
Har du ansökt och få  forsknings d,

e  förordnande, projekt- eller

doktorandanknytning via CKF och

behöver en llfällig arbetsplats med

llgång ll SPSS och Endnote?

Vi har utrustat e  av våra rum med 5

öppna arbetsplatser som nu är

komple a med datorer, skärmar och

uppkoppling ll nätverket. 

 

Under normala förhållanden behöver

du inte boka en plats men just nu

jobbar många i personalen hemifrån.

Om du inte har llträde ll våra

Ser mailet kons gt ut? Klicka här

Nyhetsbrev januari 2022

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.  

Forskningens plats i organisa onen

Forskningsdirektör Kent Nilsson förklarar

Från 10 ll 56 forskningsförordnanden vid CKF under loppet av fyra år! Det är

resultatet hi lls av olika forskningssatsningar som inte bara är gynnsamma för de

medarbetare som ges chansen a  forska, utan även för regionens verksamheter.

Och i förlängningen för dess medborgare. 

 

Här berä ar Kent Nilsson om forskningens roll i organisa onen, hur CIFU

Forskning och Centrum för klinisk forskning skiljer sig åt men även hur de olika

verksamheterna fungerar llsammans - med varandra och med resten av CIFU. 

Jobba i forskningsmiljö

https://www.etikprovningsansokan.se/epm/login
http://rv.powerinit.com/Modules/Campaign/Newsletter.aspx?n=1755&e=[email]&r=[field1]&h=E78CDA59A9176328634D992CBB3FE30A
http://www.regionvastmanland.se/
mailto:forskning@regionvastmanland.se
https://www.medfarm.uu.se/ckfvasteras/nyhetsbrev/ett-ord-fran-forskningsdirektoren-januari-2022


lokaler via passerkort, maila Maria

Dell´Uva Karlsson för a  stämma av

a  någon finns på plats för a  öppna

dörren när du kommer. 

Kliar det i huvudet av alla lagar, regler

och förordningar som har med

forskning a  göra? 

 

Läkarmötet den 14 januari handlade

om den rä ssäkra forsknings-

processen. Du kan se det inspelade

materialet här. Du hi ar även info på

vår hemsida, under Forskning, bland

annat angående direktåtkomst ll

journaluppgifter, grunderna för

e kprövning och vad

en registeranmälan innebär. 

Forska rä ssäkert

Vem kan jag fråga?

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. 

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. 

Uppdatera din hemsida
Vare sig du är doktorand eller forskare vid CKF fick du innan jul en uppmaning

om a  uppdatera din hemsida hos Uppsala universitet. Du som är doktorand

hi ar landningssidan för doktorander här. För forskarna har vi ännu ingen

publicerad landningssida men vi skulle gärna vilja publicera en så snart som

möjligt. Därför behöver vi din hjälp med text och bild som handlar om dig.

Tanken är a  du u ormar texten om din forskning ll a  besvara följande tre

frågor:

Vad handlar din forskning om?

Varför har du valt a  forska om de a?

Hur är din forskning ll ny a för hälso- och sjukvården och dess

pa enter? eller Hur är din forskning ll ny a för samhället och dess

mailto:maria.delluva.karlsson@regionvastmanland.se
https://ltvse-my.sharepoint.com/personal/maria_a_pettersson_regionvastmanland_se/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fmaria%5Fa%5Fpettersson%5Fregionvastmanland%5Fse%2FDocuments%2FInspelningar%2FL%C3%A4karm%C3%B6te%2014%5F1%2D20220114%5F080010%2DM%C3%B6tesinspelning%2Emp4&parent=%2Fpersonal%2Fmaria%5Fa%5Fpettersson%5Fregionvastmanland%5Fse%2FDocuments%2FInspelningar
https://www.medfarm.uu.se/ckfvasteras/forskning
https://www.medfarm.uu.se/ckfvasteras/forskning/journaluppgifter
https://www.medfarm.uu.se/ckfvasteras/forskning/god-forskningsetik-och-etikpr-vning
https://www.medfarm.uu.se/ckfvasteras/forskning/registeranm-lan
mailto:lisa.soderstrom@regionvastmanland.se
mailto:forskning@regionvastmanland.se
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/forskning/vara-doktorander


Ny  dokument för 2022

I Teamet CIFU Forskning/CKF hi ar du

nu dokumentet Årsplanering 2022 där

vi samlar och visar de gemensamma

ak viteter som det kommande året

har a  erbjuda. Saknar du ak viteter

eller behöver du ändra informa onen

kring en ak vitet? Kontakta Mariana

Ehn.

Forskningssjuksköterska

Maria Gren berä ar

Min tjänst startar den 1 februari och

innebär en utökning av

forskningssjuksköterskor som hjälper

ll med t ex instansning av olika

forskningsprojekt, mo agning av

studiepa enter etc.

Tidigare arbetade jag på hjärtkliniken,

endoskopimo agningen och 

kirurgmo agningen. De senaste tre

åren har jag arbetat som sköterska på

e  äldreboende. Under den första

vågen av pandemin väcktes min

nyfikenhet på forskning och hur

pandemin slog mot resten av vården.

invånare? 

Om du behöver inspira on kan du kika på dessa doktoranders uppdaterade sidor:

Victoria Andrén, Annika Granath, Andrea Hess Engström, Lena Lönnberg,

Cathrine Hultman. Maila text, länkar ll ar klar och eventuellt bild ll Mariana

Ehn.

Årsplanering

Ny  om vår personal

Det känns väldigt spännande a  i min nya befa ning på forskningsmo agningen 

få följa upp både äldre och yngre personer som drabbats av coronaviruset. Jag

ser också fram emot a  få lära mig mycket ny . Forskningsvärlden innebär en hel

del sådant jag inte arbetat med digare.

Teknisk administratör sökes

CIFU söker en teknisk administratör vars huvudansvar blir a  ansvara för

möteslokaler inom Centrum för Innova on, Forskning och Utbildning.

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a8d6b8452abbe46d6afeeda6d7adec3fd%40thread.skype/conversations?groupId=71e25cbf-6699-44ce-ad29-d1dd9ed9d0d5&tenantId=c27887ed-0f4d-4ffa-88af-239cf9884178
https://ltvse.sharepoint.com/:x:/t/Centrumfrkliniskforskning/EQswKvLB3kdJr4rORQWZkRsBlt3Vn6FTS3s5ggn4dlB97w?e=kpNCAm
mailto:mariana.ehn@regionvastmanland.se
https://www.medfarm.uu.se/ckfvasteras/forskning/vara-doktorander/victoria-andr-
https://www.medfarm.uu.se/ckfvasteras/forskning/vara-doktorander/annika-granath
https://www.medfarm.uu.se/ckfvasteras/forskning/vara-doktorander/andrea-hess-engstr-
https://www.medfarm.uu.se/ckfvasteras/forskning/vara-doktorander/lena-l-nnberg
https://www.medfarm.uu.se/ckfvasteras/forskning/vara-doktorander/cathrine-hultman
mailto:mariana.ehn@regionvastmanland.se


Personen kommer a  göra lokal- och mötesbokningar, sköta tekniken i lokalerna

under fysiska, digitala och hybridmöten, göra felanmälningar ll Fas ghet och IT

och ställa iordning lokalerna i förberedelse för användning.

Sista ansökningsdag är 30 januari. Läs mer om tjänsten här. 

Enhetschef Innova on sökes

Denna nya enhet stödjer utveckling av service, produkter och tjänster inom

hälso- och sjukvård och tandvård. Enhetschefen leder och utvecklar

verksamheten u från de mål, processer och ekonomiska ramar som ges och

ansvarar för verksamhet, medarbetare och ekonomi. 

Sista ansökningsdag är 6 februari. Läs mer om tjänsten här. 

Doktorandinfo
Nyanknutna doktorander

A  få si  doktorandprojekt anknutet ll CIFU Forskning/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. 

 

Vi välkomnar vår senast anknutna doktorand, Inger Björk Ragnarsdó r, läkare

på Kvinnokliniken! Hennes doktorandarbete heter Hypertensive disorders of

pregnancy: rela on to each other and to furan fa y acid. Inger är registrerad vid

Ins tu onen för kvinnors och barns hälsa vid Uppsala universitet. 

66 ar klar publicerade år 2021

Den här månaden blir listan lång! Sedan förra nyhetsbrevet har dessa ar klar

publicerats:

 

Afshari K, Chabok A, Smedh K, Nikberg M

Risk factors for small bowel obstruc on after open rectal cancer resec on. BMC

Surg. 2021 Jan 28;21(1):63 - Epub ahead of print    

 

https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/teknisk-administrator-till-centrum-for-innovation-forskning-och-utbildning/
https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/enhetschef-innovation-centrum-for-innovation-forskning-och-utbildning/
https://www.researchweb.org/is/foultv/project/276668
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33509187/


Afshari K, Nikberg M, Smedh K, Chabok A

Loop-ileostomy reversal in a 23-h stay se ng is safe with high pa ent

sa sfac on. Scand J Gastroenterol. 2021 Sep;56(9):1126-1130

 

Afshari K, Smedh K, Wagner P, Chabok A, Nikberg M

Risk factors for developing anorectal dysfunc on after anterior resec on. Int J

Colorectal Dis. 2021 Dec;36(12):2697-2705

 

ESCP Enhanced Recovery Collabora ng Group, T Pinkney, H Taylor, ... (Nikberg M,

Chabok A...)

An interna onal assessment of the adop on of enhanced recovery after surgery

(ERAS®) principles across colorectal units in 2019-2020. Colorectal Dis. 2021

Nov;23(11):2980-2987

 

Kanders S, Nilsson K, Åslund C

Body mass index and bullying vic miza on as antecedents for depressive

symptoms in a Swedish youth cohort. Journal of Public Health, 17 April 2021

 

Sjöström B, Månsson E, Viklund Kamienny J, Östberg E

Characteris cs and defini ve outcomes of COVID-19 pa ents admi ed to a

secondary hospital intensive care unit in Sweden. Health Science Reports,

Volume 4, Issue 4,  14 Dec. 2021

 

Selinus EN, Durbeej N, Zhan Y, Lichtenstein P, Lundström S, Ekblom M

Ina en on and hyperac vity symptoms in childhood predict physical ac vity in

adolescence. BMC Psychiatry. 2021 Dec 18;21(1):629 - Epub ahead of print  

 

Hess Engström A, Bohm-Starke N, Kullinger M, Hesselman S, Högberg U,

Buhrman M, Skalkidou A

Internet-based Treatment for Vulvodynia (EMBLA) - A Randomized Controlled

Study. J Sex Med. 2021 Dec 28:S1743-6095(21) - Epub ahead of print  

 

Eberhardson M, Myrelid P, Söderling JK, Ekbom A, SWIBREG study group, Everhov

ÅH, Hedin C, Neovius M, Ludvigsson JF, Olén O… Fagerberg UL et al

TNF inhibitors in Crohn's disease and the effect on surgery rates. Colorectal Dis.

2021 Dec 14 - Epub ahead of print

 

Fritz I, Wagner P, Olsson H

Improved survival in several cancers with use of H1-an histamines desloratadine

and loratadine.

Transl Oncol. 2021 Apr;14(4) - Epub ahead of print

 

Rylance RT, Wagner P, Omerovic E, Held C, James S, Koul S, Erlinge D

Assessing the external validity of the VALIDATE-SWEDEHEART trial. Clin Trials.

2021 Aug;18(4):427-43

 

Malmström S, Wagner P, Yilmaz A, Svedhem V, Carlander C

Failure to restore CD4 count associated with infec on-related and non-infec on-

related cancer. AIDS. 2021 Oct 27 - Epub ahead of print

 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34224302/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34471965/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34365718/
https://link.springer.com/article/10.1007/s10389-020-01460-3
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/hsr2.446
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34922483/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34972640/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34905282/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33550204/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34011198/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34711738/


Carlander C, Lagheden C, Eklund C, Nordqvist Kleppe S, Dzabic M, Wagner P,

Sparén P, Dillner J

Nonvaccine human papillomavirus genotype common in women with HIV failing

cervical precancer treatment. AIDS. 2021 Nov 15;35(14):2367-2374

 

Wagner P, Hägglund G.

Hip development after surgery toprevent hip disloca on in cerebral palsy: a

longitudinal register study of 252 children.

Acta Orthop. 2022 Jan 3;93:45-50

 

Hägglund G, Wagner P

Range of hip abduc on after preven ve and reconstruc ve surgery in cerebral

palsy: a longitudinal registry study of 307 children. Acta Orthop. 2022 Jan

3;93:93-96

 

Wagner P, Hägglund G

Development of hip displacement in cerebral palsy: a longitudinal register study

of 1,045 children. Acta Orthop. 2022 Jan 3;93:124-131

 

Vid publika on anges följande affilieringsadress:

Region Vastmanland – Uppsala University

Centre for Clinical Research, Vastmanland Hospital Vasteras

 

Region Västmanlands VAT-nr (organisa onsnummer): SE232100017201 

Våra utbildningar

Vetenskapsmetodik och Evidensbaserad Medicin

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

Doktorandseminarier 

Årets första doktorandseminarium hölls den 21 januari, där deltagande

doktorander genomförde speedpresenta oner av sina respek ve projekt. Nästa

seminarium, med temat sta s kföreläsning och ar kelgranskning, genomförs

den 25 februari 08.30-12.00. 

 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34723851/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34662250/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34694202/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34984476/


Good Clinical Prac ce (GCP)

Den 9 mars arrangeras en digital,

kostnadsfri utbildning i GCP. 

Innova on

Vi söker problem!

Har du e  problem eller utmaning i

din verksamhet som du inte ser

lösningen på? 

 

Mälardalens universitet (MDU) deltar

i det interna onella projektet Urban

Tech som delvis riktar sig ll vården. I

projektet söker man nu

Här hi ar du agenda för vårterminens doktorandseminarier.

Läkarmöten

Tid för vårens andra läkarmöte är den 2 februari kl. 08.00-08.45. Temat denna

gång är Modern strokesjukvård, medverkar gör Hannes Frejd från

medicinkliniken, Bojan Rugole, samt Per Lenngren Hysing, båda från stroke- och

neurologisek onen. Moderator är Per Grimfjärd. 

 

Här hi ar du hela vårens agenda.

Klicka här för a  se digare inspelade möten. 

 

Datum för vårens läkarmöten: 11 mars, 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.

 

Sek onen för Innova on och Kliniska
studier (SIK)

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


”problemställare”. 

Biobank

En ny EU-gemensam förordning om

kliniska prövningar av läkemedel för

människor träder i kraft den 31

januari 2022 (EU nr 536/2014).

Syftet är a  förenkla och harmonisera

utredning och llståndsförfarandet av

kliniska prövningar inom EU. 

I och med förordningen ska ansökan

för kliniska läkemedelsprövningar

skickas direkt ll den gemensamma

EU-portalen (CTIS). 

Friskvårdsbidraget höjt ll

3000 kronor

Tack Region Västmanland för en

fördubbling av friskvårdsbidraget,

vilket gäller från och med 1 januari

2022! Kom ihåg a  du inte längre kan

leverera kvi on för dessa köp. Du

betalar istället direkt via ePassi. 

Projektet tar sedan hjälp av entreprenörer i form av små och medelstora företag

som delar med sig av tankar och förslag på hur problema ken kan lösas eller

hanteras. 

 

Vinnarna får coachning i a  utveckla sin idé samt stöd i a  ta fram en prototyp.

Projektet önskar a  problemställaren hjälper ll med a  testa prototyper i någon

form av test. Här kan Region Västmanland Innova on (RVI) stö a!

 

Som problemställare förbinder du dig inte a  köpa något. Du får gärna bolla dina

tankar med oss på RVI eller med Mikael Johnsson som är kontaktperson på MDU.

Projektet önskar få in problem innan 28 februari.

 

RVI

innova on@regionvastmanland.se

 

Mikael Johnsson

mikael.johnsson@mdh.se

Bedömningsprocessen blir gemensam, både na onellt och på EU-nivå. Sponsorn

kommer vara sökande för hela ansökan och är den som får e k llstånd. Mer

informa on hi ar du här. 

Hälsoinspira on

https://web.microsoftstream.com/video/c3726a4e-a448-4919-9e79-f069efef60d9?channelId=bcdbf5d8-3a77-4bc8-ad9f-f0422c0fe57d
https://www.epassi.se/anstalld
mailto:innovation@regionvastmanland.se
mailto:mikael.johnsson@mdh.se
https://www.lakemedelsverket.se/sv/tillstand-godkannande-och-kontroll/klinisk-provning/lakemedel-for-manniskor/kommande-provningsforordning-536-2014


Tack ll dig som på uppmaning har

levererat info ll 2021 års

verksamhetsberä else!

 

Just nu pågår arbetet med a

sammanställa alla texter och bilder,

innan vi publicerar det gemensamma

verket. E  ps är a  redan nu börja

notera den verksamhet du u ör

under 2022, för a  undvika

minneskollaps i slutet av året.  

 

Mer informa on finns på Arbetsplatsen > Medarbetare > Förmåner > Hälsa och

friskvård. 

Gymmet Hälsolyftet

Hälsolyftet har öppet som vanligt men vid ny jandet tar vi hänsyn, håller avstånd

och torkar noggrant av maskiner efter användning. 

Hälsolyftet finns i Västerås, Sala, Köping och Fagersta. Samtliga är öppna alla

dagar kl. 05.00-23.00.

 

Vill du komma igång och träna i Hälsolyftet? Boka en introduk ons d (på

Arbetsplatsen > Medarbetare > Förmåner > Hälsolyftet).

Verksamhetsberä else

Kalender

26
 

jan

08:30-10:00

Arbetsplatsträff

Teams

4
 

feb

08:00-08:45

Läkarmöte: Modern stroke-sjukvård

Teams

9
 

feb

09:00-10:30

Personalmöte CIFU Forskning

Teams

14
 

feb

08:00

Nyhetsbrev skickas ut

16
 

feb

08:30-10:00

Arbetsplatsträff

Teams

 

https://ltvse.sharepoint.com/ps-medarbetare/Pages/H%C3%A4lsa%20och%20friskv%C3%A5rd-1216dba3058be1e1ea89ed9def0b8d4e.aspx
https://ltvse.sharepoint.com/ps-medarbetare/Pages/H%C3%A4lsolyftet-b7258ec10cf81fc2e4e06b448224d3c1.aspx


25 
 

feb

08:30-12:00

Doktorandseminarium

Digitalt, hybrid eller fysiskt

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=1755&Id=[field1]&Email=[email]&Type=NewsletterEmail

