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Nu bygger vi CIFU Center Bibliotek

En krea v mötesplats för CIFU och dess samarbetspartners

I vecka 10 ska det stå klart, det nya CIFU-centret som i februari började byggas i

Sjukhusbibliotekets lokaler. 

 

– Centret blir en pla orm för samarbeten och krea va lösningar, en plats där vi

kan utmana varandra ll nya arbetssä , inom CIFU och över gränserna, säger

forskningsdirektör Kent Nilsson.

 

Centret kommer a  inhysa en större lokal för gruppsammankomster och två

mindre för Teamsmöten dit alla medarbetare i Regionen är välkomna. 

Nya ledamöter i Centrumrådet

mailto:forskning@regionvastmanland.se
http://rv.powerinit.com/Modules/Campaign/Newsletter.aspx?n=1805&e=[email]&r=[field1]&h=3D7A8670A7DED2CACC607F716503D054
http://www.regionvastmanland.se/


Två gånger om året träffas CKF:s

Centrumråd för a  diskutera

gemensamma frågor av administra v,

ekonomisk och vetenskaplig natur. 

Nya ledamöter för i år är professor

Bri  Skogseid från Uppsala universitet

som tar över rollen efter professor

Jonas Oldgren. Ny

doktorandrepresentant från Region

Västmanland är Petra Vikman

Lostelius. Hon tar över rollen efter

Lena Lönnberg. Här hi ar du hela

Centrumrådet. 

Region Västmanland har inle  en

förstudie för a  undersöka hur data

för forskningsändamål kan göras

llgänglig för forskare i Regionen. 

Tanken är a  Region Västmanland ska

kunna ge forskare rä ssäker

åtkomst ll en forskningsmiljö som

Regionen äger, driver och förvaltar.

Just nu undersöker vi möjligheterna

och intervjuar forskare. 

Hur kan vi llgängliggöra
forskningsdata?

Besvara enkät om dina behov kring hantering av forskningsdata

Som forskare i Region Västmanland har du nyligen få  en enkät via mail, med

syfte a  hi a de behov som finns kring forskningsdata. Vilka digitala verktyg och

databearbetningstjänster använder du ll exempel idag och vilka y erligare

funk oner ser du behov av?

 

För a  vi ska kunna bygga de bästa lösningarna behöver alla som är involverade i

forskning i Regionen besvara frågorna i enkäten. Om du inte redan har gjort

det, fyll i enkäten här. Den är öppen t.o.m. 23 februari. 

Vem kan besvara frågor om rä ssäker forskningsprocess?

CIFU Forskning bygger just nu upp en struktur som ska stö a dig i dina

funderingar kring lagar och förordningar som har med forskning a  göra. Medan

organisa onen utvecklas kan verksamhetsutvecklare Lisa Söderström besvara

frågor eller lotsa dig vidare ll rä  instans. Du kan också boka en Vetenskaplig

konsulta on för a  få svar på dina frågor. 

https://www.medfarm.uu.se/ckfvasteras/om-oss/centrumr-
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=7Yd4wk0P-k-IryOc-YhBeEHBunaJ74FNusnzeBRfJTRUNU8xWVNVT0haVjdGQlRSVExCV0pLRlFXRS4u
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Nya bestämmelser för bä re

kliniska prövningar i EU

Från och med 31 januari börjar EU

lägga grunderna för smidigare och

snabbare godkännanden av kliniska

prövningar. Man förutspår därmed en

ökad insyn i informa onen om

prövningar, a  medlemsländerna får

e  bä re samarbete och a

förtroendet ökar hos befolkningen. 

Läs pressmeddelandet här.

Senast den 28 februari behöver

informa onen om dina

forskningsprojekt i Reasearchweb

projektdatabas/CRIS vara uppdaterad.

Passa även på a  uppdatera di

personkort och CV i Researchweb. 

 

Varför är det vik gt? För a

forskningsbokslutet ska innehålla

korrekta uppgifter om dig och dina

projekt. Sta s ken är användbar både

för dig som enskild forskare och för

din arbetsplats. 

En ny Europeisk hälsounion

Dags a  uppdatera dina projekt

Sök anslag - internt och externt
Du hi ar externa utlysningar på vår hemsida. Där finns också en länk ll det

aktuella nyhetsbrevet från Grants Office i Region Örebro län, som varje månad

publicerar en omfa ande sammanställning av externa anslag. 

Startbidrag

Hur vore det a  starta året med e  startbidrag? Om du är en blivande forskare

utan, eller med begränsad, erfarenhet av forskning kan du vara berä gad a

söka medel. Läs mer om Region Västmanlands Startbidrag här. 

Projektanknytning

Behöver di  forskningsprojekt hjälp med databearbetning eller sta s sk analys?

Har projektet administra va behov eller behöver du låna en arbetsplats i

forskningsmiljö? Du kan ansöka om a  få di  projekt anknutet ll Centrum för

klinisk forskning, och sam digt ansöka om a  få resurser från CIFU Forskning. 

Ny  om vår personal

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/statement_22_658
https://www.researchweb.org/is/foultv
https://www.researchweb.org/is/foultv
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---december-2021.pdf
https://www.medfarm.uu.se/ckfvasteras/forskningsanslag/startbidrag
https://www.medfarm.uu.se/ckfvasteras/forskningsanslag/projektanknytning


Ny utbildningssamordnare 

Sta s ker Simon Liljeström ser fram

emot si  nya uppdrag som

utbildningssamordnare. 

– Uppdraget innebär a  jag agerar

kontaktperson i utbildningsrelaterade

frågor mot Uppsala universitet och är

e  stöd vid utvecklandet av nya

kurser, men också vid genomförandet

av befintliga kurser. Jag är även

sammankallande för

utbildningsgruppen vid CIFU

Forskning, samt samordnar och

planerar interna seminarier. Jag har

go  hopp om a  kunna bidra ll

utveckling inom utbildningsfrågor vid

CIFU Forskning och CKF.

... Abbas Chabok

Adjungerad universitetslektor i kirurgi

(1 jan 2022 ll 31 dec 2023)

... Pär Hedberg

Adjungerad universitetslektor i klinisk

fysiologi (1 jan 2022 ll 31 dec 2023)

Förlängda adjungeringar

Gra s ll förlängd adjungering ll Uppsala universitet...

Doktorandinfo
Nyanknutna doktorander

A  få si  doktorandprojekt anknutet ll Centrum för klinisk forskning innebär a

få llgång ll enhetens infrastruktur – t.ex. arbetsplats, handledning,

doktorandseminarier och hjälp från sekreterare, forskningsassistenter och

sta s ker. Just nu är 37 doktorander anknutna ll Centrum för klinisk forskning. 

 

Vi välkomnar vår senast anknutna doktorand, Tereza Calkova, överläkare på

Barn- och ungdomspsykiatrin. Hennes doktorandarbete heter

Longitudinal follow-up study of adolescents with early onset psycho c disorders -

https://www.medfarm.uu.se/ckfvasteras/forskning/vara-doktorander
https://www.researchweb.org/is/foultv/project/276232


clinical characteris cs, brain structure and neurocogni on. Tereza är registrerad

vid Ins tu onen för klinisk neurovetenskap vid Karolinska Ins tutet. 

2 ar klar publicerade år 2022

Sedan förra nyhetsbrevet har dessa ar klar publicerats:

 

Krifors A, Ullberg M, Castegren M, Petersson J, Sparrelid E, Hammarström H,

Sjölin J, Özenci V, Blennow O

T2Candida Assay in the Diagnosis of Intraabdominal Candidiasis: A Prospec ve

Mul center Study. J Fungi (Basel). 2022 Jan 16;8(1):86 - Epub ahead of print 

 

Gianno a F, Åslund C, Hellström C, Larm P

Problem gambling, risk behaviors and mental health in adolescence: A person-

oriented study. Journal of Gambling Issues: Online First: Issue 49 

 

Vid publika on anges följande affilieringsadress:

Region Vastmanland – Uppsala University

Centre for Clinical Research, Vastmanland Hospital Vasteras

 

Region Västmanlands organisa onsnummer: 2321000172

VAT-nr: SE232100017201 

Våra utbildningar

Vetenskapsmetodik och Evidensbaserad Medicin

https://www.researchweb.org/is/foultv/project/276232
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35050026/
https://jgi.camh.net/index.php/jgi/article/view/4168


Good Clinical Prac ce (GCP)

Den 9 mars arrangeras en digital,

kostnadsfri utbildning i GCP. 

Vårens kurs är tyvärr inställd på grund av för få antal sökande.

Doktorandseminarier 

25 februari kl. 08.30-12.00. Under den första delen av seminariet föreläser Simon

Liljeström på temat Grunderna i hypotesprövning. Den andra delen består av

manusgranskning.  

 

Här hi ar du agenda för vårterminens doktorandseminarier.

Läkarmöten

Temat för läkarmötet den 11 mars kl. 08.00-08.45 är Immunterapi –

Nobelprisbelönad cancerbehandling. Medverkar gör Gustav Ullenhag, professor i

cancerimmunterapi vid Uppsala universitet. Moderator är Helena Granstam

Björnekle .  

 

Här hi ar du hela vårens agenda.

Klicka här för a  se digare inspelade möten. 

 

Y erligare datum för läkarmöten under våren: 1 april, 6 maj och 3 juni. 

Andra utbildningar

Utbildningen är TransCelerate-godkänd 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). Dagen inkluderar den senaste versionen av GCP

handboken.

 

Tid: 9 mars kl. 08.30-16.30

Plats: Digitalt eller fysiskt hos arrangören, Centrum för Forskning och Utveckling i

Region Gävleborg

Anmälan: forskning@regiongavleborg.se senast 7 mars.

Forskares llgång och hantering av journalinforma on

- prak sk vägledning

Utbildningen är en genomgång av aktuella frågor i form av prak sk vägledning för

hur forskare ska kunna ta del av pa entdata. Utbildningen innefa ar frågor kring

lag om e kprövning av forskning som avser människor, pa entdatalagen, GDPR

och offentlighet och sekretess.

https://www.medfarm.uu.se/ckfvasteras/utbildning/seminarier-och-l-karm-ten
https://www.medfarm.uu.se/digitalAssets/803/c_803278-l_3-k_lakarmoten-program-vt-2022.pdf
https://web.microsoftstream.com/channel/2e1feea4-99e5-43a1-8378-acf4bdba7254
mailto:forskning@regiongavleborg.se


 

Föreläsare är Karolina Raza Mar nsson, regionjurist i Region Västmanland och

Lena Jönsson, regionjurist i Dalarna. Deltagarna har möjlighet a  skicka in frågor

ll juristerna innan utbildningen för besvarande i mån av d. Deltagarna kan även

ställa frågor via cha en i Zoom. Utbildningen kommer a  spelas in. 

 

Datum: 20/4 09.00-11.30 alterna vt 25/4 09.00-11.30

Kostnad: Avgiftsfri  för anställda inom sjukvårdsregion Mellansverige

Ort: Online, utbildningen sker via Zoom

Målgrupp: Forskare ak va i sjukvårdsregion Mellansverige

Anmälan: Forum Mellansverige

Workshop i Content and Language Integrated Learning in

Medical Educa on (CLIL MED)

Vill du öka din kompetens för a  effek vt undervisa på engelska i e

mångkulturellt och flerspråkigt inlärningsrum? Vill du stärka din interna onella

por ölj som lärare?

 

Datum: 7 mars, kl. 15.30–17.00

Plats: Segerstedt Building Plantskolan, Uppsala universitet

Föreläsare: Dr Zsuzsa Nebenführer från Semmelweisuniversitetet i Budapest och

professor Magdalena Szopa från Jagellonska universitetet i Krakow.

Arrangör: Uppsala universitet och Karolinska Ins tutet

Anmälan: Max 50 deltagare, senast 28 februari

 

Här hi ar du mer informa on.

Påminnelse: Forskarskolan i allmänmedicin och primärvård vid

Karolinska ins tutet

Forskarskolan vänder sig ll kliniskt ak va doktorander, oavse  yrkeskategori,

med e  intresse för primärvården.

Kursprogrammet inkluderar kurser om totalt 24hp inom epidemiologi,

biosta s k, kvalita v forskningsmetod, interven onsforskning, psykometri,

anslagsansökningar, vetenskapligt skrivande och kommunika on av forskning och

är tänkt som e  alterna v ll de enskilda obligatoriska

forskarutbildningskurserna. Skolan genomförs fyra kursveckor per termin,

fördelade på 2+2 veckor, under två år. Även doktorander som inte är registrerade

vid KI är varmt välkomna a  söka. Här får du mer informa on. 

Ansök: senast 8 mars kl. 14.00

 

Innova on
CIFU Innova on kommer under våren a  leda de samverkansmöten som

planeras mellan Östra Mellansveriges (ÖMS) egna, sjukvårdsnära

https://www.forummellansverige.se/utbildningar/
https://medfarm.uu.se/kalendarium/evenemang/?eventId=68392
https://medarbetare.ki.se/karolinska-institutet-region-stockholm-forskarskola-i-allmanmedicin-och-primarvard-2022-2024


Månadens fokus - fysisk

ak vitet

Ta en paus i arbetet och gör lite

pausgympa. Du behöver inte ens hi a

på rörelserna själv. Här får du två

guidade videoförslag:

Pausgympa Björnstammen

Krea vt avbro  i arbetet

Du som vill slippa hålla alla dina

ak viteter och uppdrag i minnet fram

ll nästa årsskifte har möjlighet a

redan nu börja lägga in text ll årets

verksamhetsberä else. 

 

Du kan uppdatera sidorna i Teamet

CIFU Forskning/CKF, i mappen

Verksamhetsberä elser.

 

innova onsverksamheter. Det innebär a  CIFU Innova on föreslår teman och

modererar dessa möten.

 

Vårens första möte gick av stapeln den 8 februari med temat Delning av diverse

avtal etc. juridik. Syftet var a  dela med sig av avtalssamlingar och ru ner för a

säkerställa a  innova onsprojekt uppfyller lagkrav och regler.

 

Om du har frågor gällande lagar och regler i samband med innova onsprojekt,

kontakta CIFU Innova on för vägledning.

Biobank
Ska du använda biologiska prov i din forskning? 

Passa på a  fräscha upp dina kunskaper om hur man skriver ansökningar om

llgång ll prov för forskning. Här hi ar du den kostnadsfria, digitala kursen från

Läkemedelsakademin. 

Hälsoinspira on

Verksamhetsberä else

Kalender

25 
 

feb

08:30-12:00

Doktorandseminarium

Teams

https://www.youtube.com/watch?v=nI86RBmEQ_k&list=RDnI86RBmEQ_k&start_radio=1
https://www.youtube.com/watch?v=nI86RBmEQ_k&list=RDnI86RBmEQ_k&start_radio=1
https://www.youtube.com/watch?v=lxk7pHZsIAs
https://ltvse.sharepoint.com/:f:/t/Centrumfrkliniskforskning/EgEWCLESnx9Km77xvrTeRbsB0sGGLpxYx6MJJ2oBe3cQ4g?e=9OhgsY
https://ltvse.sharepoint.com/:f:/t/Centrumfrkliniskforskning/EgEWCLESnx9Km77xvrTeRbsB0sGGLpxYx6MJJ2oBe3cQ4g?e=9OhgsY
mailto:innovation@regionvastmanland.se
https://www.lakemedelsakademin.se/produkt/snabbguide-biobanksansokningar-2/
https://www.lakemedelsakademin.se/


11
 

mar

08:00-08:45

Läkarmöte: Immunterapi – Nobelprisbelönad cancerbehandling

Teams

9
 

mar

09:00-10:30

Personalmöte CIFU Forskning

Teams

28
 

mar

08:00

Nyhetsbrev skickas ut

25
 

mar

08:30-12:00

Doktorandseminarium

Teams

 

30
 

mar

08:30-10:00

Arbetsplatsträff

Teams

 

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://www.youtube.com/user/LandstingVastmanland
https://www.medfarm.uu.se/ckfvasteras
http://rv.powerinit.com/Modules/Campaign/Public/Unsubscribe.aspx?n=1805&Id=[field1]&Email=[email]&Type=NewsletterEmail

