
Så säger pa entdatalagen

Pa entdatalagen reglerar hur

personuppgifter får användas.

Ser mailet kons gt ut? Klicka här

Nyhetsbrev augus  2021

CIFU Forskning
Centrum för klinisk forskning

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

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

forskning@regionvastmanland.se. 

 

Vi hoppas a  du har haft en härlig sommar. Nu tar vi höjd för en innehållsrik

höst. Välkommen llbaka ll jobbet!

Delning av pa entdata

En av grundstenarna för precisionsmedicin är a  kunna dela 

data från många individer för a  ge rä  behandling ll rä  pa ent. Idag finns

inget lagrum som möjliggör datadelning av personuppgifter från många individer.

I två korta filmer besvarar Katarina Nyström, jurist inom Genomic Medicine

Sweden, frågor kring pa entdatalagen och berä ar hur man jobbar vidare med

de legala frågorna om datadelning. Klicka här för a  komma ll filmerna.

 

Få något - ge något llbaka
Därför behöver vi rapportera

Har du beviljats interna anslag de senaste åren? Då kan det vara dags a

rapportera hur medlen har använts. På så vis hjälper du ll a  hålla koll på

http://rv.powerinit.com/Modules/Campaign/Newsletter.aspx?n=1323&e=[email]&r=[field1]&h=670844BF75D020181AA861213DA12278
http://www.regionvastmanland.se/
mailto:forskning@regionvastmanland.se
https://www.youtube.com/channel/UCYmeYGpdH19Jfdt-_JOaY3w


regionens bidrag ll din forskning. Om du ännu inte har använt de beviljade

medlen skriver du det i din rapport. 

 

Beviljade medel från utlysningar av Forskningsanslag rapporteras senast 30 juni

varje år. Om du ännu inte har gjort de a är det hög d. Fortsä ningsansökningar

går inte vidare i årets utlysning om du inte har rapporterat. 

 

Beviljade Startbidrag och extra medel för Covid-19-forskning ska användas inom

e  år efter beviljandet. Efter det vill regionen veta hur du har spenderat medlen.

Du rapporterar i Researchweb, i din ursprungsansökan.

 

Gör så här:

Logga in i Researchweb

Under Mina sidor, hi a den ansökan som blev beviljad medel

Öppna ansökan, klicka på ändra

Skrolla längst ner i ansökan, fyll i rapportdelen, spara

Interna anslag

Forskningsanslag 2022

Årets utlysning av Forskningsanslag, där du kan söka forsknings d och medel för

omkostnader i e  forskningsprojekt, pågår mellan 15 augus  och 15 september. 

I år avsä s 2 000 000 kr för forsknings d och 620 000 kr för medel. Under

avsni et "Sök på rä  sä " på vår hemsida hi ar du mer informa on om

Forskningsanslag. Ansöker gör du i Researchweb. 

 

I årets utlysning är det värt a  notera följande nyheter:

Du kan söka och beviljas Forskningsanslag för samma projekt max 3 gånger

Beviljad forsknings d är 100 % av månadslön ( digare 90 %)

Externa anslag
I vår lista över externa anslag hi ar du även informa on från Grants Office i

Region Örebro län, en omfa ande samling externa anslag som vi har få  llåtelse

av Grants Office a  publicera på vår hemsida varje månad. 

Regionala forskningsrådet Mellansverige (RFR)

Sjukvårdsregionala forskningsrådet Mellansverige utlyser årligen forskningsanslag

ll klinisk forskning för medarbetare vid regioner i Dalarna, Gävleborg, Sörmland,

Uppsala, Värmland, Västmanland och Örebro. Utlysningen är öppen 15 augus

ll 15 september 2021.

Open Access-avtal 
Här kommer en favorit i repris för dig som eventuellt har missat a  Uppsala

universitet har e  Open Access-avtal och a  det kan innebära a  du slipper

publiceringsavgift, alterna vt får raba  på avgiften. Läs mer här. 

https://www.researchweb.org/is/ltv/
https://www.medfarm.uu.se/ckfvasteras/forskningsanslag/forskningsanslag
https://www.researchweb.org/is/ltv
https://www.medfarm.uu.se/ckfvasteras/forskningsanslag/externa-anslag
https://www.medfarm.uu.se/digitalAssets/880/c_880902-l_3-k_nyhetsbrev-fran-grants-office---augusti-2021.pdf
https://www.sjukv%c3%a5rdsregionmellan.se/forskningsrad/
https://www.medfarm.uu.se/ckfvasteras/forskning/vetenskaplig-publicering/open-access-avtal


Antalet fasta arbetsplatser på CIFU

Forskning ska minska och antalet

öppna platser ska öka. Det är

svaret på det s gande behovet av

skrivplatser för forskare med

förordnanden och den nya ökade

flexibiliteten där en kombina on av

arbete på plats och på distans blir allt

vanligare. Just nu jobbar vi på a

arrangera bästa möjliga lösningar. 

Kent informerar

I våras fyllde de flesta av oss i e

webbformulär om våra erfarenheter

av distansarbete och hur vi ser på

fram dens arbete. Nedan kan vi ta

del av några resultat.

Först bör nämnas a  det pågår e

arbete med a  skapa övergripande

policyer och riktlinjer för regionen när

det gäller arbetsplatser. Dessa

presenteras när de är färdigställda.

 

Fler öppna arbetsplatser

Fortsa  digitalt
Under hösten fortsä er CIFU Forskning med digitala möten för APT:er och

personalmöten. Fortsa  hemarbete gäller för alla som har möjlighet under

hösten, i enlighet med regionens rekommenda oner. Vi förbereder för en gradvis

återgång ll mer fysiskt arbete på plats framöver. 

 

Du som har en regiondator och jobbar hemifrån kan be en IT-tekniker installera

Always On för a  smidigt få llgång ll regionens nätverk och resurser på

distans. 

Fram dens arbetsplats

Det finns en lokalbrist i regionen som kommer a  förstärkas i och med det nya

sjukhusbygget. Det beräknas pågå ll 2029-2030, vilket innebär a  vi alla måste

anstränga oss för det gemensamma bästa. 

 

Vi har digare fa at några beslut som jag gärna vill påminna om. Läs mer här om

besluten och se resultaten från enkäten.  

Ny  om medarbetare

https://www.medfarm.uu.se/ckfvasteras/nyhetsbrev/framtidens-arbetsplats


Forskningssekreterare

Den 1 september får det

administra va teamet e  efterlängtat

llsko , då Helena Manngård börjar

på CIFU Forskning.

 

Helena kommer a  presentera sig i

september månads nyhetsbrev.  

Förordnanden
Pågående utlysningar

Ansökningarna i vårens utlysning av två doktorandförordnanden är granskade av

representanter i Region Västmanland och vid Uppsala universitet.

Bedömningsgruppen ser nu över resultaten och meddelar beslut inom kort. 

Ny  förordnande

Vi välkomnar docent Ma as Damberg, leg läkare, som beviljats e  tvåårigt

forskarförordnande på 20 % vid CIFU Forskning/CKF. Hans projekt involverar

etableringen av en forskargrupp inom primärvård/Nära vård med flera

forskningslinjer i Region Västmanland.

Höstens disputa oner
Under hösten försvarar flera av våra doktorander sina avhandlingar. Först ut är

kirurg Eva-Lena Syrén. Den 19 augus  spikade Eva-Lena sin avhandling hos CIFU

Forskning/CKF. Med hjälp av en ceremoniell hammare och spik offentliggjorde

hon då si  arbete så a  den som önskar läsa den kan förbereda kri k och frågor

inför disputa onen. Eva-Lena disputerar i Uppsala den 17 september kl. 13.00.

Du hi ar hennes avhandling här: Risk factors for and Strategies to Prevent

Complica ons of Endoscopic Retrograde Cholangiopancreatography

 

Näst på tur är Virginia Gonzalez, även hon kirurg. Virginia spikar sin avhandling i

Västerås den 22 september. Disputa onen genomförs i Västerås den 30

september. Titeln på arbetet är: The Value of Preopera ve MRI in Breast Cancer

Treatment

 

Kevin Afshari, höstens tredje kirurg, spikar sin avhandling den 29 september. Han

disputerar sedan i Västerås den 8 oktober. Titeln på arbetet är: Surgical Aspects

and Prognos c Factors in Management of Rectal Cancer

 

Längre fram i höst får vi avnjuta y erligare disputa oner: Rebecka Keijser 17

november, Sofia Kanders 22 november och Abdi-Fatah Hersi 1 december.

 

Vi önskar samtliga lycka ll!

Nyanknutna projekt

http://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1567035/FULLTEXT01.pdf


Docent Mats Enlund har anknu t projektet Inverkan av anestesimedel på

lång ds-överlevnaden e�er cancer-kirurgi: popula onsbaserade registerstudier

för e  flertal olika cancer-lokalisa oner. 

33 ar klar publicerade år 2021

Sedan förra nyhetsbrevet har dessa ar klar publicerats:

Screening of biomarkers for predic on of mul site artery disease in pa ents with

recent myocardial infarc on

Jönelid B, Christersson C, Hedberg P, Leppert J, Lindahl B, Lindhagen L, Oldgren J,

Siegbahn A. Impak aktor 1,7

 

Is It Definitely Clear That Long-Term Survival after Breast Cancer Surgery Is Not

Affected by Anaesthe cs?

Enlund M. Impak aktor 6,6

 

Psychometric evalua on of the Swedish Child Sheehan Disability Scale in

adolescent psychiatric pa ents

Soler CT, Vadlin S, Olofsdo er S, Ramklint M, Sonnby K, Nilsson K. Impak aktor

0,2

 

The rela onship between intelligence and global adap ve func oning in young

people with or without neurodevelopmental disorders

Åsberg Johnels J, Yngvesson P, Billstedt E, Gillberg C, ... Selinus EN et al.

Impak aktor 3,2

 

Gene-environmental interac on: Oxytocin receptor (OXTR) polymorphisms and

paren ng style as poten al predictors for depressive symptoms

Keijser R, Åslund C, Nilsson K, Olofsdo er S. Impak aktor 2,1

 

Vid publika on anges följande affilieringsadress:

Region Vastmanland – Uppsala University

Centre for Clinical Research, Vastmanland Hospital Vasteras

 

Region Västmanlands VAT-nr (organisa onsnummer): SE232100017201 

Utbildning 2021

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34346268/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34298606/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34239817/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34247062/
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0165178121003541


Vårens kurs i Vetenskapsmetodik och evidensbaserad medicin 

Samtliga 19 deltagare i vårens kurs godkändes. Kursen återkommer våren 2022

och ger 7,5 hp. 

Skrivarkurs + doktorandseminarier = sam digt

Pandemin har sa  krokben för vissa ru ner men även öppnat dörrar för ny

utveckling. I höst samordnas doktorandseminarier och skrivarkurs under

gemensamma datum för våra doktorander. Beroende på omständigheterna

kommer kurs llfällena a  genomföras både fysiskt och digitalt. Deltagarna får

informa on om vad som gäller. 

Kursdatum: 27/8, 24/9, 29/10, 19/11 och 17/12

Läkarmöten

Höstens läkarmöten startar den 3 september kl. 08.00-08.45. Det första mötet

har teln Pa entsäkerhetsteamet. Moderator är medicinsk stabschef Åke Tenerz.

Här hi ar du datum och agenda för höstens läkarmöten. De digitala läkarmötena

spelas in. Klicka här för a  se digare inspelade möten. 

Interna seminarier: provdisputa oner

Doktorand och leg läkare Eva-Lena Syrén provdisputerar den 8 september kl.

15.00-16.00 med si  avhandlingsarbete Risk factors for and Strategies to Prevent

Complica ons of Endoscopic Retrograde Cholangiopancreatography. 

 

Doktorand och leg läkare Virginia Gonzalez provdisputerar den 22 september kl.

10.00-11.00 med si  avhandlingsarbete New diagnos c modali es in breast

cancer assessment.

 

Doktorand och leg läkare Kevin Afshari provdisputerar den 29 september kl.

10.15-11.15 med si  avhandlingsarbete Rectal cancer: management of advanced

disease and aspects of loop-ileostomies Surgical Aspects and Prognos c Factors

in Management of Rectal Cancer.

Fortbildning för forskande personal

20 oktober kl. 13-15 via Teams: Temat är Forskning och Innova on i Västmanland

med fokus på samverkan mellan forskning och innova on i regionen.

https://www.medfarm.uu.se/digitalAssets/803/c_803278-l_3-k_lakarmoten-program-ht-2021.pdf
https://web.microsoftstream.com/channel/2e1feea4-99e5-43a1-8378-acf4bdba7254


Seminarieledare är Annika Kärnsund, Ma as Derneborg och Victoria Bodén. 

Grundläggande sta s ska metoder för klinisk forskning i SPSS

Genomfördes som e  test under våren, av CIFU Forsknings sta s kteam. Kursen

återkommer preliminärt under hösten och är framför allt avsedd för

doktorander. 

Handledarseminarium

15 december. Tid och innehåll för handledning - dela erfarenheter och

arbetssä . Cecilia önskar intresseanmälan för a  bidra som seminarieledare den

15 december.

Postdoklunch

Ka na Pe ersson ansvarar för dessa. Datum för kommande lunch skickas ll

berörda personer så snart det bestämts. Lunchen genomförs digitalt. I vanliga fall

träffas man i 1,5 mme. Höstens lunch har dock ingen inbjuden talare och

kommer a  ta 1 mme. Ka na efterlyser även en CIFU-anknuten postdok som

kan tänka sig a  hjälpa ll med planering och kontakt med postdok-gruppen. 

Läsecirkel

Den avslutande sessionen för vårens cirkel kring boken Fac ulness har fly ats

fram. Ny  datum är 1 september. Just nu planerar arrangörerna för en ny cirkel

under hösten.  

Sek onen för Innova on och Kliniska
studier

Innova on

IoT Sverige (Internet of Things) är e  program som stöder och finansierar

innova va IoT-projekt över hela landet. Till och med den 2 november kan du söka

finansiering för innova va IoT-projekt som bidrar ll samhällsny a i offentlig

sektor. Klicka här för a  läsa mer och få ps på hur du skriver en bra ansökan. 

MedTech for Health har följande utlysningar i höst:

https://iotsverige.se/finansiering/utlysning2021/?fbclid=IwAR0vmXKXlR_ddAz1qLPfcLxuWiQwlpuffopJk4HqSFO1RQ1P1cPbsZVplLI


Kompetensförstärkning i småföretag – Stärk di  företag med extern

kompetens i syfte a  komma ut med en innova v medicinteknisk produkt

på marknaden. Nästa ansökningsperiod stänger den 31 augus  kl. 14.00

och y erligare två llfällen ges under hösten. Läs mer

Samverkansprojekt för bä re hälsa - ges llsammans med Swelife. Projekt

med innova onspoten al som bidrar ll förbä rad preven on, diagnos,

monitorering eller behandling är välkomna a  söka. Utlysningen öppnar

den 15 september och stänger den 25 november. Läs mer.

Innovatörer i vård och omsorg – öppnar runt årsskiftet. Utlysningen riktar

sig ll vård- och omsorgsgivare med innova va medicintekniska idéer. De

projekt som kan söka handlar om a  utveckla ny teknik eller använda

befintlig teknik på e  ny  sä  för a  förbä ra det kliniska u allet eller a

effek visera vården. Läs mer

Vill du kontakta innova on? Skriv ll innova on@regionvastmanland.se

Lokal nod Västmanland

Kom ihåg a  registrera dina pågående projekt i Region Västmanlands

projektdatabas. Du som söker medel i regionen måste registrera projektet i

databasen innan du kan söka anslag. Har du e  förordnande hos CIFU

Forskning/CKF eller är anställd i Region Västmanland och projektet u örs inom

ramarna för din tjänst, ska projektet registreras, oavse  vilken typ av studie eller

datamaterial det handlar om. 

 

Läkemedelsakademin har lanserat en kort introduk onskurs om avancerade

terapier (ATMP) i form av kostnadsfri e-learning. Syftet är a  höja kunskapsläget

hos yrkesroller som kommer i kontakt med avancerade terapier. Kursen finns  på

svenska och engelska och har tagits fram inom ramen för ”Sverige ledande inom

avancerade terapier 2030”, med finansiering av Vinnova. Anmäl dig här.

  

Nästa utbildning i Good Clinical Prac ce (GCP) för hälso- och sjukvårdspersonal

går av stapeln den 8 september 2021. Utbildningen är en TransCelerate-godkänd

heldagsutbildning och vänder sig ll dig som arbetar med, kommer a  arbeta

med eller har intresse av kliniska prövningar.

 

Utbildningen anses gälla i tre år och behöver inte uppdateras under denna d

förutsa  a  inte llämpbara regelverk och/eller sponsorn kräver förnyad

utbildning. Utbildningen är baserad på den uppdaterade versionen av GCP som

infördes i juni 2017. (GCP E6 R2).

 

Utbildningen sker digitalt, är kostnadsfri och arrangeras av Centrum för Forskning

och Utveckling, Region Gävleborg. Kursen inkluderar den senaste versionen av

GCP-handboken. Mer info och anmälan via forskning@regiongavleborg.se.

https://medtech4health.se/start-finansiering-kompetensforstarkning-i-smaforetag/
https://swelife.se/aktuell-utlysning/
https://medtech4health.se/samverkansprojekt-for-battre-halsa-oppnar-15-september/
https://medtech4health.se/finansiering_innovatorer-i-vard-och-omsorg/
mailto:innovation@regionvastmanland.se
https://www.researchweb.org/is/foultv/?redirect=%2Fis%2Ffoultv
https://www.lakemedelsakademin.se/produkt/e-kurs-introduktion-till-avancerade-terapier-atmp/
mailto:forskning@regiongavleborg.se


Du vet väl a  du kan uppdatera årets

verksamhetsberä else kon nuerligt?

I programmet Teams, välj teamet CIFU

Forskning/CKF. Under fliken Filer

hi ar du mappen

Verksamhetsberä elser. Dokumentet

du ska uppdatera heter

Verksamhetsberä else 2021. 

 

Förra årets verksamhetsberä else

hi ar du här. 

 

Verksamhetsberä else

 

Kalender

25
 

aug

08:30 - 10:00 

Arbetsplatsträff i Teams: Kommunika onsplan, syn på

verksamheten internt och externt.

27
 

aug

Skrivarkurs och doktorandseminarium sam digt.

1
 

sep

09:00-10:30

Personalmöte CIFU Forsknings personal, Teams

1
 

sep

12:00-13:00

Läsecirkeln Fac ulness

3
 

sep

08:00 - 08:45 

Teams

Läkarmöte: Pa entsäkerhetsteamet

8
 

sep

15:00 - 16:00

Provdisputa on: leg läkare Eva-Lena Syrén

15
 

sep

Sista ansökningsdag Forskningsanslag

https://www.medfarm.uu.se/digitalAssets/777/c_777810-l_3-k_verksamhetsberattelse-2020.pdf


22
 

sep

10:00 - 11:00

Provdisputa on: leg läkare Virginia Gonzalez

24
 

sep

Skrivarkurs och doktorandseminarium llsammans

29
 

sep

10:15 - 11:15

Provdisputa on: leg läkare Kevin Afshari

Du hi ar de a nyhetsbrev även på vår hemsida vid Uppsala universitet och på

Region Västmanlands intranät, Arbetsplatsen.

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

Vill du inte längre ha e-mail från oss?
 

Klicka här

https://www.medfarm.uu.se/ckfvasteras/nyhetsbrev
https://ltvse.sharepoint.com/ps-utbildning/Pages/CKF.aspx
https://www.facebook.com/CKFVasteras/
https://www.linkedin.com/company/landstinget-vastmanland
https://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=1323&Id=[field1]&Email=[email]&Type=NewsletterEmail

