
Ser mailet kons gt ut? Klicka här

Nyhetsbrev april 2021

CIFU Forskning
Centrum för klinisk forskning

Välkommen ll nyhetsbrevet för CIFU Forskning/Centrum för klinisk forskning. I

slutet av varje månad kan du läsa om ämnen som är aktuella i vår verksamhet.

Du kan också bidra ll kommande nyhetsbrev genom a  maila informa on ll

forskning@regionvastmanland.se.

 

Du som deltar i arbetsplatsträffen den 28 april behöver inför mötet läsa en text

och a på en film som du hi ar under rubriken Brandskydd i de a brev. 

Vad händer efter planeringsdagarna?
Den 21-22 april genomförde vi e  par intensiva digitala planeringsdagar. Våra

möten mynnade ut i e  omfa ande material som vi nu kommer a  arbeta vidare

med. Det första steget tar vi under maj månads arbetsplatsträff den 26 maj.

Temat för denna APT är Målbeskrivning, ak vitetsplan och uppföljning e�er

planeringsdagar.

 

Interna anslag

20.000 kr ll bästa ST-arbetet

Sjukvården strävar efter ökad kunskapsstyrning och pa entnära forskning. Därför

delar Hälso- och sjukvårdsförvaltningen ut e  eller två priser ll bästa ST-FoU-

projekt. Priset à 20.000 kr får användas för utbildning och forskning. 

 

En jury bestående av forskningschef Abbas Chabok, regionövergripande

studierektor Ulrika Foldevi och medicinsk stabschef Åke Tenerz kommer a  utse

bästa arbeten. 

 

Deltagarna skickar sina ST-arbeten inklusive sammanfa ning ll

mariana.ehn@regionvastmanland.se senast 15 maj 2021. Pris delas ut vid den

http://rv.powerinit.com/Modules/Campaign/Newsletter.aspx?n=1190&e=[email]&r=[field1]&h=2E51DC8DC1C3FFEBE6CA6F447794CD74
http://www.regionvastmanland.se/
mailto:forskning@regionvastmanland.se
mailto:mariana.ehn@regionvastmanland.se


Elisabet Granstam,

docent och adjungerad

universitetslektor i oftalmiatrik vid

Uppsala universitet, har få  sin

adjungering förlängd med y erligare

två år. 

Elisabet  har e  forskarförordnande

vid CKF och jobbar som överläkare vid

ögonkliniken på sjukhuset i Västerås. 

Från 1 maj har Ulrika Lorentzon

Fagerberg uppdraget som medicinskt

ledningsansvarig läkare för

Forskningsmo agningen. Arbetet

omfa ar 10 % och är e  led i

utvecklingen av Sek onen för

Innova on och Kliniska studier (SIK). 

- Vi vill kunna erbjuda en hög

medicinsk kvalitet och pa entsäker

verksamhet för kliniska studier inom

Region Västmanland. Jag ser fram

emot utvecklingsarbetet, säger Ulrika.

tradi onella musiksoarén under läkarmötet den 4 juni kl. 08:00-08:45.

Startbidrag för nya forskare

300.000 kr om året avsä er Region Västmanland för startbidrag ll personer 

som är intresserade av a  börja forska men inte har någon, eller begränsad,

erfarenhet av forskning. Är du en av dem? Är du anställd av regionen eller en

samarbetspartner ll regionen? Då kan du ansöka i det webbaserade

ansökningssystemet Researchweb. Du kan beviljas upp ll 30.000 kr. 

Externa anslag
Här hi ar du informa on om olika aktuella externa anslag. Tipsa oss gärna om du

saknar en utlysning: forskning@regionvastmanland.se

Adjungering

Medicinskt ledningsansvarig läkare

Hon u ör uppdraget i kombina on med si  arbete med gastroforskning inom

CIFU Forskning och som överläkare på Barnkliniken.

Doktorander

https://www.researchweb.org/is/ltv
https://www.medfarm.uu.se/ckfvasteras/forskningsanslag/externa-anslag
mailto:forskning@regionvastmanland.se


Nyligen anknuten ll CKF

Josefin Hidman jobbar som

specialistläkare på Medicinkliniken. 

 

Hennes doktorandprojekt heter:

Angiogenes, inflamma on och

järnmetabolism vid lymfoprolifera va

maligniteter

Projektplansseminarium

Malin Helanders plan för

arbetet Large scale improvement to

achieve integrated care and

treatment for children, adolescents

and young adults with mental ill

health, granskas av med dr Monica

Nyström, Karolinska Ins tutet och

med dr Kine Johansen, Uppsala

universitet.

 

Tid: 7 maj kl. 13:00-14:30

Plats: Zoom - Klicka här för a  ansluta

Här kan du läsa om samtliga våra anknutna doktorander. Om du är doktorand och

behöver uppdatera dina uppgifter på hemsidan hör av dig ll

mariana.ehn@regionvastmanland.se. 

19 ar klar publicerade år 2021

Sedan förra nyhetsbrevet har dessa 3 ar klar publicerats:

Staphylococcus aureus bacteremia and cardiac implantable electronic devices in

a county hospital se ng: a popula on-based retrospec ve cohort study

Pichtchoulin S, Selmeryd I, Freyhult E, Hedberg P, Selmeryd J

 

Clinical presenta on and management of food protein-induced enterocoli s

syndrome in 113 Swedish children

https://uu-se.zoom.us/j/63302086483
https://www.medfarm.uu.se/ckfvasteras/forskning/v-ra-doktorander
mailto:mariana.ehn@regionvastmanland.se
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33777330/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33605459/


Ullberg J, Fech-Bormann M, Fagerberg UL

 

Oral nutri onal supplement use is weakly associated with increased subjec ve

health-related quality of life in malnourished older adults: a mul centre

randomised controlled trial

Söderström L, Bergkvist L, Rosenblad A

Vårens utbildningar 2021

Vårens kurs i Vetskapsmetodik och Evidensbaserad Medicin (7,5 hp) genomförs

på kvartsfart under sdagseftermiddagar från januari ll juni. Kursen ges för

närvarande digitalt och har 19 deltagare. 

 

Genomic Medicine Sweden (GMS) samordnar införandet av precisionsmedicin i

Sverige. Nu kan du delta i deras webbinarium, Na onella studier av värdet av

breda genpaneler och helgenomsekvensering för pa enter med hematologiska

maligniteter. Tid och plats: 26 april kl. 12.00-13.00 via Zoom. Den här länken tar

dig direkt ll webbinariet, du behöver inte föranmäla dig. Mer informa on finns

här.

 

Den 21 maj arrangeras nästa doktorandseminarium. Under morgonsessionen kl.

08.30-10.00 ansvarar Simon Liljeström och Sofia Vadlin för ämnet Kohortstudier i

teori och prak k. Förmiddagspasset kl. 10.30-12.00 ägnas åt manusgranskning av

1-2 doktoranders arbeten llsammans med Simon.

 

Tre sessioner återstår av läsecirkeln "Fac ulness": 28 april, 19 maj och 9 juni, alla

gångerna kl. 12.00-13.00. 

 

Handledarseminarium hålls den 28 april kl. 13.00-15.00. Temat utgår från

rapporten "Doctoral students' perceived working environment". Seminarieledare

är Marie-Louise Södersved Källestedt och Cecilia Åslund. 

 

Fortbildning för forskande personal med temat Datahantering del II:

Dokumenta on i di  projekt - vad behöver man? hålls den 5 maj kl. 13.00-15.00.

 

Läkarmötet den 7 maj har teln "Jämställdhetsarbete med likvärdig vård för

könsstympade flickor och kvinnor". Medverkar gör Bita Eshragi från

Amelmo agningen på Södersjukhuset. Moderator är Abbas Chabok.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33678201/
https://uu-se.zoom.us/j/61739315319
https://genomicmedicine.se/evenemang/webbinarium-nationella-studier-genpaneler-helgenomsekvensering-hematologiska-maligniteter/
https://www.medfarm.uu.se/ckfvasteras/utbildning/seminarier-och-l-karm-ten


Sta s kteamet är nöjda med resultatet av den nyligen genomförda testkursen

Grundläggande sta s ska metoder för klinisk forskning i SPSS. Planen är a

genomföra en skarp version under hösten 2021. 

Sek onen för Innova on och Kliniska
studier

Innova on: Utbildningen Samverkansreglerna

Samverkansreglerna beskriver hur medarbetare och chefer kan samverka och

interagera på e  förtroendefullt sä . Reglerna berör hela hälso- och

sjukvården, läkemedelsindustrin, medicintekniska industrin och 

laboratorietekniska industrin och är överenskomna mellan Sveriges Kommuner

och Regioner (SKR), Läkemedelsindustriföreningen, Swedish Medtech och

Swedish Labtech. 

 

Nu håller SKR e-utbildningen ”Samverkansreglerna" för trygg samverkan med life

sciencebranschen. Klicka här för a  delta. 

Forskningsmo agningen

Inbjudan ll deltagande i studien CoVUm, Virus och värdinterak oner,

immunförsvar och sjukdomsu all vid Covid-19-infek on har nu skickats ut ll

personer som varit inneliggande på Västerås sjukhus med Covid-19. I studien

erbjuds deltagarna årlig uppföljning med tester och prover i 5 år efter sjukdom.  

 

Mo agningen har inle  e  samarbete med biträdande forskare och överläkare

Catarina Tiselius på kirurgkliniken i hennes Uppföljningsstudie av Hälsorelaterad

livskvalitet hos pa enter med koloncancer. 

Läs mer här om de pågående studier som Forskningsmo agningen är engagerade

i, och vilka projekt som vilar under pandemin. 

 

Vill du veta mer om Forskningsmo agningens arbete och utbud? Kontakta

forskningssjuksköterskor Angelica Norling och Marie Stenius Svensson via e-post

forskningsmo agningen@regionvastmanland.se eller telefon 021-17 37 09.

https://samverkansregler.utb.skr.se/
https://www.medfarm.uu.se/ckfvasteras/forskning/forskningsmottagningen/p-g-ende-projekt
mailto:forskningsmottagningen@regionvastmanland.se


Inför APT 28 april

Tema för nästa Arbetsplatsträff är

Brandsäkerhet - på arbetsplatsen och

i hemmiljön. Inför denna APT behöver

du läsa om regionens skärpta

brandsäkerhet. Du hi ar texten

här. Du behöver också se filmen

Brandsäkerhet, som du hi ar här.

Lokal nod Västmanland

Apotekarsocieteten har startat e  na onellt nätverk för forskningssjuksköterskor

och forskningsstödjande personal. Se pressmeddelande. Läs gärna mer på

nätverkets hemsida.

 

Nätverket arrangerar en temadag 6 maj 2021 kl. 12:30 ll 14:30. Dagen är

kostnadsfri och icke-medlemmar erbjuds e  12 månaders prova-på-medlemskap

vid anmälan. Mingla digitalt med forskningskollegor från hela landet och lyssna

på spännande föreläsningar!

 

Informa on om anmälan och program hi ar du här.

Brandskydd

Brandlarmsprov

På torsdag den 6 maj kl. 10:30-12:00 u örs e  brandlarmsprov i psykiatrihuset.

Sirener kommer då a  ljuda och blixtljus blixtra korta stunder. Vissa dörrar kan

också stänga men de går a  ställa upp igen när provet är klart.

Hälsa
Öppen föreläsning

I mars genomförde Regionhälsan e  antal öppna föreläsningar i olika

hälsorelaterade ämnen. Den 27 april 11.30-12.30 får vi chansen a  lyssna på

ännu en föreläsning: Återhämtning - ta del av några nycklar ll hur du kan maxa

din återhämtning och få mer balans i din vardag

Länk ll föreläsning

https://ltvse.sharepoint.com/nyheter/Pages/brands%C3%A4kerhet-uppgraderas.aspx
https://web.microsoftstream.com/video/ef3c3c11-4ad2-41c5-80a2-98219a17db11?referrer=https:%2F%2Fltvse.sharepoint.com%2F
https://www.apotekarsocieteten.se/apotekarsocieteten-hemvist-at-natverk-for-forskningssjukskoterskor/
https://www.apotekarsocieteten.se/sektioner-kretsar/sektioner/klinisk-provning/nationellt-natverk/
https://www.apotekarsocieteten.se/produkt/temadag-for-forskningssjukskoterskor-och-forskningsstodjande-personal/
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTI3YWNkZDQtNGIzZC00ZGNjLTk3Y2ItMjViMmNiMjRjZmQw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c27887ed-0f4d-4ffa-88af-239cf9884178%22%2c%22Oid%22%3a%22417e0727-7c4f-41c7-9a31-e2fa2f7f6384%22%7d


Här hi ar du hjärtstartare

Var finns hjärtstartaren i

psykiatricentrum? När du befinner dig

i entrén, följ den blå golvmarkeringen

in i psykiatrikorridoren. Linjen tar slut

vid hissarna. Fortsä  korridoren fram

förbi hissarna och runda nästa hörn

ll höger. På väggen hi ar du

hjärtstartaren. 

Spela friluftsbingo

Äntligen är våren på väg! Kanske har

du längtat efter a  gå barfota, lyssna

på göken eller bygga e  

insektshotell? Låt dig inspireras ll

utomhusak viteter genom

Länsstyrelsens friluftsbingo. 

Spela bingo och läs mer om

Friluftslivets år 2021 här. 

Verksamhetsberä else

https://www.lansstyrelsen.se/download/18.6395bf21784b0add95c8c1/1617005645185/V%C3%A4stmanland_friluftsbingo_v%C3%A5r_folder_A5.pdf
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.6395bf21784b0add95c8c1/1617005645185/V%C3%A4stmanland_friluftsbingo_v%C3%A5r_folder_A5.pdf


Berä a om di  år

Förra årets verksamhetsberä else

hi ar du här. 

 

Uppdatera gärna innehållet i årets

verksamhetsberä else kon nuerligt

under 2021, så får du mindre a  göra

i december.

Dokumentet Verksamhetsberä else

2021 hi ar du i Teamsgruppen CIFU

Forskning/CKF, under fliken Filer i

mappen Verksamhetsberä elser.

 

Kalender

26
 

apr

12:00-13:00

Zoomlänk

Webbinarium med Genomic Medicine Sweden

27
 

apr

11:30-12:30

Teamslänk

Öppen föreläsning Regionhälsan: Återhämtning

28
 

april

08:30 - 10:00 

Teams 

Arbetsplatsträff

28
 

apr

12:00 - 13:00

Teams

Läsecirkeln Fac ulness

7
 

maj

08:00 - 08:45 

Teams

Läkarmöte "Jämställdhetsarbete med likvärdig vård för

könsstympade flickor och kvinnor"

7
 

maj

13:00-14:30

Zoomlänk

Projektplansseminarium Malin Helander

12
 

maj

09:00 - 10:30

Teams

Personalmöte CIFU Forskning 

19
 

12:00-13:00

Läsecirkeln Fac ulness

https://www.medfarm.uu.se/digitalAssets/777/c_777810-l_3-k_verksamhetsberattelse-2020.pdf
https://uu-se.zoom.us/j/61739315319
https://genomicmedicine.se/evenemang/webbinarium-nationella-studier-genpaneler-helgenomsekvensering-hematologiska-maligniteter/
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTI3YWNkZDQtNGIzZC00ZGNjLTk3Y2ItMjViMmNiMjRjZmQw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c27887ed-0f4d-4ffa-88af-239cf9884178%22%2c%22Oid%22%3a%22417e0727-7c4f-41c7-9a31-e2fa2f7f6384%22%7d
https://uu-se.zoom.us/j/65127381209


maj

21
 

maj

08:30 - 12:00

Doktorandseminarium: Kohortstudier i teori och prak k +

manusgranskning av 1-2 doktoranders arbeten

26
 

maj

08:30-10:00

Teams

Arbetsplatsträff

Du hi ar nyhetsbrevet även på Arbetsplatsen och på vår externa hemsida. 

Saknar du något? Kontakta forskning@regionvastmanland.se

h ps://www.medfarm.uu.se/ckfvasteras

Vill du inte längre ha e-mail från oss?
 

Klicka här

https://ltvse.sharepoint.com/ps-utbildning/Pages/CKF.aspx
https://www.medfarm.uu.se/ckfvasteras/nyhetsbrev
mailto:forskning@regionvastmanland.se
https://www.facebook.com/CKFVasteras/
https://www.linkedin.com/company/landstinget-vastmanland
file:///C:/Windows/Temp/ABCpdf/ht@tps://twitter.com/regionvstm
https://www.youtube.com/user/LandstingVastmanland
https://www.medfarm.uu.se/ckfvasteras
http://rv.powerinit.com/Modules/Campaign/Public/Unsubscribe.aspx?n=1190&Id=[field1]&Email=[email]&Type=NewsletterEmail

