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Covid-19-forskning: Region Västmanland utlyser extra medel 

2020-06-09 

HALT Covid-19-studien: Inhalation av Ciklesonid mot SARS-coronavirus-2 orsakad 

lunginflammation: En randomiserad oblindad behandlingsstudie 

Sökande: Anders Krifors, Infektionskliniken 

Beviljade medel: 53 202 kr 

2020-06-09 

Smittar COVID-19 med tårar? Kartläggning av förekomst av SARS-CoV-2 i ögonsekret, 

relation till symptom hos patienter som söker akut ögonsjukvård och smittspridning bland 

ögonpersonal 

Sökande: Elisabet Granstam, Ögonkliniken 

Beviljade medel: 100 000 kr 

2020-06-09 

COVID-19 och hemostasrubbningar hos patienter med kronisk hemodialys 

Sökande: Josefin Mörtberg, Medicinkliniken 

Beviljade medel: 85 000 kr 

2020-06-18 

Seroepidemiologisk studie av COVID-19 vid infektionskliniken i Västerås; En prospektiv 

kohortstudie 

Sökande: Mulki Rashid-Abdi 

Beviljade medel: 100 000 kr 

2020-07-03 

Behandling av nedstämdhet via telefon för personer 65 år och äldre under pågående covid-

19-pandemi 

Sökande: Johnny Pellas 

Beviljade medel: 100 000 kr 

2020-07-08 

Psykisk hälsa, ohälsa och sjukdom i samband med graviditet. Tillägg av frågeställningar 

med anledning av den pågående pandemin med covid-19 

https://www.researchweb.org/is/foultv/project/274414
https://www.researchweb.org/is/foultv/project/274414
https://www.researchweb.org/is/foultv/project/274279
https://www.researchweb.org/is/foultv/project/274279
https://www.researchweb.org/is/foultv/project/274279
https://www.researchweb.org/is/foultv/project/274416
https://www.researchweb.org/is/foultv/project/274273
https://www.researchweb.org/is/foultv/project/274273
https://www.researchweb.org/is/foultv/project/274278
https://www.researchweb.org/is/foultv/project/274278
https://www.researchweb.org/is/foultv/project/274566
https://www.researchweb.org/is/foultv/project/274566


Sökande: Ylva-Li Lindahl 

Beviljade medel: 77 000 kr 

2020-09-10 

Beslut om ej intensivvård vid Covid-19 - karakteristik av vårdbegränsade patienter på ett 

svenskt länssjukhus 

Sökande: Erland Östberg 

Beviljade medel: 40 000 kr 

2020-09-10 

Covid-19 hos individer som lever med hiv i Sverige (Outcome of Covid-19 in Sweden by HIV 

status) 

Sökande: Christina Carlander 

Beviljade medel: 100 000 kr 

2020-09-10 

T-cellssvar mot SARS-CoV-2 antigen hos personal vid Infektionskliniken Västerås 

Sökande: Emeli Månsson 

Beviljade medel: 100 000 kr 

2020-09-18 

Hållbar arbetsmiljö, hälsa, patientsäkerhet, produktivitet och konsekvenser av Covid-19 

pandemin 

Sökande: Emelie Condén Mellgren 

Beviljade medel: 99 980 kr 

2020-09-18 

Hjärtultraljud på COVID-19 intensivvårdade patienter 

Sökande: Sven-Olof Granstam 

Beviljade medel: 100 000 kr 

2020-10-02 

Beslut om ej intensivvård vid Covid-19 - karakteristik av vårdbegränsade patienter på 

ett svenskt länssjukhus 

Sökande: Erland Östberg 

Beviljade medel: 31 000 kr 

https://www.researchweb.org/is/foultv/project/274561
https://www.researchweb.org/is/foultv/project/274561
https://www.researchweb.org/is/foultv/project/274479
https://www.researchweb.org/is/foultv/project/274479
https://www.researchweb.org/is/foultv/project/274780
https://www.researchweb.org/is/foultv/project/274834
https://www.researchweb.org/is/foultv/project/274834
https://www.researchweb.org/is/foultv/project/274778
https://www.researchweb.org/is/foultv/project/274561
https://www.researchweb.org/is/foultv/project/274561


 
 

Startbidrag 

Startbidrag riktar sig till den som är anställd i en verksamhet som är finansierad av 

Region Västmanland och som har en idé till ett forskningsprojekt men inte har någon 

tidigare erfarenhet, eller mycket begränsad erfarenhet, av forskning. Den som är 

disputerad eller registrerad doktorand är inte behörig att söka startbidrag. 

2020-09-09 

Har patienter med kroniska besvär efter befarad fästingbett avvikande lab eller 

livskvalitet? 

Sökande: Viktor Jones 

Beviljade medel: 30 000 kr (i form av forskningstid) 

2020-09-14 

Large scale improvement to achieve integrated care and treatment for children, 

adolescents and young adults with mental ill health 

Sökande: Malin Helander 

Beviljade medel: 5 000 kr 

2020-09-24 

Nuvarande strategi för smärtlindring vid öppen tarmkirurgi med fokus på användning och 

effekt av ryggbedövning med morfin 

Sökande: Sebastian de Brun 

Beviljade medel: 5 000 kr 

2020-11-05 

Riskhantering inom offentlig verksamhet med fokus på regioner 

Sökande: Cecilia Lundin Mellström 

Beviljade medel: 30 000 kr 

2020-12-08 

Minska förbrukningen av miljöfarliga kemikalier inom histopatologiprocessen 

Sökande: Ali Karim 

Beviljade medel: 30 000 kr 



 

Projektanknytning 

2020-05-27 

Masseter myofascial pain relief following an intra-muscular injection with botulinum toxin 

type A. A randomized double-blind controlled multicenter pilot study 

Sökande: Göran Isacsson, Specialisttandvården 

2020-10-16 

Etisk stress hos medarbetare inom hälso- och sjukvård - effekter på hälsa, patientsäkerhet 

och produktivitet. 

Sökande: Emelie Condén Mellgren, Centrala patientsäkerhetsteamet 

 

https://www.researchweb.org/is/foultv/project/273720
https://www.researchweb.org/is/foultv/project/273720
https://www.researchweb.org/is/foultv/project/274834
https://www.researchweb.org/is/foultv/project/274834

