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Cheferna blickar framåt

Vi startar det nya året i hoppfull anda. Nu skymtar vi början på slutet av den

pågående pandemin. Vaccineringen pågår för fullt med prioriterade grupper först

i kön. Efter dem följer resten av befolkningen. Vi ser fram emot a  under året få

återgå ll det normala eller snarare det nya normala. 

Kent, Cecilia, Abbas

 

Regionen satsar på ökad forskning
inom primärvård och folktandvård

Nu satsar Region Västmanland på a  öka forskningen inom primärvården och

folktandvården. CIFU Forskning och CKF har få  uppdraget a  genomföra

ambi onen. Arbetet startade den 1 januari i år och leds av forskarna Eva Nohlert

(CIFU Forskning), Håkan Flink (Folktandvården Västmanland AB) och Åke

Tegelberg (CKF) på uppdrag av forskningsdirektör Kent Nilsson.

 

E  webbinarium med mer informa on kring planering och finansiering kommer

http://rv.powerinit.com/Modules/Campaign/Newsletter.aspx?n=1053&e=[email]&r=[field1]&h=2E3DF7A12D89EEF971B65F16B7BE6341
http://www.regionvastmanland.se/


Saman Saidi...

… jobbar som specialistläkare på

Medicinklinikens hjärtmo agning vid

Västmanlands sjukhus i Västerås. 

Hans doktorandarbete har teln

Invasive treatment of coronary artery

disease; technical treatment op ons.

Sonia Rönning...

… är specialistsjuksköterska inom

Barn- och ungdomspsykiatrin. Hennes

doktorandarbete heter To evaluate

the impact of digitally assisted

drug-monitoring and follow-ups on

pa ent par cipa on and medica on

safety among children and

adolescents in outpa ent psychiatric

care.

Dave Cheknita,

doktorand vid CKF och Uppsala

universitet, försvarar sin avhandling

Genotypes and Epigene c Profiling of

Candidate Genes Associated with

Early Life Stress and An social

Outcomes.

a  arrangeras den 24 februari. Regionrådet Agne Furingsten och Margareta

Ehnebom från Hälso- och sjukvårdsförvaltningen medverkar.

2 nyanknutna doktorander
Vi hälsar följande två nyanknutna doktorander välkomna ll CIFU Forskning/CKF!

Inom kort kommer du a  kunna läsa om deras doktorandarbeten på vår hemsida.

Här hi ar du samtliga doktorander som är anknutna ll oss. Om du är doktorand

och inte har uppdaterat din hemsida hör av dig med text och bild ll

mariana.ehn@regionvastmanland.se. 

Dags a  disputera

Tid: onsdag 17 mars kl 13:00

Plats: digital teamslänk skickas ll alla medarbetare vid CIFU Forskning/CKF

Fakultetsopponent: professor Lars Westberg, Göteborgs universitet 

Betygsnämnd: docent Chris an Benedict, Uppsala universitet

(ordförande), docent Sara Hägg, Linköpings universitet, docent Anna

Söderpalm Gordh, Göteborgs universitet

61 ar klar publicerade år 2020

https://www.medfarm.uu.se/ckfvasteras/forskning/v-ra-doktorander
mailto:mariana.ehn@regionvastmanland.se


E  produk vt år är ll ända och vi räknar sammanlagt 61 publicerade ar klar för

år 2020. Ge dig själv en klapp på axeln! Sedan förra nyhetsbrevet har dessa 10

ar klar llkommit:

 

Botulinum Toxin A as a Treatment for Provoked Ves bulodynia: A Randomized

Contolled Trial

Haraldson P, Mühlrad H, Heddini U, Nilsson K, Bohm-Starke N

 

Evalua on of the content of a web tool aimed to iden fy early markers related to

fall risk among middle-aged people

Folke M, Åkerberg A, Arkkukangas M, Kärnsund A, Johnsson M

 

Predictors for Anastomo c Leak, Postopera ve Complica ons, and Mortality

After Right Colectomy for Cancer: Results From an Interna onal Snapshop Audit

Chabok A, Nikberg M, Tiselius C, Smedh K

 

Surgical site infec on after gastrointes nal surgery in children: an interna onal,

mul centre, prospec ve cohort study

Chabok A, Nikberg M, Sigurdardo r J et al

 

An retroviral treatment for HIV infec on: Swedish recommenda ons 2019

Eriksen J, Carlander C, Albert J, Flamholc L, Gisslén M, Navér L, Svedhem V,

Yilmaz A, Sönnerborg A

 

Polymer-based or Polymer-free Stents in Pa ents at High Bleeding Risk

Windecker S, Grimfjärd P et al

 

Clinical Outcomes with Unselected Use of an Ultrathin-Strut Sirolimus-Elu ng

Stent: A Report from the Swedish Coronary Angiography and Angioplasty Registry

(SCAAR)

Buccheri S, Sarno G, Erlinge D,... Grimfjärd P et al

 

Incidence and outcome of myocardial infarc on treated with percutaneous

coronary interven on during COVID-19 pandemic

Mohammad MA, Koul S, Olivecrona GK, ... Grimfjärd P et al

 

Desloratadine and loratadine use associated with improved melanoma survival

Fritz I, Wagner P, Bo ai M, Eriksson H, Ingvar C, Krakowski I, Nielsen K, Olsson H

 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32769643/
https://link.springer.com/article/10.1007/s12553-020-00482-x?fbclid=IwAR3rsIRoEGEqJ8Ab9vE8avsyQwKA8zD7jnnQy6g6tdcRwV8i_R5b4YvAn5M
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32032201/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33272940/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31928282/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32050061/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33016880/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33023905/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32459128/


Desloratadine and loratadine stand out among common H1-an histamines for

associa on with improved breast cancer survival

Fritz I, Wagner P, Broberg P, Einefors R, Olsson H

Har du e  förordnande? Dokumentera
din progress löpande
Du som har e  förordnande, kom ihåg a  dokumentera och redovisa dina

engagemang under året. De ligger sedan ll grund för bedömningen om e

fortsa  forskarförordnande. Rapporteringen gör du i Researchweb. Öppna och

spara årets rappor ormulär, Förordnande vid CKF - rapport 2021. Uppdatera

löpande under året, så har du stenkoll på din progress.

 

Alla förordnanden ska rapporteras senast sista november varje år. Om di

förordnande löper ut under året och det finns en möjlighet ll förlängning får du

en uppmaning a  rapportera digare. 

Ny  projekt anknutet
Ahmed Tarfy har anknu t projektet Individualiserad medicin: Immunterapi vid

kolorektalcancer. Handledare för projektet är Abbas Chabok och Maziar Nikberg.

 

A  anknyta e  projekt innebär en möjlighet a  få llgång ll resurser vid CIFU

Forskning/CKF.

Vårens utbildningar 2021

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

och genomförs på kvartsfart under sdagseftermiddagar från januari ll juni.

Kursen ges för närvarande digitalt. 

 

Vid doktorandseminariet den 29 januari speed-presenterar respek ve doktorand

sig och sin forskning. Doktorandseminariet den 19 februari handlar om a  bygga

sin akademiska por ölj. Deltagarna får veta mer om karriärvägar som postdoc,

kliniska lektorat, adjungeringar med mera. 

 

Läkarmötet den 5 februari har teln "Styrning av sjukvården" och genomförs via

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32459128/
https://www.researchweb.org/is/ltv/


Teams. Medverkande är Stella Cizinsky, överläkare i Region Örebro län och Mats

Alvesson, professor vid Lunds universitet. Moderator är Ulrika Foldevi.

Vi påminner om a  Skrivarkursen som var bokad på hotell Dalecarlia i Tällberg

14-19 mars 2021 är inställd. Nya datum meddelas under våren.

 

Juridik för forskare - forskningsavtal: Inbjudan och anmälningslänk ll

utbildningen kommer a  skickas ut men notera gärna datumet 10 mars kl.

13.00-16.00. Föreläsare är jurist Kris ne Nilsson Wieslander och jurist Sara

Frykstrand. Föreläsarna går först igenom hur forskningsprojekt kan regleras

genom forskningsavtal, immateriella rä gheter ll forskningsresultat med e

särskilt pass om patenträ gheter, gemensam ägt eller ensamägt

forskningsresultat, lärarundantaget, ny janderä gheter etc. Därefter sker en

genomgång av hur utlämnande av forskningsdata ska regleras och llämpningen

av datadelningsavtal (DTA- MTA- avtal), personuppgiftsbiträdesavtal (PUB-avtal),

samt även hur personuppgiftsansvaret ska bedömas.  

  

Med målgruppen forskande kliniker i sikte ges följande kurs den 22-26 mars:

Grundläggande sta s ska metoder för klinisk forskning i SPSS. Sta s kteamet

på CKF genomför kursen "på prov" under våren och planerar en skarp version ll

hösten 2021. Primärt fokus är prak ska moment inom:

Data-deskrip on 

T-test 

ANOVA

Korrela on 

Lineär regression 

Fisher’s exakta test / Chi-2 ( χ2 ) 

Logis sk regression 

Överlevnadsanalys 

ST-kursen i Vetenskapsmetodik arrangeras 19-23 april. Två kurser planeras under

hösten 2021. Datum meddelas framöver.  

 

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. Rapporten skickas ut för

läsning längre fram, notera datumet så länge.

 

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.

Forskningsmo agningen



Nu har studien Njursjukdom och tarm microbiota-biologiska och immunologiska

mekanismer som styr uppkomst och progress av njursjukdom startat och de

första pa enterna är inkluderade. Studien är e  samarbete med Medicinkliniken-

Njurmedicin och huvudansvarig prövare är överläkare Josefin Mörtberg.

 

Infek onsklinikens studie T-cellssvar mot SARS-CoV-2 an gen pågår. I den följs

deltagare upp med PCR-test varje månad under 1 års d samt blodprover för

An kroppar och T-celler vid start och avslut i studien.

 

Planering och förberedelser pågår även för uppstart i mars av studien CoVUm,

Virus och värdinterak oner, immunsvar och sjukdomsu all vid Covid-19 infek on:

en mul centerstudie. Syftet är a  öka kunskapen om immunsvar och immunitet

vid coronavirus och söka svar på varför vissa individer blir svårt sjuka och andra

inte. Huvudansvarig prövare i Region Västmanland är Emeli Månsson.

Innova on

Innova vt samarbete bär frukt

Under våren ser vi resultat av det samarbete som Region Västmanland har med

övriga stödaktörer i INVH, Innova onsnätverket Välfärd och Hälsa.

 

I nätverket deltar Mälardalens högskola. I deras kurs för civilingenjörer utgår

studenterna från produk déer eller problemsitua oner för a  ta fram

konceptuella produk örslag. Uppdragen har ofta ergonomiska utmaningar

och/eller problem. I vårens kurs deltar två av de idébärare som Region

Västmanland Innova on arbetat med. Båda är anställda av Region Västmanland.

Förhoppningen är a  studenternas arbete hjälper produktutvecklingen framåt.

 

När studenterna arbetat med problemiden fiering, vetenskaplig förankring och

https://www.researchweb.org/is/foultv/project/274592
https://www.researchweb.org/is/foultv/project/274780


funk onsbeskrivning presenteras e  lösningsförslag som en CAD-modell i 3D. För

den som vill a närmare på lösningsförslaget tas en AR (Augmented Reality)-

modell fram där man i sin telefon kan vrida och vända på lösningsförslaget.

Biobank
Covid-19-prover görs llgängliga för forskningssamarbete

I samarbete med Biobank Sverige utvecklas COVID-19 Biobank Registry

där informa on om prover som är relevanta för COVID-19-forskning i

svenska biobanker kommer a  göras llgängliga. 

De a är en del av Vetenskapsrådets satsning för a  samordna insamling av och

llgång ll prover kopplade ll COVID-19. Svenska COVID-19 biobankregistret gör

det möjligt för forskare a  med en enkel sökfunk on leta efter provsamlingar

som uppfyller deras forskningsbehov i biobanker över hela Sverige. Forskarna ska

kunna söka med nyckelord, filtrera efter insamlingstyp, llgängligt biologiskt

material, llgängliga datatyper, givardiagnoser och kontaktperson för

provsamlingarna. Tjänsten beräknas vara llgänglig i mi en av februari i den

svenska COVID-19-dataportalen.

 

Har du en provsamling med Covid-19 prover som kan llgängliggöras för

forskningssamarbete? Kontakta biobank@regionvastmanland.se för a  registrera

din provsamling i portalen.

Kliniska Studier Sverige

Den nya e kprövningslagen påverkar alla

Lagen säger a  Regionen som forskningshuvudman ska ha kontroll över samtliga

pågående forskningsprojekt. Regionen har även e  ansvar för hur forsknings-

projekten bedrivs. Det innebär förändringar under kommande år. För a

underlä a för alla kommer vi a  styra allt mer av dokumenta onen ll digitala

pla ormar. En vik g sådan omställning sker nu i Researchweb. 

Forskningsbokslut

Det är dags för Forskningsbokslut i Region Västmanland. Uppgifterna i

Forskningsboksluten baseras på den informa on du har lagt in i di  så kallade

personkort i Researchweb (basuppgifter samt CV). Du behöver årligen uppdatera

dessa personliga uppgifter. 

 

Det är vik gt a  du gör denna uppdatering för a  synas i forskar-Sverige. Andra

forskare, granskare, medelgivare och arbetsgivare kan se dina uppgifter och fa ar

beslut u från dessa. A  inte ha e  uppdaterat CV kan försämra dina chanser.

För a  finnas med i Forskningsbokslutet måste du ha ange  e  av Region

https://covid19dataportal.se/biobanks/
mailto:biobank@regionvastmanland.se
https://www.researchweb.org/is/ltv


Deadline för a  uppdatera eller

komple era uppgifterna i di

Researchweb personkort (CV) är 15

februari 2021. Senare uppdateringar

kommer inte med i det slutliga

forskningsbokslutet för 2020. 

Om du har frågor kring de a kontakta

lisa.soderstrom@regionvastmanland.se

eller support@researchweb.org.

Brandlarmsprov

Torsdag den 4 februari kl. 10:30-12:00

u örs brandlarmsprov i hus 35-38,

där våra lokaler finns. Förvänta dig

ljudande sirener och blixtljus i korta

intervaller. Vissa dörrar kan också

stänga men de kan ställas upp igen

när provet är klart.

Tipspromenad

Du som är på jobbet, ta en paus och

testa vår hälsopromenad. Den består

av o frågor och tar en kvart a

genomföra i närområdet. 

Klicka på länken när du lämnar CKF:s

lokaler via dörren på baksidan, så

droppar frågorna in i din mobil.

Västmanlands verksamhetsområden som din nuvarande arbetsplats under

rubriken ”Arbetslivserfarenhet” i di  CV i personkortet i Researchweb.

För a  uppdatera din akademiska grad (doktorand, disputerad, docent,

professor osv), gå ll rubriken ”Utbildning och akademisk grad” i di  CV.

Om du behöver uppdatera din publika onslista för 2020, gör de a under

rubriken ”Publika oner” i di  CV.

Om du har e  forskningsprojekt som pågå  under 2020, registrera det nya

projektet eller uppdatera studiestatus för pågående projektet i

Researchweb projektdatabas.

Brandskydd

Hälsoinspira on

Regionhälsan presenterar sig

I Regionhälsans presenta on av sin personal har turen kommit ll psykologerna.

Läs mer här.

mailto:lisa.soderstrom@regionvastmanland.se
mailto:support@researchweb.org
https://play.gpsquiz.com/quizzes/f44bdaf2-ad1c-4275-92b0-aa44ae0a94cb
https://www.researchweb.org/is/foultv
https://www.medfarm.uu.se/ckfvasteras/nyhetsbrev/halsoinspiration


 

Kalender

27
 

jan

08:30 - 10:00

Teams

Arbetsplatsträff

27
 

jan

12:00 - 13:00

Teams

Läsecirkeln Fac ulness

29
 

jan

08:30 - 12:00

Doktorandseminarium: Vilka är doktoranderna på CKF? Speed-

presenta on av respek ve doktorand och doktorandens forskning

4
 

feb

10:30 - 12:00

Brandlarmsprov

5
 

feb

08:00 - 08:45 

Teams

Läkarmöte "Styrning av sjukvården"

 

10
 

feb

09:00 - 10:30

Teams

Personalmöte CIFU Forskning 

17
 

feb

12:00 - 13:00

Teams

Läsecirkeln Fac ulness

19
 

feb

08:30 - 12:00 

Doktorandseminarium: A  bygga sin ”akademiska por ölj”. Om

karriärvägar.

24
 

feb

08:30 - 10:00 

Teams 

Arbetsplatsträff

24
 

feb

15:00 - 16:00 

Webbinarium Teams

Primärvård och folktandvård: de nya forskningssatsningarna

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

Saknar du något? Kontakta forskning@regionvastmanland.se

https://ltvse.sharepoint.com/ps-utbildning/Pages/CKF.aspx
https://www.medfarm.uu.se/ckfvasteras/nyhetsbrev
mailto:forskning@regionvastmanland.se


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

Vill du inte längre ha e-mail från oss?
 

Klicka här

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=1053&Id=[field1]&Email=[email]&Type=NewsletterEmail

