psykiatriska symtom och samsjuklighet 

- Autonoma nervsystemets respons på spelstimuli 

relaterat till tidigare spelerfarenheter och gen-

miljö interaktion 

- Validering av GAIT mot semistrukturerad 

diagnostisk intervju 

- Test-retest av GAIT 
 

Philippe Wagner 

- Familjär cancerrisk, p-piller och utvecklingen av 

mjukdelssarkom 

- Vävnadstrauma och utvecklingen av mjukdelssarkom  

- Dekomposition av familjära risker i studier med 

fall-kontroll design 

- Flernivåanalyser av individuell heterogenitet inom 

folkhälsa: att utveckla nya metoder och koncept  
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Magnus von Unge 

- Smaknervsstudien 

- Intraoperativ mätning av hörselbensrörligheten 

- Aktivering av regenerationscentra på trumhinnan 

- Odling och analys av stamceller från trumhinnan 

- Jämförande studie av olika ventilationsrör vid 

sekretorisk öroninflammation 
 

Cecilia Åslund 

- Social status, socialt kapital och skam – betydelse 

för hälsa och beteende 

- Sociala relationer och emotioner, prediktorer för 

psykiatrisk sjuklighet och avvikande beteende 

bland ungdomar 

- Gen-miljö interaktion i relation till psykiatrisk 

sjuklighet och avvikande beteende bland 

ungdomar 

- Biologisk känslighet för miljöfaktorer och social 

kontext – maskrosbarn och orkidébarn 

- Dataspel och spel om pengar bland ungdomar i 

relation till hälsa och beteende 

- Förändringar i genernas uttryck i form av 

metylering som en konsekvens av biologisk 

känslighet och miljöpåverkan 

- Autonoma nervsystemets respons på spelstimuli 

relaterat till tidigare spelerfarenheter och gen-

miljö interaktion 

 

John Öhrvik 

- Epidemiologiska studier av riskfaktorer för 

kardiovaskulära sjukdomar. 

- Neurala nätverksmodeller för prediktion av 

risken att drabbas av kardiovaskulär sjukdom. 

Speciellt kommer -omics markörer att ställas i 

relation till etablerade riskfaktorer. 

- Bootstrapmetoder för nedjustering av 

effektstorlekar med tillämpning på helgenom 

studier inom kardiologi. 
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Vetenskaplig produktion 
 

Figur 2: Samtliga publicerade artiklar under 2018 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.  

 

2018: Medelimpaktfaktorn drivs i år upp mycket pga medverkan i en publikation i JAMA med impaktfaktor 44,0. 

Bortser vi från den landar vi på 3,3.  
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Nationella refereebedömda tidskrifter 

2A. Hessen-Söderman l, Knutsson J, Priwin C, von Unge M. V 

Vilken typ av ventilationsrör ska man välja? 

Svensk ÖNH-tidskrift 2018 vol 26(2):16-19 

1A. Nilsson G 

Doktor för hundra år sedan 

Läkartidningen 2018; 33-34 

 

Corrigendum av tidigare publicerade artiklar 

 

Söderström L, Thors Adolfsson E, Rosenblad A, Frid H, Saletti A, Bergkvist L 

Corrigendum to 'Mealtime habits and meal provision are associated with malnutrition among elderly patients 

admitted to hospital' [Clin Nutr 32 (2) (2013) 281-288].  

Clin Nutr. 2018 Jun 8   -   Epub ahead of print 

 

Söderström L, Rosenblad A, Thors Adolfsson E, Saletti A, Bergkvist L  

Corrigendum to 'Nutritional status predicts preterm death in older people: A prospective cohort study' [Clin Nutr 33 

(2) (2014) 354-359]. 

Clin Nutr. 2018 Jul 12   -   Epub ahead of print 
 

 

 

Föredrag/poster  
 

 

Internationella kongresser 2018  

 
4:th Pediatric Inflammatory Bowel Disease Masterclass of ESPGHAN (European Society of Pediatric 

Gastroenterology, Hepatology and Nutrition), Köpenhamn, 25-27 nov, 2018 

Ulrika L. Fagerberg 

Dysplasia in pediatric Crohn´s disease 

Föreläsare 

 

Norsk forening for Otorhinolaryngologi, Hode- og Hals-Kirurgi, Høstmøtet, Oslo 25 – 27 oktober 2018 

von Unge M 

Komplikasjoner til ventilasjonsrör: skillnad mellan olika typer 

 

72nd Annual meeting American Academy of Cerebral palsy and Developmental Medicine, Cincinnatti, USA,  9-13 

oktober 2018 

 

Ginny Paleg, PT, DScPT – PT; Elisabet Rodby-Bousquet, PhD; M. Wade Shrader, MD; Carol Shrader 

ic07: 7 effective habits for hip health 

Föreläsning Instructional course (2 timmar) 

 

Marij Roebroeck, PhD; Susan C. Labhard, MSN, RN; Jan Willem Gorter, MD, PhD; Donna Thomson- 

Parent Advisor; Elisabet Rodby-Bousquet, PhD 

Ic19: Transformative journeys into adulthood: best practices to promote life skills and to receive 

emerging adults with childhood onset disabilities into adult care 

Föreläsning Instructional course (2 timmar) 

 

Erika Cloodt, (Andreas Rosenblad, Elisabet Rodby Bousquet) 

Demographic and modifiable factors associated with knee contracture in children with cerebral palsy 

Föreläsning (15 min) 

 

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29907352
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29907352
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30017242
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30017242


 

34 

 

International Conference on Dentistry and Oral health (ICDO), Rom 20-22 september 2018 

Eva Nohlert 

Smoking cessation in a dental setting. Comparison of the cost-effectiveness of a high- and a low-

intensity treatment at long-term follow-up in a randomized trial. 

Poster. Best poster award.  

 

The Nordic Seating Symposium (NSS), Köpenhamn, 6-7 sep 2018 

Ginny Paleg, Elisabet Rodby Bousquet 

Early identification and positioning priorities for young children with cerebral palsy 

Föreläsning Key note session (30  min) 

 

Atli Áugústsson, (Ϸórarinn Sveinsson, Elisabet Rodby Bousquet) 

The effect of asymmetrical limited hip flexion on seating posture, scoliosis and windswept hip distortion 

Föreläsning (30 min) 

 

8th Int Symp on Middle Ear Mechanics in Research and Otosurgery, Shanghai, China, 5-9 juli 2018 

Niklasson A, Rönnblom A, Tano K, Gladiné K, Dirckx J, von Unge M 

An Optimal Partial Ossicular Prosthesis Should Connect Both to the Tympanic Membrane and Malleus. 

A Temporal Bone Study Using Laser Doppler Vibrometry.  

 

von Unge M, Wales J, Gladiné K, Van de Heyning P, Topsakal V, Silvola J, Dirckx J 

Minimally Invasive Intra-operative Laser Vibrometry (MIVIB) with a Floating Mass Transducer - A 

New Method for Objective Evaluation of the Middle Ear Function. 

 

Gladiné K, Wales J, Van de Heyning P, Topsakal V, von Unge M, Dirckx J 

Minimally Invasive Laser Vibrometry (MIVIB) Using a Floating Mass Transducer: Technical Aspects. 

 

The European Seating Symposium (ESS), Dublin, Irland, 12-15 juni 2018 

Ginny Paleg (US), Wade Shrader (US), Elisabet Rodby Bousquet (Swe), Carol Shrader (US) 

Evidence and Experience for Mobility Interventions and Postural Management 

Föreläsning Key note session (2 timmar) 

 

Ginny Paleg (US), Elisabet Rodby Bousquet (Swe) 

Manual and Power Wheelchairs for Children with Cerebral Palsy - Let’s get moving 

Föreläsning (30 min) 

 

Elisabet Rodby Bousquet (Swe), Gudny Jonsdottir (Iceland) 

How to use the Posture and Postural Ability Scale (PPAS) in clinical settings 

Föreläsning (1 timme) 

 

Atli Áugústsson, (Ϸórarinn Sveinsson, Elisabet Rodby Bousquet) 

The effect of asymmetrical limited hip flexion on seating posture, scoliosis and windswept hip distortion 

Föreläsning (30 min) 

 

Erika Cloodt, (Andreas Rosenblad, Elisabet Rodby Bousquet) 

Demographic and modifiable factors associated with knee contracture in children with cerebral palsy 

Föreläsning (15 min) 

 

XXXI International Conference "Advances in Anaesthesiology and Intensive Care", Książ Castle, Poland, 8 - 9 

juni 2018 

M Enlund 

CAN-study - Cancer and Anaesthesia 

Lecture 

 

30th European Academy of Childhood Disability conference (EACD), Tbilisi Georgien, 28-31 maj 2018 

Erika Cloodt, (Andreas Rosenblad, Elisabet Rodby Bousquet) 

Knee contracture in children with cerebral palsy 

Föreläsning  
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Rudolph Korinthenberg (discussants Elisabet Rodby-Bousquet, Bernard Dan) 

A new era in the management of neuromuscular disorders in children and adolescents. 

 

Program kick-off meeting Netherlands CP register, Amsterdam 17 maj 2018 

Elisabet Rodby Bousquet  

Uppföljningsprogram för cerebral pares (CPUP): structure, experiences, results 

Föreläsning (1 timme) 

 

Elisabet Rodby Bousquet, Annemieke Buizer 

Working session: Follow up program in the Netherlands, Reflection & recommendations  

 

Elisabet Rodby Bousquet, Jorrit Slaman  

Register for monitoring and decision making - Presentation: CPUPand GemsTracker 

Föreläsning (30 min)   

 

Fagdag Cerebral pareseregisteret i Norge (CPRN) og Cerebral parese oppfølgingsprogram (CPOP) Oslo, 18-19 

april 2018 

Elisabet Rodby Bousquet 

Oppfølging av voksne med CP i Sverige – organisering og resultater  

Inbjuden föreläsare 2 x 45 min 

 

17th World Conference on Tobacco or Health (WCToH), Kapstaden, Sydafrika, 7-9 mars 2018 

Eva Nohlert 

Self-perceived ability to cope with stress without smoking predicts successful smoking cessation 12 

months later in a quitline setting: A randomized trial 

Poster  

 

34th International Seating Symposium (ISS), Vancouver, Kanada, 6-9 mars 2018 

Ginny Paleg (US), E Rodby Bousquet (Swe) 

Intervening Early to Enhance Mobility: No  more watchful waiting!  

Föreläsare Instructional session (1 h) 

 

Debbie Field (CA), E Rodby Bousquet (Swe), Ginny Paleg (US), Roslyn Livingstone (CA) 

Positioning and Mobility Priorities for Children with Cerebral Palsy 

Föreläsare Pre-symposium workshop (3 h) 

 

Telehealth - Sunny Hill Health Centre for Children, Vancouver, Kanada, 5 mars 2018 

Elisabet Rodby Bousquet 

Active surveillance – shifting from correction to prevention 

Föreläsare Instructional course (1 h) 

 

Combined Sections Meeting, American Physical Therapy Association, New Orleans, USA, 21-24 feb 2018 

Ginny Paleg (US), Elisabet Rodby Bousquet (Swe) 

Intervening Early to Enhance Mobility: No  more watchful waiting!  

Föreläsare Academy of Pediatric PT, Educational  session (2 h) 

 

 

 

Nationella kongresser 2018 
 

CPUP-dagar 2018, Malmö, 22-23 oktober 2018 

Elisabet Rodby Bousquet 

Uppföljning av vuxna med CP 

Föreläsning (90 min) 

Ortosformulär i CPUP 

Föreläsning (90 min)  
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Katina Pettersson, Caroline Martinsson, Reidun Jahnsen.  

GMFM i CPUP. Genomgång av motoriskt test.  

Föreläsning (90 min) 

 

Nationellt möte om Kronisk inflammatorisk tarmsjukdom hos barn och ungdom, Örebro, 11-12 oktober 2018 

Fagerberg Ulrika L 

Nyheter kring pediatrisk inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) från arbetsgruppen för pediatrisk IBD 

Föreläsare 

 

Utbildningsdag kring Svenskt kvalitetsregister för inflammatorisk tarmsjukdom - SWIBREG, 5 oktober 2018, 

Stockholm 

Fagerberg Ulrika L 

Barnmodulen i SWIBREG 

Föreläsare 

 

Kirurgveckan Helsingborg Aug 2018 

Jana de Boniface, Jan Frisell, Lisa Rydén, Malin Sund, Johan Ahlgren, Dan Lundstedt, Yvette Andersson, Leif 

Bergkvist, Roger Olofsson Bagge 

SENOMAC – en uppdatering 

Föredrag 

 

Andreas Karakatsanis, Abdi-Fatah Hersi, Staffan Eriksson, Helena M Olofsson, Leif Bergkvist, Imad 

Mohammed, Marie Sundqvist, Shahin Absaleh, Roger Olofsson Bagge, Lida Pistoli, Ava Kwing, Malin Sund, 

Fredrik Wärnberg 

En interimsanalys av SentiNot – ett sätt att undvika Sentinel Node Biopsi (SNB) vid DCIS. 

Föredrag 

 

Svensk Dagkirurgisk Förenings årsmöte, Stockholm, 24 - 25 maj 2018 

M Enlund 

CAN-studien - Cancer och Anestesi 

Föreläsning 

 

Svenska BUP-kongressen 2018, Luleå 24-25 april 2018 

Susanne Olofsdotter, Jan-Olov Larsson, Markus Andersson 

Symposium: Triagering av psykiska symptom hos unga inom första linjen och på BUP 

Föreläsning (90 min) 

 

Nationella Barnveckan, Aros Congress Center, Västerås 23-26 april, 2018 

Fagerberg Ulrika L 

Handläggning av akut IBD-kolit 

Föreläsare 

 

Fagerberg Ulrika L  

Fekalt kalprotektin vid utredning och uppföljning av IBD – vad vet vi idag? 

Föreläsare 

 

Fagerberg Ulrika L 

Barn och Smärta - Funktionella buksmärtor hos barn 

Föreläsare 

 

Thapper Maria, Fagerberg Ulrika L 

Celiaki och Duodenal Intraepitelial Lymfocytos vid Gastroskopier på Barnkliniken i Västerås år 2012-2015 

Poster 

 

Rolandsdotter J Helena, Fagerberg Ulrika L, Eberhardsson Michael, Finkel Yigael 

Trough s-infliximab and antibodies towards infliximab in 45 children with Inflammatory Bowel Disease 
Poster 
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Rolandsdotter J Helena, Fagerberg Ulrika L, Eberhardsson Michael, Finkel Yigael 

Granulocyte and monocyte apheresis for induction of remission in children with newly onset inflammatory bowel 

colitis 

Poster 

 

Rolandsdotter J Helena, Fagerberg Ulrika L, Eberhardsson Michael, Finkel Yigael. 

Colonic mucosal cytokine profiles after remission treatment with granulocyte and monocyte apheresis (GMA) in 

children with first onset inflammatory colitis  

Poster 

 

The Swedish Organisation for the study of Inflammatory Bowel Diseases (SOIBD) meeting, Läkarsällskapet, 

Stockholm, 12 -13 april, 2018 

Ulrika L. Fagerberg 

Tema kalprotektin och pediatrisk IBD-forskning 

Fekalt kalprotektin – vad vet vi idag?   

Föreläsare, Moderator med ansvar för det vetenskapliga programmet 
   

 

 

 

Uppdrag  

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

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

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

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

Yvette Andersson  

Refereeuppdrag 

• Refereeuppdrag för Br J Surgery och World J Surgery 
 

Leif Bergkvist 

Refereeuppdrag 

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

Surgery, BMC Cancer, BMC Medicine, Läkartidningen  
 

Övriga uppdrag 

• Betygsnämnd vid disputation för Jasmine Brandt i Malmö. 

• Aktiv medlem i styrgruppen för SIMPLER, ett konsortium för en infrastruktursatsning inom 

nutritionsepidemiologi, i huvudsak finansierat av VR. 

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

bröstcancergruppen och AstraZeneca. 
 

Abbas Chabok 

Övriga uppdrag 

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

Mats Enlund 

Övriga akademiska uppdrag 

• Ordförande vid disputationer x 3 

• Fakultetskollegium, UU, x 2 
 

Referee-uppdrag 

• Acta Anaesthesiol Scand x 2 

• Clinical Pharmacokinetics x 1 

• Upsala Journal of Medical Science x 3 
 

Övriga uppdrag 

• Advisory board Scandinavian Real Heart 
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• En av två svenska representanter utsedda av Näringsdepartementet i delprojektet COST-Action 15204 av 

Horizon 2020 

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

specialistsjuksköterskor i intensivvård och anestesi, Mälardalens högskola; b) an-ssk. och an-läk., Linköping c) 

Horizon 2020, Bryssel; d) an-ssk. och an-läk., Umeå. 

• Regionala Forskningsrådets Prioriteringskommitté 

 

Ulrika L Fagerberg 

Övriga uppdrag 

• Medlem i organisations-kommittèn för Nationella Barnveckan i Västerås, Aros Congress Center, 23-26 april 

2018 

• Ansvarig för vetenskapliga programmet och Gastro/hepatologi/nutritions-programmet, Nationella Barnveckan i 

Västerås, Aros Congress Center, 23-26 april 2018 

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

nationellt möte kring barn-IBD och arbete med nationella vårdprogrammet   

• Verksam inom Arbetsgruppen för celiaki hos barn och ungdom  

• Verksam inom Swedish Organisation for the study of Inflammatory Bowel Diseases (SOIBD) med ansvar för 

det vetenskapliga programmet på årsmötet april 2018 

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

vuxna (SWIBREG) samt register- och utbildningsansvarig i Region Västmanland  

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

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

Tredje uppgiften 

Tidningsartiklar i VLT om funktionella buksmärtor hos barn och studien Just in Time – Dans och Yoga vid 

funktionella buksmärtor hos flickor 9-13 år. 

 

Pär Hedberg 

Refereeuppdrag 

• Angiology 

• Journal of Clinical Medicine 

 

Jerzy Leppert  

Övriga uppdrag  

• Styrelseledamot Centrum för Primärvårds Forskning Malmö 

• Styrelseordförande vetenskaplig konsortium SIMPLER 

• Ansvarig för utredning om precisionsmedicin inom Region Västmanland 

• Medlem i Editorial Board Upsala Journal of Medical Sciences 

• Prioriteringskommitté regionala forskningsrådet RFR 
 

Refereeuppdrag 2018 

• Upsala Journal of Medical Science  

 

Maziar Nikberg 

Refereeuppdrag 

• Medical Sciences Clinical Epidemiology  

• Acta Oncologica  

• World Journal of Gastroenterology  

• OncoTargets and Therapy  

• Gastroenterology Research and practice  

• German Research Foundation - Clinical Trials Programme 
 

Övriga uppdrag 

• Vetenskaplig sekreterare, Svensk kirurgisk förening för kolorektal kirurgi 

 

Kent Nilsson  

Övriga uppdrag 

• Vice ordförande i Systembolagets Alkoholforskningsråd 

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

• Brain and Behavior, CNS Neuroscience & Therapeutics, Drug and Alcohol Dependence, Läkartidningen, 

Molecular Neurobiology och Journal of Neural transmission  

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

Eva Nohlert   

Refereeuppdrag 

• Tobacco Control och Preventive Medicine Reports 
 

Övriga uppdrag 

• Medlem i arbetsgrupp i utvecklingsprojekt om Sammonitorering inom Kliniska Studier Sverige 
 

Susanne Olofsdotter  

Refereeuppdrag 

• Refereeuppdrag för Psychiatry Research och Journal of Adolescence 
 

Tredje uppgiften 

• Publika föredrag, samt ett inslag i nationell och regional media 
 

Elisabet Rodby Bousquet 

Refereeuppdrag 2018 

• Archives of Physical Medicine and Rehabilitation x 2 

• BMC Pediatrics x 3 

• Clinical Epidemiology 

• Developmental Medicine & Child Neurology 

• Disability and Rehabilitation x 6  

• Journal of Motor Behavior 

• Journal of Pediatric Rehabilitation Medicine x 2  

• Scandinavian Journal of Occupational Therapy 

• Research in Developmental Disabilities 

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

• Review konfernsabstract för AACPDM (American Academy of Cerebral Palsy and Developmental Medicine.  

• Review konferensabstrakt för NSS (Nordic Seating Symposium) Copenhagen 
 

Internationella uppdrag 

• Sitter i styrelsen för EACD, the European Academy of Childhood Disabilities. 

• Ordförande i Life Span Care Committée i AACPDM, the American Academy of Cerebral Palsy and 

Developmental Medicine.  

• Medlem i kommunikationskommittén för IAACD, the International Alliance of Academies of Childhood 

Disability.  
 

Nationella uppdrag 

• Koordinator för det nationella kvalitetsregistret och uppföljningsprogrammet vid cererbral pares  (CPUP). 

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

arrangerar nordiska konferenser.  

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

positionering för personer inom hjälpmedelsverksamhet i Sverige. 
 

Andreas Rosenblad 

Refereeuppdrag 

• Journal of Advanced Nursing 

• Patient Education and Counseling 
 

Akademiska uppdrag 

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

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

kardiovaskulär epidemiologi, Karolinska institutet. 
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Karin Sonnby  

Refereeuppdrag 

• Nordic Journal of Psychiatry 

• Uppsala J Med Sci. 
 

Tredje uppgiften 

• Publika föredrag för läkare inom psykiatrin, i informationsbladet ”Angeläget”, samt för chefer inom PPHV. 

 

Fredrik Söderqvist 

Referee-uppdrag  

• International Journal of Mental Health Systems 

• PeerJ – The journal of Life and Environmental Sciences 
 

Forskar-uppdrag  

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

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

systematisk litteraturöversikt och en empirisk studie bland skolungdomar. De två rapporterna finns sedan 

september publicerade på Folkhälsomyndighetens hemsida. 

 
Lisa Söderström 

Referee-uppdrag 2018 

• Nutrients x 4 

• Journal of Clinical Medicine x 2 

• BMJ Open x 3 

• Scientific Reports x 1 
 

Övriga uppdrag 

• Lokal nodsamordnare för kliniska studier i Region Västmanland  

 

Marie-Louise Södersved Källestedt  

Övriga uppdrag 

• Instruktör i akututbildning sjuksköterskeutbildning T5, Mälardalens Högskola. 

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

• Fakultetsrepresentant för instruktörsutbildning inom Svensk förening för klinisk träning och medicinsk 

simulering.  

• Medlem i arbetsgruppen hjärtstopp inom sjukhusvården för Svenska HLR rådet. 

• Samverkan i ett projekt mellan Region Västmanland och Mälardalens högskola i utvärdering av 

instroduktionsår för nyutexaminerade sjuksköterskor.  

 

Philippe Wagner  

Referee-uppdrag  

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

pharmacy 
 

Övriga uppdrag 

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

• Undervisning Lunds Universitet, Medicinska Fakulteten: Applied statistics II – Biomedicine and Laboratory 

medicine, Lineär regression. 

 

Magnus von Unge 

• Intraoperativ mätning av hörselbensrörligheten och testning av funktionen hos olika kommersiella 

hörselbensproteser 

• Aktivering och studium av regenerationscentra på human trumhinna 

• Odling och analys av migrationsegenskaperna hos hudceller från human trumhinna 

• Experimentell undersökning av läkningsförmågan vid fraktur på hörselbenen 

• In-vitro analys av olika antiseptikas effekter på biofilm av mellanörepatogener 
  

Övriga uppdrag 

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

• Invited International Guest Faculty för Int Conf Middle Ear Mechanics 2018 (MEMRO2018) 
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• Kursläraruppdrag vid grundkursen i ÖNH-sjukdomar för medicine studerande vid Universitetet i Oslo 

 

Referee-uppdrag  

• Editorial board member for The Journal of International Advanced Otology 

• Regular reviewer for The International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology, Acta Otolaryngologica and 

Upsala Journal of Medical Sciences 

• Medlem i Acta Otolaryngology Society 

 

Conference session Moderator 

The session “Middle ear Pathology and Diagnostics” 

8th Int Symp on Middle Ear Mechanics in Research and Otosurgery, Shanhai, China, 5-9.7.2018 

Member of the International Faculty  

8th Int Symp on Middle Ear Mechanics in Research and Otosurgery, Shanhai, China, 5-9.7.2018 

Opponent at dissertation 

• The thesis ”Middle ear pressure regulation” by Simona Paraduro, Aalborg University, Denmark, 7.9.2018 

• The thesis ”Mechanics of a single ossicular ear: optical measurements and finite elementmodeling of the avian 

middle ear” by Pieter Muyshond, University of Antwerp, Belgium, 18.4.2018 

 

Opponent at PhD half-time assessment 

• Jakob Skalleberg, halvtidskontroll, Oslo Universitet, Rikshospitalet, Oslo, 6.2.2018 

 

Cecilia Åslund 

Övriga uppdrag  

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

• Föreläsningsuppdrag Läkarprogrammet Uppsala, T3-4, neuronal plasticitet och gen-miljö interaktion 

• Ledamot i prioriteringskommittén för Regionala Forskningsrådet (RFR) Uppsala-Örebroregionen  

 

Refereeuppdrag  

• Jornal de Pediatria 

• Scandinavian Journal of Public Health 

• Journal of Adolescence 

• Journal fo Epidemiology and Community Health 

• Journal of Psychiatric Research 

 

Akademiska uppdrag 

• Ledamot i betygsnämnd vid halvtidsseminarium för doktorand Håkan Wall, Karolinska Institutet. 

 

John Öhrvik  

Refereeuppdrag 

• BMJ Open 

• Circulation 

 
 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Favesyayincilik.us11.list-manage1.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3D29d896c53b2bca12baf3be666%26id%3D950ea49c01%26e%3De8c7e3b7cc&data=02%7C01%7C%7C6430c86d24b9437b8f6008d664bcdc17%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636807159636622406&sdata=y4nNVZPz7TUt92w0adW8EIrjkQbQLnU0QDeVJSUGifo%3D&reserved=0
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Forskningsanslag 
Centrum för klinisk forskning administrerar Region 

Västmanlands olika forskningsanslag. 

 

Forskningstjänster  
 

Vid Region Västmanland finns 14 doktorandtjänster 

på 25-50 % och fyra till åtta postdoktorandtjänster på  

12,5-50 %. Forskningstjänsterna utlyses kontinuerligt 

alltefter de frigörs. Rätt att söka har anställda vid 

Region Västmanland. Konstruktionen är ett två-årigt 

förordnande med max 50 % vid CKF kombinerat 

med övrig tjänstgöring inom den sökandes 

verksamhet vid Region Västmanland. Det två-åriga 

förordnandet kan förlängas med två år i taget till 

totalt sex år per sökande. Doktorandtjänsterna (med 

90 % av ordinarie lön) söks i konkurrens och ges till 

sökanden som kommit nära eller passerat 

halvtidskontroll/licentiatexamen.  

Postdoktorandtjänsterna (med bibehållen lön) är 

öppna för sjukvårdspersonal som disputerat inom den 

senaste femårsperioden. 

 

 
 
 

Doktorander med 25-50 % tjänst  
 

 Projekt 

Ingvar Sverrisson leg läk, Kirurgkliniken,  

50 %, 160601-181231 
 

Rectal cancer: aspects of type of operation and 

complications 

Emeli Månsson, leg läk, Infektionskliniken,  

50 %, 170101-181231 
 

Staphylococcus epidermidis och ledprotesinfektioner, 

värd – mikrob interaktioner 

Christina Carlander leg läk, Infektionskliniken 

50 %, 170101-181231 
 

HPV-associated cancer in HIV-infected women 

Arnar Thorisson, leg läk, Röntgenkliniken  

50 %, 170901-181031 
 

Acute Colonic Diverticulitis: The role of computed 

tomography in primary diagnosis, prediction of 

complications and surgical intervention 
 

Erland Östberg, leg läk, Operationskliniken,  

25 %, 180806-190630 

Pulmonary atelectasis in general anaesthesia - Clinical 

studies on the counteracting effects of positive end-

expiratory pressure 
 

Cecilia Ranhem, leg läk, Kvinnokliniken,  

25 %, 180806-190630 

Potential prognostic markers i primary vaginal 

carcinoma  
 

Jonas Selmeryd, leg läk, Fysiologkliniken,  

25 %, 190101-201231  

Evaluation of established algorithms and derivation of 

new algorithms for diagnosis and classification of left 

ventricular diastolic dysfunction 
 

 

 

Postdoktorander med individualiserad tjänstgöringsgrad 
  

 
 

Projekt 

 

Fredrik Söderqvist, med dr,  

Kompetenscentrum för hälsa, 12,5 %  

(130601-190531) 

1. Hälsa och elektromagnetiska fält: 

beteendemedicinska och biologiska effekter relaterade 

till dagens informations- och kommunikationsteknologi. 

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

kan den mätas? och vilka risk- och skyddsfaktorer är 

viktiga? 
 

Yvette Andersson, med dr, Kirurgklin, 25 %  

(140101-191231) 

Sentinel node in clinical practice – implications for 

breast cancer treatment and prognosis 
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Forskare med individualiserad tjänstgöringsgrad 
  

 
 

Projekt 

 

Abbas Chabok, docent, Kirurgklin, 25 %  

(180101-201231) 
 

Different aspects of the treatment of diverticulitis 

 

Maziar Nikberg, docent, Kirurgklin, 20 %  

(180501-210430) 
 

Kolorektalcancer, Divertikulos 

 

 

 

 



 

44 

 

Forskningsanslag – tid för forskning 

(forskarveckor) – utlyses 15 aug-15 sept 

  
Vid Region Västmanland finns två forskningsanslag 

med syfte att utveckla kompetens inom sjukhusvården 

genom forskningsarbete. Rätt att söka har anställda 

vid Region Västmanland. Forskningsanslaget, som 

motsvarar 90 % av grundlönen, avser ersättning för 

lönekostnader under tiden den sökande bedriver 

projekt av vetenskaplig karaktär.  

 

Forskningsanslag för projekt med klinisk anknytning, 

ograduerade: Målgruppen är landstingsanställda. 

Sökanden skall ha dokumenterad vetenskaplig  

 

 

 
skicklighet eller i sin forskning handledas av sådan  

person. Anslaget beviljas för högst åtta heltidsveckor/  

forskare och år. 

 

Forskningsanslag för doktorander och disputerade, 

graduerade: Målgruppen är doktorander samt 

disputerade, som ämnar fortsätta sitt forsknings-

arbete för att skaffa sig lektor-, docent- eller 

professorskompetens. Anslaget beviljas för högst 

åtta heltidsveckor/forskare och år. 

 

 

Forskningsanslag 2018 – projekt med klinisk anknytning, ograduerade 

  

 Projekt 

Karin Dahlin, logoped,  

Logopedmottagning, 2 veckor 
  

Utveckling av nytt behandlingsprogram för stamning 

Jonas Selmeryd, leg läk/doktorand, 

Fysiologkliniken, 5 veckor 

Klassifikation av avvikande fyllnadsmönster utifrån 

klusteranalys av konsekutiva patienter remitterade för 

ultraljudsundersökning av hjärtat 
 

Rebecka Addo, beteendevetare/doktorand,  

CKF, 4 veckor 

Medieras sambandet mellan positiva och negativa 

livshändelser och depressiva symptom bland ungdomar av 

föräldra- barnrelationen? 
 

Lana Salih Joelsson, leg läk/doktorand,  

Kvinnoläkarna AB, 2 veckor 

Lifestyle and reproductive health prior to conception  

 
 

Maria Heyman, leg läk, 

Barnkliniken, 5 veckor 

Psykisk hälsa och psykosocialt välbefinnande hos unga 

vuxna födda med extremt låg födelsevikt (<1000G); en 

nationell uppföljningsstudie av barn födda 1990-92 
 

Rebecka Husdal, folkhälsovetare/doktorand,  

CKF, 2 veckor 

Framgångsfaktorer inom diabetesvården och dess 

betydelse för personer med typ 2 diabetes att uppnå 

nationella behandlingsmål 
 

Sandra Aurell, AT-läkare,  

AT-enheten, 4 veckor 

Våt åldersförändring i gula fläcken i ögat (AMD) - 

aspekter på diagnostik och behandling 
 

Cecilia Ranhem, leg läk/doktorand, 

Kvinnokliniken, 2 veckor  
  

Identifying prognostic factors in primary vaginal 

carcinoma 
 

Anders Krifors, leg läk, 

Infektionsklinken, 3 veckor 

Molekylär diagnostik av invasiva mögelsvampsinfektioner 

hos patienter med hematologiska maligniteter 
 

Eva-Lena Syrén, leg läk/doktorand, 

Kirurgkliniken, 3 veckor 

1) "Skyddar NSAID mot Post-ERCP Pankreatit (PEP)?" 

2) "Genomgång av tvåstegs rendezvous ERCP Västerås 

2005-2015 avseende risk för komplikationer samt grad av 

stenfrihet." 
 

Barbro Patkova, leg läk,  

Kirurgkliniken, 4 veckor 

Långtidsuppföljning av icke-operativ behandling jämfört 

med kirurgi för akut appendicit hos barn 
 

Daniel Isacsson, leg läk/doktorand,  

Kirurgkliniken, 3 veckor 

Randomized clinical trial of antibiotics in acute 

uncomplicated diverticulitis - 5 year follow up 
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Erland Östberg, leg läk/doktorand,  

Operationskliniken, 6 veckor 

Postoperative atelectasis - a randomized trial investigating 

PEEP vs ZEEP 
 

Emma Skau, leg läk/doktorand, 

Fysiologkliniken, 6 veckor 
  

Prognostiska biomarkörer hos patienter med perifer 

kärlsjukdom 
 

Kevin Afshari, leg läk/doktorand,  

Kirurgkliniken, 4 veckor 
 

Dagkirurgisk nedläggning av loop-ileostomi: en pilot 

studie  
 

 

 

Forskningsanslag 2018 – doktorander 

 

 Projekt 

Erland Östberg, leg läk,  

Operationskliniken, 8 veckor 

Postoperative atelectasis - a randomized trial 

investigating PEEP vs ZEEP 
 

Rebecka Husdal, folkhälsovetare,  

CKF, 4 veckor 

Framgångsfaktorer inom diabetesvården och dess 

betydelse för personer med typ 2 diabetes att uppnå 

nationella behandlingsmål 
 

Rebecka Addo, beteendevetare,  

CKF, 4 veckor 

Medieras sambandet mellan positiva- och negativa 

livshändelser samt depressiva symptom bland ungdomar 

av föräldra- barnrelationen? 
 

Kevin Afshari, leg läk,  

Kirurgkliniken, 4 veckor 
 

Dagkirurgisk nedläggning av loop-ileostomi: en 

pilotstudie 
 

Daniel Isacson, leg läk,  

Kirurgkliniken, 4 veckor 

Randomized clinical trial of antibiotics in acute 

uncomplicated diverticulitis - 5 year follow up  
 

Eva-Lena Syrén, leg läk,  

Kirurgkliniken, 3 veckor  

1) "Skyddar NSAID mot Post-ERCP Pankreatit (PEP)?" 

2) "Genomgång av tvåstegs rendezvous ERCP Västerås 

2005-2015 avseende risk för komplikationer samt grad av 

stenfrihet." 
 

Per Grimfjärd, leg läk,  

Medicinkliniken, 3 veckor 

Clinical Use of Cangrelor in Sweden: real world data 

from the Swedish Coronary Angiography and Angioplasty 

Registry (SCAAR) 

 

Forskningsanslag 2018 – postdoktorander 

 

 Projekt 

Med dr Matthijs A. Velders, leg läk,  

Medicinkliniken, 6 veckor 

Nya biomarkörer som hjälp för diagnosticering och 

riskstratifiering av patienter med nedsatt glukostolerans 

och typ 2 diabetes 
 

Med dr Sofia Vadlin, socionom,  

BUP, 4 veckor  

Gene-environment interaction effects on autonomic 

arousal in gambling behavior 
 

Med dr Lisa Söderström, leg dietist,  

CKF, 4 veckor 

Effekter av kostråd och kosttillägg till äldre patienter 

med risk för undernäring som skrivs ut från sjukhus. En 

randomiserad kontrollerad studie 
 

Med dr Catarina Tiselius, leg läk,  

Kirurgkliniken, 3 veckor 

Hälsorelaterad livskvalitet hos patienter med 

koloncancer (proj. 1) samt lokalisation av 

lymfkörtlemetastaser och kirurgisk teknik vid operation 

av kolon- (proj. 2) respektive rektal cancer (proj. 3) 
 

Docent Pär Hedberg, leg läk,  

Fysiologkliniken, 5 veckor 

Studier av åderförkalkningssjukdom i Västmanland 

(SAVa-projektet) 

 

https://www.fou.nu/is/ltv/ansokan/140181
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Postdoktorandtjänster vid CKF finansierade med externa medel 

 

Doktorandtjänster vid CKF finansierade med externa medel  

 

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

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

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

Norrbacka-Eugenia Stiftelsen. 

 

 

 

 

 

  

 Projekt 

Rebecka Addo, beteendevetare,  

100 %, 180101-191231 

Differential susceptibility to environmental 

context: Effects of biological sensitivity and 

psychosocial factors on psychiatric illness 

among adolescents 

 

Megha Bendre, fil mag farmakologi,  

80 %, 180101-191231 

Genotype, transcript, and epigenetic profiling of 

MAOA in relation to early life stress and alcohol 

consumption 

 

Dave Checknita, fil mag neurovetenskap,  

100 %, 180101-191231 

Genotype and epigenetic profiling of candidate 

genes associated with early life stress and 

antisocial outcomes 

 

Rebecka Husdal, fil mag folkhälsovetenskap,  

100 %, 180131-190331 

Utvecklingen av diabetesvårdens organisation i 

primärvården i Sverige och vilka faktorer som 

bidrar till en jämlik vård för personer med typ 

2-diabetes 

 

Katina Pettersson, leg fysioterapeut,  

100 %, 160901-190831 

Livskvalitet och muskuloskeletala felställningar 

hos barn med cerebral pares 

 

Predoktorand Petra Vikman Lostelius, leg fysioterapeut, 

50%, 180801-191231 

Utveckling av en digital applikation som fångar 

ungdomars hälsa och behov av stöd på 

ungdomsmottagningar 

 Projekt  

Med dr Sofia Vadlin, socionom, 90%  

 

Psykosociala och ärftliga faktorer i relation till 

spelbeteende bland barn och ungdomar i 

Västmanland 
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 Regionalt Psykiatriskt Forskningscentrum 

 

 

Under 2018 har vi skapat ett Regionalt Psykiatriskt 

Forskningscentrum inom PPHV i Region 

Västmanland. Våra politiker har i Regionbudgeten 

satsat ca 8,5 miljoner per år 2018-2020 för att stärka 

psykiatrisk forskning i Region Västmanland. Vi kan 

nu erbjuda våra medarbetare som är anställda i PPHV 

kombinationstjänster med 50% klinik och 50% 

forskning, antingen doktorand eller post doc. Vi har 

under 2018 internt anställt fyra doktorander och två 

postdok på kombinationstjänster och externt lyckats 

rekrytera två överläkare i Barn-Ungdomspsykiatri 

med både kombinationstjänst klinik/doktorandtjänst 

och klinik/post doc. Vi ser att vi genom möjligheten 

att erbjuda kombinationstjänster blir en mer attraktiv 

arbetsgivare och vi har nu ett tydligare fokus på 

vetenskaplig förankring i vår verksamhetsutveckling. 

Målet med forskningssatsningen är att erbjuda en 

bättre psykiatrisk vård för våra patienter genom att 

förbättra den psykiatriska vården med fokus på 

förbättrad diagnostik och differentialdiagnostik, 

förbättrade vårdflöden och standardiserade 

vårdförlopp. Inom vuxenpsykiatrin utvecklar vi nu en 

forskningsmottagning på mottagning 3 och på BUP 

utvecklar vi nu ett forskningsteam.  

 
 

Kombinationstjänster med 50% forskning  

Doktorand Mårten Tyrberg, leg psykolog 
 

180101-191231 

Doktorand Johnny Pellas, leg psykolog 
 

180101-191231 

Doktorand Catalina Torres, leg läk 
 

180101-191231 

Doktorand Victoria Andrén, leg psykolog 
 

180518-191231 

Med dr Susanne Olofsdotter, leg psykolog 
 

180521-200520 

Med dr Karin Sonnby, leg läk 
 

180901-200831 

 
 

 

 

Forskn-ass Period Procent 

Lotta Nilsson 180101-181231 60% 

Sjuksköterska VUP  180901-191231 100% 

Aniruddha Todkar 180601-181231 Timanställning 
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Externa forskningsanslag 2018  

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 2018 erhöll medarbetare vid CKF följande forskningsanslag externt:  

 

Projekt  SENOMAC- överlevnad och axillrecidiv efter sentinel node-positiv bröstcancer utan 

kompletterande axillutrymning vid makrometastas i sentinel node 

Projektansvarig  Yvette Andersson, CKF (huvudansvarig Jana de Boniface, KI) 

Bidragsgivare  Regionala forskningsrådet i Uppsala-Örebroregionen (RFR) 

Summa 476 000 kr  

 

Projekt  Just in TIME - Intervention med dans och yoga för flickor med återkommande 

 buksmärta 

Projektansvarig Ulrika L Fagerberg, CKF (huvudsökande Margareta Möller, Örebro Universitet) 

Bidragsgivare Regionala forskningsrådet i Uppsala-Örebroregionen (RFR) 

Summa 232 000 kr  

 

Projekt  SIMPLER* 

Projektansvarig Konsortiet för SIMPLER, Västmanländska representanter i styrgruppen Jerzy Leppert 

(ordförande) och Leif Bergkvist 

Bidragsgivare Vetenskapsrådet och Uppsala Universitet, Örebro Universitet, Chalmers Tekniska 

Universitet Göteborg 

Summa 110 miljoner under 5 år 

 

Projekt Framåt med cerebral pares 

Projektansvarig  Elisabet Rodby Bousquet CKF/Lunds universitet i samarbete med Ann-Alriksson 

Schmidt, Gunnar Hägglund mfl Lunds universitet    

Bidragsgivare  FORTE 

Summa 1,9 miljoner till Elisabet R-B (totalt erhölls 14,9 miljoner under 3 år) 

 

Projekt Kontrakturer och felställningar vid cerebral pares 

Projektansvarig  Elisabet Rodby Bousquet CKF/Lunds universitet, doktorandprojekt    

Bidragsgivare  Stiftelsen för bistånd åt rörelsehindrade i Skåne 

Summa 300 000 kr   

 

Projekt Kontrakturutveckling i nedre extremitet hos barn med cerebral pares 

Projektansvarig  Elisabet Rodby Bousquet CKF, doktorandprojekt    

Bidragsgivare  Vetenskapliga rådet Region Kronoberg 395 471 kr 

Bidragsgivare  Promobilia 150 000 kr 

Summa 545 471 kr 

 

Projekt Smärta hos vuxna med CP 

Projektansvarig  Elisabet Rodby Bousquet mfl CKF/Lunds universitet  

Bidragsgivare  Linnea och Josef Carlsson 

Summa 100 000 kr  

 

Projekt Utveckling av riskscore för skolios hos barn med cerebral pares 

Projektansvarig  Elisabet Rodby Bousquet, Katina Pettersson CKF/Lunds universitet 

Bidragsgivare  Promobilia 

Summa 100 000 kr  

 

Projekt Projektanslag för konferensdeltagande 

Projektansvarig  Elisabet Rodby Bousquet CKF/Lunds universitet 

Bidragsgivare  Maggie Stephens stiftelse (2 x 15 000 kr) 

Summa 30 000 kr 
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Projekt Lärande och kunskapsutveckling hos nyutexaminerade sjuksköterskor 

Projektansvarig   Marie-Louise Södersved Källestedt i samarbete med Margareta Asp, Margareta 

Widarsson och Anna Letterstål. 

Bidragsgivare  Mälardalens högskola hade beviljats medel från Vinnova.  

Summa 420 000 kr  

 

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

flyktingbarn 

Projektansvarig  Fredrik Söderqvist 

Bidragsgivare  Samordningsförbundet Västra Mälardalen 

Summa  40 000 kr 

 

Projekt  Skolbaserad intervention för att främja ungdomars psykiska hälsa – en 

genomförandestudie 

Projektansvarig  Fredrik Söderqvist 

Bidragsgivare  Samordningsförbundet Västerås 445 000 kr. 

 Samhällskontraktet (samverkanscheckar) 100 000 kr. 

Summa  545 000 kr  

 

Projekt CAN-studien, Cancer and Anaesthesia 

Projektansvarig Mats Enlund 

Bidragsgivare  Vetenskapsrådet 800 000 kr/år för 2019-2021 

Summa 2 400 000 kr  
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Vetenskaplig konsultation 
Vetenskaplig konsultation, eller ”Öppet hus” (ÖH) innebär att samtliga anställda inom Region Västmanland har 

möjlighet att boka ett möte med någon av forskarna/handledarna och forskningsassistenterna för att diskutera 

sina tankar kring olika forskningsprojekt. Till detta möte behövs ingen färdig forskningsplan, utan det räcker 

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

Projektutveckling (PU) infördes under 2012. Projekt som, i samband med Öppet hus eller vid ansökan om 

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

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

område och med en senior handledare som mentor. Under 2018 har 2 projekt antagits till projektutveckling. 
 

Under 2018 genomfördes 25 konsultationer vid CKF – öppet hus/projektutveckling, enligt förteckning nedan. 

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

gång/månad. 
 

 

Datum ÖH PU Närvarande Rubrik 

20180123 

 

 

 

X  Fjalar Elvarsson, läkare, Kärlkirurgiska 

kliniken 

 

Från CKF:  

Kent Nilsson, professor 

Eva Nohlert, med dr 

Diskussion kring doktorandanknytning till 

CKF 

 

20180209 

 

 

 

 

X  Shemal Celiker, ÖNH-läkare på privata 

Plent Clinic, Hässlö 

 

Från CKF:  

Jerzy Leppert, professor 

Eva Nohlert, med dr 

Andreas Rosenblad, docent 

Näskirurgi vid kronisk nästäppa 

 

  

20180214 X  Johan Kumblad, fysioterapeut, 

Barnkliniken 

 

Från CKF:  

Lena Lönnberg, fysioterapeut 

Eva Nohlert, med dr 

Illamående vid Methotrexat-behandling av 

barn med JIA.  

 

  

20180424 X  Mojgan Chabok Sifolahzadeh, allmänläk 

och geriatriker Herrgärdets vårdcentral  

 

Från CKF:  

Jerzy Leppert, professor 

Monica Löfvander, docent 

Eva Nohlert, med dr 

Inledande diskussion av framtida forskning 

 

  

20180502 X  Annika Mylly, laboratorieingenjör, 

Laboratoriemedicin 

 

Från CKF:  

Eva Nohlert, med dr 

Philippe Wagner, med dr, biostatistiker 

Annika Kärnsund, forskningsassistent 

Automatiserade datauttag 

 

20180509 X  Janis Pavulans, AT-läkare f.n. på 

medicinkliniken.  

 

Från CKF:  

Jerzy Leppert, professor 

Inledande diskussion av framtida forskning 

kring järnbrist 
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Datum ÖH PU Närvarande Rubrik 

20180604 X  Cecilia Alm, ST Capio City vårdcentral 

 

Från CKF:  

Elisabet Rodby Bousquet, docent 

Eva Nohlert, med dr 

Diskussion angående ST-projekt 

 

 

20180613 X  Aso Esmail, AT-läkare 

 

Från CKF:  

Mats Enlund, docent 

Jerzy Leppert, professor 

Eva Nohlert, med dr 

Inledande diskussion om framtida 

forskning 

 

 

 

 

20180619 X  Mojgan Chabok Sifolahzadeh, allmänläk 

och geriatriker Herrgärdets vårdcentral 

 

Från CKF: 

Jerzy Leppert, professor 

Fortsatta diskussioner kring 

disputationsplaner 

20180827 X  Maria Dubois, Fysioterapeut, Rehab 

 

Från CKF:  

Annika Kärnsund, forskningsassistent 

Fortsatt samtal om artikelskrivande 

 

 

20180829 X  Annika Sandred, psykolog, Primärvård 

Psykiatri och Habilitering 

 

Från CKF:  

Susanne Olofsdotter, med dr 

Johnny Pellas, psykolog/doktorand 

Diskussion kring hjälp med vetenskapligt 

arbete inom ramen för specialistutbildning 

 

20180905 

 

 

 

 

X  Torbjörn Karlsson, överläkare 

internmedicin, hematologi 

 

Från CKF:  

Jerzy Leppert, professor 

Eva Nohlert, med dr 

Hematologisk cancer, inflammation och 

malignitet 

 

 

20180920  X Mattias Åberg, ÖL Barnkliniken 

 

Från CKF:  

Elisabet Rodby Bousquet, docent 

Kylbehandling av nyfödda med asfyxi 

 

 

20181004 X  Mikael Svanberg, läkare EPM (Enheten 

för psykosomatisk medicin) 

 

Från CKF:  

Kent Nilsson, professor 

Eva Nohlert, med dr 

Multimodal rehabilitering vid långvarig 

smärta 

 

  

20181009 X  Paul Holmer, ST-läkare, 

Onkologkliniken 

 

Från CKF:  

Jerzy Leppert, professor 

Eva Nohlert, med dr 

Varför avbryter kvinnor med bröstcancer 

sin adjuvanta antihormonella behandling? 

 

 

20181017 X  Andreea Sima, specialistläkare, 

Onkologkliniken 

 

Från CKF:  

Cecilia Åslund, docent 

Konsultation angående kompletteringar i 

projektanknytning. 

20181023 X  Helena Höglund, överläkare EPN 

(Enheten för psykosomatisk medicin) 

Från CKF:  

Mårten Tyrberg, psykolog, doktorand 

Eva Nohlert, med dr 

Diskussion kring önskemål om handledare 

för vetenskapligt arbete 
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Datum ÖH PU Närvarande Rubrik 

20181023  X Mattias Åberg, ÖL Barnkliniken 

 

Från CKF:  

Elisabet Rodby Bousquet, docent 

Från SUS: 

Lena Westbom, docent 

Kylbehandling av nyfödda med asfyxi, 

fortsatt diskussion 

 

 

20181030 X  Petter Sundell, läkare, ortopedkliniken 

 

Från CKF:  

Elisabet Rodby Bousquet, docent 

Eva Nohlert, med dr 

Diskussion kring skapande av register  

 

20181106 X  Lena Lindholm Sköld, terapeut/kurator 

Asyl- och integrationshälsan 

 

Från CKF:  

Karin Sonnby, med dr 

Eva Nohlert, med dr 

Diskussion kring uppsats och 

handledarmöjligheter 

 

20181114 X  Faiza Latheef, klinikapotekare, Enheten 

för sjukvårdsfarmaci 

Karl-Johan Lindner, apotekare, chef Enh 

för sjukvårdsfarmaci 

Mattias Paulsson, apotekare Uppsala 

Barbro Diderholm, barnläkare 

(neonatolog) Uppsala 

 

Från CKF:  

Leif Bergkvist, professor 

Ulrika Fagerberg, med dr 

Eva Nohlert, med dr 

Enteral läkemedelstillförsel till underburna 

barn: Potentiell risk för utveckling av 

nekrotiserande enterokolit (NEK) till följd 

av läkemedelsformuleringen 

 

 

20181121 X  Monica Torres, ST allmänmedicin, 

Viksängs vårdcentral 

 

Från CKF:  

Jerzy Leppert, professor 

Ulrika Fagerberg, med dr 

Eva Nohlert, med dr 

Forskningsintresserad, vill diskutera 

möjligheter 

 

 

20181121 X  Malin Lohela Karlsson, HR-strateg 

Arbetsmiljö 

 

Från CKF:  

Kent Nilsson, prof 

Eva Nohlert, med dr 

Önskar komma igång med forskning igen 

och tänkbara uppslag diskuteras. Har 

anknytning till arbetsmiljömedicin i 

Uppsala och planerar docent-ansökan.  

20181122  X Mattias Åberg, överläkare, Barnkliniken 

 

Från CKF:  

Elisabet Rodby Bousquet, docent 

Kylbehandling av nyfödda med asfyxi, 

fortsatt handledning 

 

 

20181212 X  Annette Jonsson och Anneli Klöpper, ssk 

från urologkliniken 

 

Från CKF:  

Leif Bergkvist, professor 

Rehabilitering av patienter med urologisk 

cancer 
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Registrerade doktorander 
Lågmaligna B-cellslymfom och studier av transformation till aggressiva B-cellslymfom 

D90   

Doktorand Andreea Sima, leg läk 

Klinik Onkologkliniken,Västmanlands sjukhus Västerås  

Handledare  Rose-Marie Amini, professor, IGP  

Bihandledare  Gunilla Enblad, professor, Medicinska fakulteten, Uppsala 

 Mattias Berglund med dr  

Antagen 2018-10-18  (CKF:181017) 

Licentiat/halvtid  2021  

Disputation  2026  

 

 

Brief behavorial activation therapy and physical activity for the treatment of late life depression 

D89   

Doktorand Johnny Pellas, leg psykolog 

Klinik Vuxenpsykiatriska kliniken, Västmanlands sjukhus Västerås  

Handledare Mattias Damberg, docent, CKF 

Bihandledare Marie Kivi, Fil. Dr., Göteborgs universitet 

 Per Kristiansson, docent, Uppsala univsersitet 

  

Antagen Vid Uppsala universitet 2018-04-17. Vid CKF hösten 2018. 

Licentiat 2021 

Disputation 2025 

 

 

Implementation of a structured Lifestyle program in a primary care setting. Changes in lifestyle habits 

and effects on cardiovascular risk in patients with high cardiovascular risk.  

D88   

Doktorand Lena Lönnberg, leg fysioterapeut 

Klinik Primärvård, Psykiatri och Habiliteringsverksamheten (PPHV)  

Handledare Mattias Damberg, docent, Institutionen för Folkhälsa och Vårdvetenskap, UU 

Bihandledare Elin Ekblom-Bak, PhD, lektor Gymnastik och Idrottshögskolan, Stockholm 

 Åsa Revenäs, PhD, lektor, Institutionen för neurobiologi, KI 

 Per Kristiansson, docent, Institutionen för Folkhälsa och Vårdvetenskap, UU 

  

Antagen Vid CKF 180417 

Licentiat 2021 

Disputation 2025 

 

 

Sentinel node detection in invasive and in in situ breastcancer using superparamagnetic ironoxide (SPIO) 

D87   

Doktorand Abdi-Falah Hersi, leg läk 

Klinik Kirurgiska kliniken, Västmanlands sjukhus Västerås  

Handledare Staffan Eriksson, docent, CKF Västerås 

Bihandledare Fredrik Wärnberg, docent, Institutionen för kirurgiska vetenskaper, UU 

 Andreas Karaktsanis, med dr, Institutionen för kirurgiska vetenskaper, UU 

Antagen 180208 (CKF:180509) 

Licentiat 2020 

Disputation 2022 
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Akut tarmischemi orsakat av ocklusion av Vena eller Arteria Mesenterica Superior 

D86   

Doktorand Fjalar Elvarsson, leg läk 

Klinik Kärlkirurgiska kliniken, Västmanlands sjukhus Västerås  

Handledare Martin Björck, professor, inst för kirurgiska vetenskaper, UU 

Bihandledare Anders Wanhainen, professor, inst för kirurgiska vetenskaper, UU 

 Stefan Acosta, professor, klinisk kärlforsknings, Lunds universitet 

 Anders Hellberg, med dr, kärlkirurgiska kliniken, Västmanlands sjukhus 

Antagen 161018 (CKF:180207) 

Licentiat 2016  

Disputation  

 

 

Adolescent psychiatric patients - Assessment, function, characteristics and  

follow-up in relation to former suicide attempt 

D85   

 

Doktorand Catalina Torres Soler, leg läk 

Klinik Psykiatrikliniken, Västmanlands sjukhus Västerås  

Handledare Kent Nilsson, professor, CKF 

Bihandledare Cecilia Åslund, docent, CKF 

 Karin Sonnby, med dr, CKF 

Antagen 160608 (CKF: 170926) 

Licentiat 2019 

Disputation 2022 

 

 

Strategies to prevent PEP (Post-ERCP Pancreatitis) 

D84   

Doktorand Eva Lena Syrén, leg läk 

Klinik Kirurgkliniken, Akademiska Sjukhuset, Uppsala 

Handledare Staffan Eriksson, docent, CKF Västerås 

Bihandledare Arne Eklund, med dr, Uppsala universitet 

 Lars Enochsson, docent, Umeå universitet 

 Gabriel Sandblom, docent, Karolinska institutet 

                                             Bengt Isaksson, professor, Uppsala universitet 

Antagen 170101 

Licentiat  

Disputation 2022 

 

 

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

D83   

Doktorand Kevin Afshari, leg läk 

Klinik Kirurgkliniken, Västmanlands sjukhus Västerås  

Handledare Kenneth Smedh, professor, CKF/Kirurgkliniken 

Bihandledare Abbas Chabok, docent, CKF/Kirurgkliniken 

 Maziar Nikberg, docent, CKF/Kirurgkliniken 

Antagen 160531 

Licentiat  

Disputation 2021 

 

  



Bilaga 2 

55 

 

 

Differential susceptibility to environmental context: Effects of biological sensitivity and  

psychosocial factors on psychiatric illness among adolescents 

D82   

Doktorand Rebecka Addo, filosofie masterexamen, psykologi 

Klinik Centrum för klinisk forskning, Västmanlands sjukhus Västerås  

Handledare Cecilia Åslund, docent, CKF  

Bihandledare Kent Nilsson, professor, CKF 

 Susanne Olofsdotter, med dr, CKF 

Antagen 20160426 

Licentiat 20181214 

Disputation 201912 

 

 

Bisphosphonate associated atypical fractures of the human skeleton 

D81   

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 

 

 

Prognostic value of screening mulitiple cardiovascular protein markers in patients with recent  

acute myocardial infarction or peripheral arterial disease 

D80   

Doktorand Emma Skau, leg läkare 

Klinik Hjärtkliniken, Danderyds sjukhus (fr.o.m. 180827) 

Handledare Pär Hedberg, docent, CKF Västerås  

Bihandledare  Johan Ärnlöv, professor, Karolinska Institutet  

  Jerzy Leppert, professor, CKF Västerås  

Antagen 2016-05-24 

Licentiat  

Disputation 2023 

 

 

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

 at coronary angiography, location and prognosis 

D79   

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 
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Diagnose and treatment of Common Bile Duct Stones 

D77   

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 

 

  

Invasive treatment of coronary artery disease; aspects on antithrombotic and  

percutaneous treatment options  

D76    

Doktorand Per Grimfjärd, leg läk  

Klinik Medicinkliniken, Västmanlands sjukhus Västerås  

Handledare Stefan James, prof, kardiologen, Uppsala universitet 

Bihandledare Christoph Varenhorst, med dr, Inst för Medicinska Vetenskaper, UU 

 Pär Hedberg, docent, CKF   

Antagen 151117 (CKF:160101) 

Halvtidskontroll 181213 

Disputation Juni 2019 

 

 

Hemodynamik och fysiologiska effekter av aortaocklusionsballong vid massiv blödning 

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

Doktorand Mitra Sadeghi, leg läk 

Klinik Kirurgkliniken, Västmanlands sjukhus Västerås  

Handledare Kjell Jansson, docent, Universitetssjukhuset Örebro 

Bihandledare Tal Hörer, med dr, Universitetssjukhuset Örebro 

 Kristoffer Nilsson, med dr, Universitetssjukhuset Örebro 

Kontaktperson CKF Mats Enlund, docent  

Antagen 151030 (CKF: 160101) 

Halvtidskontroll Februari 2018  

Disputation 2019 

 

 

Genotype and epigenetic profiling of candidate genes associated with early  

life stress and antisocial outcomes 

D74   

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 181029 

Disputation 2019 
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Genotype, transcript, and epigenetic profiling of MAOA in relation to early  

life stress and alcohol consumption 

D73    

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 171019 

Disputation November 2019 

 

 

Utvecklingen av diabetesvårdens organisation i primärvården i Sverige och vilka faktorer som 

 bidrar till en jämlik vård för personer med typ 2-diabetes 

D72   

Doktorand Rebecka Husdal, med lic 

Klinik CKF Västerås  

Handledare Andreas Rosenblad, docent, CKF  

Bihandledare Eva Thors Adolfsson, docent, primärvård/CKF  

 Janeth Leksell, docent, Uppsala universitet 

Antagen 150602 

Licentiat 170530 

Disputation 190221 

 

Acceptance & Commitment Therapy vid akut psykossjukdom 

D70   

Doktorand Mårten Tyrberg, leg psykolog, leg psykoterapeut 

Klinik Psykiatricentrum, Västmanlands sjukhus Västerås  

Handledare Per Carlbring, professor klinisk psykologi, Stockholms universitet. 

Bihandledare Tobias Lundgren, enhetschef kompetenscentrum för psykoterapi, Karolinska 

Institutet/Stockholms Läns Landsting, affilierad forskare Stockholms universitet 

Kent Nilsson, professor, Centrum för Klinisk Forskning.  

Antagen  140901 (CKF:150211) 

Halvtid  170908, Stockholms universitet  

Disputation 190510 

 

 

Pulmonary atelectasis in general anaesthesia Clinical studies on the counteracting  

effects of positive end-expiratory pressure 

D69   

Doktorand  Erland Östberg, leg läk 

Klinik  Operationskliniken, Västmanlands sjukhus Västerås 

Handledare  Mats Enlund, docent, CKF 

Bihandledare  Lennart Edmark, med dr, Operationskliniken, Västmanlands sjukhus Västerås  

Antagen  150120  

Halvtidskontroll 171201  

Disputation  190531 
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Evaluation of established algorithms and derivation of new algorithms for diagnosis and 

 classification of left ventricular diastolic dysfunction 

D68   

Doktorand Jonas Selmeryd, leg läk 

Klinik Fysiologen, Västmanlands sjukhus Västerås 

Handledare Pär Hedberg, docent, CKF  

Bihandledare Jerzy Leppert, professor, CKF  

Antagen 141216 

Halvtidskontroll                 180413  

Disputation 2022 

 

 

Potential prognostic markers i primary vaginal carcinoma 

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

Doktorand  Cecilia Ranhem, leg läk 

Klinik  Kvinnokliniken, Västmanlands sjukhus Västerås 

Handledare  Sonia Andersson, professor,  Inst för kvinnors och barns hälsa, Karolinska Institutet 

Bihandledare   Kristina Hellman, MD, PhD, Inst för onkologi-patologi, Karolinska Institutet 

 David Lindquist, MD, PhD, Inst för strålningsvetenskap, Umeå universitet 

 Ann-Cathrin Hellström, docent, Inst för onk-patologi, Karolinska Institutet 

Kontaktperson CKF  Leif Bergkvist, professor 

Antagen 140601 

Halvtidskontroll  171205  

Disputation  Höst 2019 

 

 

Behandling vid akut okomplicerad divertikulit 

D64    

Doktorand Daniel Isacsson, leg läk 

Klinik Kirurgkliniken, Västmanlands sjukhus Västerås 

Handledare Kenneth Smedh, professor, CKF/kirurgkliniken  

Bihandledare Maziar Nikberg, docent, CKF/kirurgkliniken 

 Abbas Chabok, docent, CKF/kirurgkliniken 

Antagen 140619 

Halvtidskontroll 161212 

Disputation 190208 

 

Staphylococcus epidermidis och ledprotesinfektioner, värd – mikrob interaktioner 

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

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 180117 

Disputation 2019 

 

Livskvalitet och skolios vid cerebral pares 

D60 Lunds universitet – avtal med LU saknas   

Doktorand  Katina Pettersson, leg sjukgymnast 

Klinik  Habiliteringscentrum, Västerås  

Handledare  Elisabet Rodby-Bousquet, docent, CKF Västerås 

Bihandledare  Gunnar Hägglund, professor, Ortopeden, Lunds Universitet   

Antagen 131201 

Halvtidskontroll  2018-04-27 

Disputation  Höst 2019 
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 New diagnostic modalities in breast cancer assessment 

D57   

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 171114 

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

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

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

bedömning. 

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

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

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

projekt.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

vidareutvecklingen av projektplanen.  

 

Under 2018 fick följande projekt anknytning vid CKF: 
 

334 MET:REevaluation for Perioperative cArdIac Risk (MET-REPAIR): a prospective, multi-centre 

cohort observational study 

Anknutet datum: 2018-01-25 Projektansvarig: Mats Enlund, överläkare/docent, Centrum för 

klinisk forskning, Västmanlands sjukhus Västerås 

 

335 Jämförande registerstudie av överlevnad efter bröstcancer-kirurgi mellan sjukhus som använt antingen 

propofol eller sevofluran för underhåll av anestesin 

Anknutet datum: 2018-01-25 Projektansvarig: Mats Enlund, överläkare/docent, Centrum för 

klinisk forskning, Västmanlands sjukhus Västerås 

 

336 Utveckling av en digital applikation som fångar ungdomars hälsa och behov av stöd på 

ungdomsmottagningar 

Anknutet datum: 2018-02-14 Projektansvarig: Eva Thors Adolfsson, utvecklingsstrateg/docent, 

Primärvård, Västmanlands sjukhus Västerås 
 

 

Under 2018 har följande projekt antagits till Projektutveckling vid CKF: 
 

Psykisk hälsa, ohälsa och sjukdom i samband med graviditet. Utvärdering av en strukturerad metod för att 

identifiera kvinnor med psykisk ohälsa i tidig graviditet. 

Projektansvariga: Ylva-Li Lindahl, samordnande barnmorska/vårdutvecklare, Mödrahälsovårdsenheten. 

Helene Norén, leg psykolog/vårdutvecklare, Mödrahälsovårdsenheten. 

Handledare: Cecilia Åslund, docent, CKF 

 

Kylbehandling av nyfödda med asfyxi 

Projektansvarig: Mattias Åberg, överläkare, Barnkliniken 

Handledare: Elisabet Rodby Bousquet, docent, CKF 
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Avslutade projekt  
 

282 Willingness to pay som mått på patientens värdering av behandling mot postoperativt illamående- 

ett svenskt perspektiv 

Anknutet datum: 2010-11-10 Projektansvarig: Jan Colldén, leg läkare, Anestesi och 

intensivvårdskliniken Akademiska Sjukhuset 

Avslutat datum: 2018-11-29 

 

 

299 Smärtlindring efter en intra-artikulär injektion av metylprednisolon vs. placebo på patienter med  

artralgi i käkleden. En randomiserad kontrollerad blindad multicenter studie 

Anknutet datum: 2013-09-24 Projektansvarig: Göran Isacsson, övertandläkare/docent,  

Specialisttandvården, Oral habilitering, Västmanlands 

sjukhus Västerås 

Avslutat datum: 2018-11-29 

 

318 Borttagning av tandanlag hos spädbarn med östafrikanskt ursprung som traditionell medicin: en 

enkätstudie om kunskap, erfarenheter samt uppfattning bland svensk tand- och sjukvårdspersonal 

Anknutet datum: 2015-03-05 Projektansvarig: Jir Barzangi, ST-tandläkare, 

Specialistandvården, Odontologisk radiologi, Västmanlands 

sjukhus Västerås 

Avslutat datum: 2018-07-09 
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Kontaktuppgifter personal 
Exp, personsökn, tel: 021-17 58 67, fax: 021-17 37 33. Information, tel: 021-17 38 07 

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

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

 

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

 

Marie Stenius Svensson, leg sjuksköt, forskningsass, 021-17 37 09 
marie.stenius.svensson@regionvastmanland.se 

 

Abbas Chabok, leg läk, docent, bitr chef, 021-17 30 00 
abbas.chabok@regionvastmanland.se 

 

Fredrik Söderqvist, med dr, 021-173000 
fredrik.soderqvist@regionvastmanland.se 

 

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

cecilia.aslund@regionvastmanland.se 

 

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

lisa.soderstrom@regionvastmanland.se 

 

Yvette Andersson, med dr, 021-17 30 00 

yvette.andersson@regionvastmanland.se 

 

Marie-Louise Södersved Källestedt, utbildningsledare, med dr, 

021-17 30 00 
marie-louise.sodersved.kallestedt@regionvastmanland.se 

 

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

leif.bergkvist@regionvastmanland.se 

 

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

philippe.wagner@regionvastmanland.se 

 

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

maria.delluva.karlsson@regionvastmanland.se  

 

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

tony.wiklund@regionvastmanland.se 

 
Mariana Ehn, sekr, 021-17 55 18 

mariana.ehn@regionvastmanland.se 

 
Magnus von Unge, leg läk, professor, 021-17 58 67 

magnus.von.unge@regionvastmanland.se 

 
Mats Enlund, leg läk, docent, 021-17 37 75 

mats.enlund@regionvastmanland.se 

 
John Öhrvik, biostatistiker, professor , 021-17 58 67 

john.ohrvik@regionvastmanland.se 

 

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

 

 

 

Pär Hedberg, leg läk, docent, 021-17 30 00 
par.o.hedberg@regionvastmanland.se 

 

 

Annika Kärnsund, leg sjuksköt, forskningsass, 021-17 37 45 
annika.karnsund@regionvastmanland.se 

 

 

 

 

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

jerzy.leppert@regionvastmanland.se 

 

  

 
Maziar Nikberg, docent, 021-17 30 00 

maziar.nikberg@regionvastmanland.se 

 

 

 
Eva Nohlert, leg tandläk, med dr, 021-17 34 17 

eva.nohlert@regionvastmanland.se 

 
 

 

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

 

 

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

marja-leena.ojutkangas@regionvastmanland.se 

 

 

 

Maria Pettersson, sekr, 021-17 58 67 

maria.a.pettersson@regionvastmanland.se 

 

 

Mattias Rehn, systemansvarig, 021-17 33 76 

mattias.rehn@regionvastmanland.se 

 

 

Elisabet Rodby Bousquet, leg fysioterapeut, docent, 021-17 59 79 

elisabet.rodby.bousquet@regionvastmanland.se 
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