
Forskningsombud i 
Region Västmanland

Varför finns forskningsombud?
Forskningsombudens roll innebär att ha god kännedom om Centrum för Klinisk Forskning (CKF) och vilket stöd 

man kan få där, samt vad som sker gällande klinisk forskning ute på respektive klinik för att ha möjlighet att "fånga 

upp" forskningsintresserade medarbetare och visa vägen till CKF, samt även förmedla information från CKF och 

den regionala noden ut till klinikerna.

Vem kontaktar jag som medarbetare?
Som medarbetare kontaktar du ditt lokala 

forskningsombud antingen via mail (se lista ovan) 

eller direktkontakt med personen i fråga på kliniken. 

Vilket uppdrag har forskningsombudet?
• Vara en kontaktpunkt för forskningsintresserade 

medarbetare 

• Förmedla kontakter till CKF samt även information 

från CKF ut till klinikerna

• Förmedla kontakter till den lokala noden som är en 

resurs inom hälso- och sjukvården i Region 

Västmanland som erbjuder rådgivning och utbildning 

inom kliniska studier

• Ta emot studieförfrågningar från den lokala noden 

och vidarebefordra dem till lämpliga prövare på 

respektive klinik

• Bidra till lokal samverkan och transparens om 

pågående och kommande kliniska studier 

• Assistera i den årliga rapporteringen av data över 

pågående studier

Historik 
Centrum för klinisk forskning utnämnde 2016, i 

samarbete med sjukhusets klinikchefer, ett 

forskningsombud på varje klinik samt i primärvården 

(totalt 24 st.) för att förbättra förutsättningarna för 

genomförande av kliniska studier i Region 

Västmanland, för att öka samverkan och 

informationsutbyte mellan kliniker. 

Detta är i linje med den nationella satsningen Kliniska 

Studier Sverige, där lokal, regional och nationell 

samverkan är centralt för att öka antalet samt 

kvaliteten på kliniska studier. 

För vem finns forskningsombudet?
Forskningsombuden finns till för medarbetarna i 

Region Västmanland.  

Klinik Forskningsombud E-mail

Akutkliniken Lennart Edmark lennart.edmark@regionvastmanland.se

Barn- och ungdomskliniken Ulrika Fagerberg ulrika.fagerberg@regionvastmanland.se

Barn- och 

ungdomspsykiatri

Susanne 

Olofsdotter
susanne.olofsdotter@regionvastmanland.se

Folktandvården Annette Holmen annette.holmen@regionvastmanland.se

Fysiologkliniken Pär Hedberg par.o.hedberg@regionvastmanland.se

Geriatrik och medicinsk 

rehabilitering
Armin Hashemi armin.hashemi.pour.assil@regionvastmanland.se

Habiliteringen Katina Pettersson katina.pettersson@regionvastmanland.se

Hudkliniken Tomas Vikerfors tomas.vikerfors@regionvastmanland.se

Infektionskliniken Christina Carlander christina.carlander@regionvastmanland.se

Kirurgkliniken Yvette Andersson yvette.andersson@regionvastmanland.se

Kvinnokliniken Merit Kullinger merit.kullinger@regionvastmanland.se

Kärlkirurgiska kliniken Björn Kragsterman bjorn.kragsterman@regionvastmanland.se

Laboratoriemedicin Per Bjellerup per.bjellerup@regionvastmanland.se

Medicinkliniken
Camilla Skoglund 

Andersson
camilla.skoglund.andersson@regionvastmanland.se

Onkologkliniken Cecilia Nilsson cecilia.nilsson@regionvastmanland.se

Operationskliniken Erland Östberg erland.ostberg@regionvastmanland.se

Ortopedkliniken
Nenad Andjelkov

Åsa Revenäs

nenad.andjelkov@regionvastmanland.se

asa.revenas@regionvastmanland.se

Reumatologkliniken Milad Rizk
milad.rizk@regionvastmanland.se

Primärvården 

(landstingsdrivna VC)

Eva Thors 

Adolfsson
eva.thors-adolfsson@regionvastmanland.se

Primärvården (privata VC) Vakant

Röntgenkliniken Arnar Thorisson arnar.thorisson@regionvastmanland.se

Specialisttandvården Göran Isacsson goran.isacsson@regionvastmanland.se

Urologkliniken Farhood Alamdari farhood.alamdari@regionvastmanland.se

Vuxenpsykiatri Mårten Tyrberg marten.tyrberg@regionvastmanland.se

Ögonkliniken Elisabet Granstam elisabet.granstam@regionvastmanland.se

Öronkliniken Johan Knutsson johan.knutsson@regionvastmanland.se


