
Ser mailet kons gt ut? Klicka här

Nyhetsbrev juni 2021

CIFU Forskning
Centrum för klinisk forskning

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

juli pausar vi brevet och återkommer i augus . Du kan bidra ll kommande

nyhetsbrev genom a  maila informa on ll forskning@regionvastmanland.se. 

 

Vi önskar dig en fin sommar och en härlig semester!

 

Begränsningar under sommarperioden
Under sommaren har vi begränsad bemanning. Mellan den 9 juli och 9 augus

har det administra va teamet semester. Under den den kan du tyvärr inte få

hjälp med beställningar, kortbetalningar, ansökningar och andra administra va

uppgifter. Därför ber vi dig genomföra egna eventuella betalningar och begära

ersä ning mot kvi o i efterhand. 

Vikten av e skt llstånd
Alla forskningsstudier som genomförs i Sverige måste få llstånd beviljat av

E kprövningsmyndigheten. Men hur definieras begreppet forskning i

sammanhanget? Finns det fler bestämmelser än E kprövningslagen som måste

följas? Och vilka regler gäller för ST-arbeten? Läs mer här.  

 

Skärpta straff för forskning som bryter mot e kreglerna gäller från och med 1

januari 2020.

Vetenskaplig publicering

http://rv.powerinit.com/Modules/Campaign/Newsletter.aspx?n=1284&e=[email]&r=[field1]&h=3B791CD9553E631AB42660E7812C38F5
http://www.regionvastmanland.se/
mailto:forskning@regionvastmanland.se
https://etikprovningsmyndigheten.se/
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2003460-om-etikprovning-av-forskning-som_sfs-2003-460
https://www.medfarm.uu.se/digitalAssets/959/c_959364-l_3-k_checklista-etiskt-tillstand_.pdf


Riktlinjer

A  publicera sina resultat är en

grundläggande del av det

vetenskapliga arbetet. Har du koll på

frågor kring förfa arskap? Vem ska

stå som förfa are för arbetet, i vilken

ordning ska förfa arna stå och vem

kan klassas som medförfa are? Läs

mer här.

Interna anslag
Forskningsanslag 2022

Du som planerar a  söka forsknings d eller medel för omkostnader i e

forskningsprojekt hi ar riktlinjer för ansökan under avsni et "Sök på rä  sä " på

vår hemsida om Forskningsanslag. Årets utlysning av Forskningsanslag öppnar

den 15 augus  och stänger den 15 september. 

Dags a  rapportera beviljade medel

Om du digare har få  forsknings d eller medel för omkostnader beviljade i den

interna utlysningen Forskningsanslag, kom ihåg a  du ska rapportera projektets

progress i Researchweb senast den 30 juni varje år. Om du ännu inte ny jat

medlen informerar du om det i rapporten.

 

Gör så här: 

Logga in i Researchweb

Hi a den ansökan som fick medel beviljat, under Mina sidor

Öppna ansökan, klicka på ändra

Skrolla längst ner i ansökan, fyll i rapportdelen, spara

Fortsä ningsansökningar i årets utlysning av Forskningsanslag går inte vidare i

granskningsprocessen utan genomförd rapportering. 

Externa anslag
Från och med nu inkluderar listan över externa anslag även det senaste

nyhetsbrevet från Grants Office i Region Örebro län. Brevet består av en

omfa ande samling externa anslag som vi glädjande nog har få  llåtelse av

Grants Office a  publicera på vår hemsida. 

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.

https://www.medfarm.uu.se/ckfvasteras/forskning/vetenskaplig-publicering
https://www.medfarm.uu.se/ckfvasteras/forskning/vetenskaplig-publicering
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.sjukv%c3%a5rdsregionmellan.se/forskningsrad/


Miljöombud

Från och med 1 juni är

forskningsassistent Tony Wiklund ny

miljöombud på CIFU Forskning/CKF. 

 

- Mi  första steg blir a  sä a mig in i

regionens miljöpolicy och genomföra

de utbildningar som krävs för

uppgiften, säger Tony.

Datorer och licenser

Ansvaret för datorutrustning och

licenser delas nu av tre personer.

Sekreterare Maria Pe ersson

fortsä er a  ansvara för beställning

av IT-utrustning, medan

forskningsassistenter Tony Wiklund

och Nina Landin delar på uppgiften

a  administrera datorer och licenser.

Maria Pe ersson

Ansvarar i första hand för ekonomi

med uppföljning av våra forskares

projektkonton samt fakturahantering i

systemet Agresso. Maria ansvarar

även för beställningar av material och

bokningar av konferenser och resor.

Manuskript som ska språkgranskas

skickas via Maria, som även hanterar

personalärenden i Heroma.

Ny  om medarbetare

Administra va teamet
De senaste årens verksamhets llväxt gör a  behovet av resurser ökar även i det

administra va teamet. Just nu rekryterar vi ännu en forskningsadministratör, som

ska stärka upp teamet y erligare. Det som digare var en klassisk sekreterarroll

har under åren utvecklats alltmer ll en handläggarfunk on. Därför kan arbetet i

det administra va teamet i fram den komma a  förändras och omfördelas. För

llfället vänder du dig ll följande personer för administra vt stöd inom olika

områden. 



Maria Dell´Uva Karlsson

Har ansvarsområden

personaladministra on,

administra on av forsknings d och

förordnanden för doktorander och

forskare. Hon är även administra vt

stöd och kontaktperson mot Uppsala

universitet för forskarutbildning,

adjungeringar, personalkatalog-

uppgifter med mera.

Mariana Ehn

Administrerar ansöknings- och

rapporteringsprocesser för

forskningsanslag, anknytningar och

förordnanden i ansökningssystemet

Researchweb. Skapar presenta oner

och webbenkäter, stö ar forskare vid

posterskapande, arbetar med

kommunika onsfrågor och ingår i

CIFU´s kommunika onsgrupp. 

Förordnanden

Pågående utlysningar

Just nu pågår granskning av inkomna ansökningar för e  forskarförordnande

inom primärvården. Ansökningarna i vår nyligen avslutade utlysning av två

doktorandförordnanden är också redo a  bedömas, av granskare i Region

Västmanland och vid Uppsala universitet. 

Ny  förordnande

Vi välkomnar Tereza Calkova, leg läkare vid barn- och ungdomspsykiatrin, som

beviljats e  tvåårigt doktorandförordnande.

Förlängda förordnanden

Följande personer har få  sina förordnanden förlängda:

Torun Täljedal, leg psykolog, Habiliteringscentrum: doktorandförordnande 

Mårten Tyrberg, leg psykolog, Vuxenpsykiatri: bitr forskarförordnande

Catarina Tiselius, leg läkare, kirurgkliniken: biträdande forskarförordnande

Cecilia Ranhem, leg läk, kvinnokliniken: doktorandförordnande

Nyanknutna doktorander



Hasan Riyadh Hasan

är specialistläkare på Ortopedkliniken

vid Västmanlands sjukhus i Västerås.

Hans doktorandarbete heter Healing

of damaged car lage - development

of novel chitosan-based

threedimensional scaffolds that

promote chondrogenesis. Läs mer om

projektet i Region Västmanlands

projektdatabas.

 

Caroline Ahlroth Pind...

är leg läkare vid Prima

familjeläkaremo agning,

Prak kertjänst. Hennes

doktorandarbete heter Asthma

treatment – Factors influencing

treatment and impact on health. Läs

mer om projektet i Region

Västmanlands projektdatabas.  

Mojgan Chabok...

är leg läkare vid Hemdals

familjeläkarmo agning i Västerås.

Hennes doktorandarbete heter

Cancer hos äldre: diagnos k, terapi,

prognos och riskfaktorer. Du hi ar

mer informa on om projektet i

Region Västmanlands projektdatabas. 

Klicka här för a  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. 

28 ar klar publicerade år 2021

https://www.researchweb.org/is/foultv/project/274709
https://www.researchweb.org/is/foultv/project/272819
https://www.researchweb.org/is/foultv/project/274838
https://www.medfarm.uu.se/ckfvasteras/forskning/v-ra-doktorander
mailto:mariana.ehn@regionvastmanland.se


Sedan förra nyhetsbrevet har dessa ar klar publicerats:

Psychometric evalua on of the mental health con nuum - short form in Swedish

adolescents

Söderqvist F, Larm P. Impak aktor 2,0

 

Omi ng comple on axillary lymph node dissec on after detec on of sen nel

node micrometastases in breast cancer: first results from the prospec ve

SENOMIC trial

Andersson Y, Bergkvist L, Frisell J, de Boniface J. Impak aktor 5,7

 

Internet-based treatment for vulvodynia (EMBLA) - Study protocol for a

randomised controlled study

Hess Engström AH, Kullinger M. Impak aktor 3,5

 

Poorly controlled ambulatory blood pressure in outpa ents with peripheral

arterial disease

Dahle N, Skau E, Leppert J, Ärnlöv J, Hedberg P. Impak aktor 2,0

 

Professionsdrivet utvecklingsarbete inom öppenvårdspsykiatrin har skapat

organisatoriskt lärande, effek vitet och arbetsglädje

Tilling K, Sonnby K. 

 

Vid publika on anges följande affilieringsadress:

Region Vastmanland – Uppsala University

Centre for Clinical Research

Vastmanland Hospital Vasteras

721 89  Västerås, Sweden

Utbildningar 2021

https://link.springer.com/article/10.1007/s12144-021-01626-6
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34010418/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33996511/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33995892/
https://socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt/article/view/2491?fbclid=IwAR3G2l8qSooJ0feLBVk0khLDOM5bijSLnnbiM4J5UPg6hwMN0nYeTKuTKP4


Vetenskapsmetodik för ST-läkare

Två kurser planeras ll hösten, veckorna 40 och 48, med vardera tjugo deltagare.

Om allt går enligt plan genomförs kursen fysiskt, på plats. 

Vetenskapsmetodik och evidensbaserad medicin 7,5 hp

Vårens digitala kurs avslutades med tentamen 25 maj och redovisning av

projektplaner 1 juni. Ni on personer deltog i årets kurs, varav sexton läkare, en

psykolog, en sjuksköterska och en sjukgymnast.

Skrivarkurs och doktorandseminarier i samma paket 

Det finns for arande möjlighet a  anmäla sig ll paketlösningen Skrivarkurs +

doktorandseminarier. Interna ormen för skrivarkursen utgår i år på grund

av pandemin, däremot används höstens doktorandseminarier i samma syfte. 

Under fem fredagagsförmiddagar går vi igenom de olika delarna i en vetenskaplig

ar kel och två doktorander ges möjlighet a  presentera sina

doktorandprojekt. Förmiddagen avslutas med en gäs öreläsning. På

eftermiddagen finns pass för handledar d för a  bereda doktoranderna

möjlighet a  träffa sina respek ve handledare under en och samma dag.

 

Beroende på omständigheterna kommer kurs llfällena a  genomföras både

fysiskt och digitalt. För planeringens skull behöver både doktorand och

handledare anmäla sig. 

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

Anmälan: Hi lls har vi få  27 anmälningar. Det finns plats för fler. Hör av

dig så fort som möjligt ll Maria Dell Uva Karlsson. 

Läkarmöten

På det digitala Läkarmötet den 4 juni utsågs pristagare för bästa ST-arbete 2020.

Vi gratulerar Abdi Fatah-Hersi från kirurgkliniken, och Mulki Rashid-Abdi från

infek onskliniken ll var si  pris à 20.000 kr, som får användas för utbildning och

forskning.

 

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

mailto:maria.delluva.karlsson@regionvastmanland.se
https://www.medfarm.uu.se/digitalAssets/803/c_803278-l_3-k_lakarmoten-program-ht-2021.pdf


Innova on

Tid för återhämtning, rekrea on och

eftertanke kan leda ll nyskapande

tankesä . Om din semester genererar

förbä ringsidéer, kontakta

innova on@regionvastmanland.se.

Du får feedback efter semestern.

Region Västmanland Innova on

önskar alla en glad sommar!

spelas in. Klicka här för a  se inspelade möten. 

Provdisputa oner

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

15.00-16.00 med si  avhandlingsarbete Strategies to prevent PEP (Post-ERCP

Pancrea s). 

 

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.

På gång i höst

Läsecirkel: Den avslutande sessionen för vårens cirkel kring

boken Fac ulness har fly ats fram. Ny  preliminärt datum är 1 september.

Just nu planerar arrangörerna för en ny cirkel under hösten. 

Fortbildning för forskande personal 20 oktober kl. 13-15, Teams: Forskning

och Innova on i Västmanland med fokus på samverkan mellan forskning

och innova on i Region Västmanland. Seminarieledare är Annika Kärnsund,

Ma as Derneborg och Victoria Bodén. 

Grundläggande sta s ska metoder för klinisk forskning i SPSS, framför

allt för doktorander. 

Två ST-kurser i Vetenskapsmetodik, datum kommer senare. 

Postdoc-luncherna söker en person som vill ansvara för fortsa a

arrangemang.

Handledarseminarium 15 december

Sek onen för Innova on och Kliniska
studier

mailto:innovation@regionvastmanland.se
https://web.microsoftstream.com/channel/2e1feea4-99e5-43a1-8378-acf4bdba7254


Forskningsmo agningen

Ny utrustning har anlänt, i form av en

bentäthetsmätare DXA. Den är tänkt

a  användas i en kommande studie

ll hösten.

 

Läs mer här om de pågående studier

som Forskningsmo agningen är

engagerade i, och vilka projekt som

vilar under pandemin.

Sommarbingo

När det gäller hälsan är vi experter på

a  behålla samma vanor utan a

reflektera kring vad vi gör och varför

vi gör det. Vår hälsa kan påverkas av

e  stort antal faktorer. Nu ger

Regionhälsan oss en vänlig knuff i rä

riktning genom si  Sommarbingo.

Klicka på bilden, skapa hälsa och testa

nya vanor med hjälp av små och enkla

ak viteter. 

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.

Hälsa
Träning hemma, utomhus och på gymmet

Hälsolyften öppnar igen den 21 juni kl. 08.00 i Västerås, Sala och Fagersta. I

Köping pågår just nu en ombyggna on som försenar öppnandet. 

 

Du som behöver ps för din inomhusträning, kika på den här filmen från 1177

Vårdguiden. Kanske vill du hellre stärka musklerna utomhus i sommarvädret?

Hälsoutvecklarna i Region Västmanland visar dig några rörelser i den här filmen. 

Blodomloppet

En blänkare från förra nyhetsbrevet: Sista anmälningsdag för Blodomloppet är 11

augus . Du har alltså hela sommaren på dig a  träna fysiskt och peppa dig själv

och dina medarbetare mentalt. Läs mer på Arbetsplatsen.

Verksamhetsberä else

https://www.medfarm.uu.se/ckfvasteras/forskning/forskningsmottagningen/p-g-ende-projekt
https://www.medfarm.uu.se/ckfvasteras/nyhetsbrev/halsoinspiration
mailto:forskningsmottagningen@regionvastmanland.se
https://www.1177.se/Skane/liv--halsa/traning-och-fysisk-halsa/film-trana-hemma-kort-version/
https://www.youtube.com/watch?v=9KVgvrdsePU
https://ltvse.sharepoint.com/ps-medarbetare/nyheter/Pages/blodomloppet-sponsras.aspx


Kalendern visar halv d

Om e  halvår står vi i snöyran och

försöker minnas årets alla ak viteter.

Du som uppdaterar din del i 

verksamhetsberä elsen kon nuerligt,

har arbetet gjort i slutet av året.

 

Förra årets verksamhetsberä else

hi ar du här. 

 

Dokumentet Verksamhetsberä else

2021 uppdaterar du i Teams CIFU

Forskning/CKF, under fliken Filer i

mappen Verksamhetsberä elser.

 

Kalender

25
 

aug

08:30 - 10:00 

Arbetsplatsträff i Teams: Kommunika onsplan, syn på

verksamheten internt och externt.

27
 

aug

Skrivarkurs och doktorandseminarium llsammans.

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

22
 

sep

10:00 - 11:00

Provdisputa on: leg läkare Virginia Gonzalez

24
 

sep

Skrivarkurs och doktorandseminarium llsammans

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


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=1284&Id=[field1]&Email=[email]&Type=NewsletterEmail

