
Region Västmanland och Uppsala universitet  startade 

gemensamt Centrum för klinisk forskning år 1999. Syftet  

med CKF var att samla kompetensen inom 

vetenskapsmetodik, biostatistik, epidemiologi och 

datahantering på ett ställe. 

CKF:s verksamhet handlar om att studera olika former av 

behandlingar och pröva nya rön i praktiskt kliniskt arbete.    

Uppgiften är att stötta, handleda och utbilda forskare.

CKF:s tre huvudsakliga forskningsområden är cancer, hjärt-

kärlsjukdomar och psykiatri. Vi bedriver även forskning 

inom andra fält. 

Sedan starten har cirka 60 av regionens anställda 

disputerat vid CKF och cirka 800 studier har publicerats i 

internationella, expertgranskade tidskrifter.

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

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

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

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

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

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

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

KUNSKAP ÄR GRUNDEN TILL HÄLSA

CENTRUM FÖR KLINISK FORSKNING VÄSTERÅS

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


