
Ser mailet kons gt ut? Klicka här

Nyhetsbrev maj 2021

CIFU Forskning
Centrum för klinisk forskning

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

slutet av varje månad kan du läsa om ämnen som är aktuella i vår verksamhet.

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

forskning@regionvastmanland.se.

Förbered inför sommaren
Innan vi vet ordet av kickar semesterperioderna in. Under sommaren har vi

begränsade möjligheter a  hjälpa ll med tjänster som språkgranskning,

betalning av e kprövning etc. Hör av dig i god d om du behöver liknande

support, så slipper du dröjsmål.

 

Interna anslag
Forskningsanslag 15 augus  

Årets utlysning av Forskningsanslag öppnar som vanligt den 15 augus  och

stänger den 15 september. Just nu arbetar vi med a  förtydliga riktlinjerna, dels

för dig som ska ansöka om medel, dels för dig som har uppgiften a  granska

inkomna ansökningar. Under den kan du läsa mer om Forskningsanslag på vår

hemsida. 

Externa anslag
Här hi ar du informa on om aktuella externa anslag. Tipsa oss gärna om du

saknar en utlysning: forskning@regionvastmanland.se

Nya medarbetare

http://rv.powerinit.com/Modules/Campaign/Newsletter.aspx?n=1228&e=[email]&r=[field1]&h=F7619FC0902AAE45599F929E1E21705C
http://www.regionvastmanland.se/
mailto:forskning@regionvastmanland.se
https://www.medfarm.uu.se/ckfvasteras/forskningsanslag/forskningsanslag
https://www.medfarm.uu.se/ckfvasteras/forskningsanslag/externa-anslag
mailto:forskning@regionvastmanland.se


Biobankssamordnare

Välkommen Karin Kraft, som har

lämnat si  uppdrag som

laboratorieingenjör på

laboratoriemedicin och ser fram emot

nya utmaningar som

biobankssamordnare. 

 

- Jag har jobbat inom forskning en

stor del av mi  arbetsliv men även

med kvalitet och utveckling. För 5 år

sedan började jag i Region

Västmanland, säger Karin.

 

Samordnaren är e  stöd för regionen

i a  följa Biobankslagen, för forskarna

i deras arbete samt i a  bevaka

pa enternas integritet vid

biobanksärenden.

Tillsa a förordnanden inom primär- och tandvård

Genom satsningen på forskning inom primär- och tandvård har e  antal nya

förordnanden llsa s. Vi hälsar välkommen ll följande personer:

 

DOKTORANDFÖRORDNANDEN

 

Doktorand Mojgan Chabok Sifolahzadeh, leg läk:

Cancer hos äldre, diagnos k, terapi, prognos och riskfaktorer

 

Doktorand Petra Vikman Lostelius, leg fysioterapeut:

Digitalt stöd för dig iden fiering av hälsorelaterade problem hos ungdomar som

besöker ungdomsmo agningen - en stepped wedge klusterrandomiserad studie

 

Doktorand Caroline Ahlroth Pind, leg läk: 

Asthma treatment – Factors influencing treatment and impact on health  

 

Forskningsassistent/blivande doktorand Björn Wennlöf, leg läk: 

Improved Medica on informa on and Pa ent involvement at Care Transi ons

(IMPACT-care) project -the Västmanland division 

 

 

BITRÄDANDE FORSKARFÖRORDNANDE

 

Postdok Håkan Flink, leg tandläkare: 

Kariesdata från vuxna pa enter i jämförelse mellan olika longitudinella

popula oner/studier

 

Postdok Jir Barzangi, leg tandläkare: 

https://www.researchweb.org/is/foultv/project/274878
https://www.researchweb.org/is/foultv/project/274729
https://www.researchweb.org/is/foultv/project/272819
https://www.researchweb.org/is/foultv/project/276124
https://www.researchweb.org/is/foultv/project/276103


Nyligen anknuten ll CKF

Välkommen ll Torun Täljedal,

som jobbar som psykolog på

Habiliteringscentrum Västmanland. 

Hennes doktorandprojekt heter:

Immigrant families of children with

disabili es living in Sweden: Parents’

and children’s experiences of

par cipa on, mental health problems

and support needs

Konsekvenser e�er bor agning av anlag på spädbarn som tradi onell 
Östafrikansk medicin: En retrospek v studie om dentala anomalier och 
malocklusion

Förlängda förordnanden
Följande personer har få  sina förordnanden förlängda:

Anastasia Karvouni, leg läkare, doktorand, BUP

Sofia Fältenhag, leg psykolog, forskningsassistent, BUP

Doktorander

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. 

Nyligen anknutet projekt
Josefin Ullberg, specialistläkare på Barn- och ungdomskliniken, har anknu t

projektet Lång dsuppföljning av FPIES hos svenska barn. 

Food protein-induced enterocoli s syndrome (FPIES) är en allergi mot

födoämnesprotein som förekommer framför allt hos spädbarn. De flesta barn

med FPIES utvecklar så småningom tolerans. O llräcklig kännedom om när

toleransutveckling sker kan leda ll a  vik ga födoämnen undviks i onödan.

Syftet med studien är a  beskriva sjukdomens naturalförlopp, särskilt avseende

dpunkten för toleransutveckling. Studien ger informa on om hur gamla barnen

är när toleransutveckling sker, om dpunkten skiljer beroende på t ex vilket

födoämne de reagerar på och om det finns grupper där allergin kvarstår. Läs mer

om projektet här. 

Anknyt di  projekt

Du som är anställd eller har e  förordnande hos CIFU Forskning/CKF behöver

också anknyta di  forskningsprojekt ll oss. Du hi ar formuläret

https://www.researchweb.org/is/foultv/project/276196
https://www.researchweb.org/is/foultv/project/276120
https://www.medfarm.uu.se/ckfvasteras/forskning/v-ra-doktorander
mailto:mariana.ehn@regionvastmanland.se
https://www.researchweb.org/is/foultv/project/272824


Projektanknytning i Researchweb. Läs mer om projektanknytning här. 

23 ar klar publicerade år 2021

Sedan förra nyhetsbrevet har dessa 4 ar klar publicerats:

Diabetes care provided by na onal standards can improve pa ents'

self-management skills: A qualita ve study of how people with type 2 diabetes

perceive primary diabetes care

Husdal R, Thors Adolfsson E, Leksell J, Nordgren L. Impak aktor 3,0

Effects of nutri on educa on using a food-based approach, carbohydrate

coun ng or rou ne care in type 1 diabetes: 12 months prospec ve randomized

trial

Sterner Isaksson S, Bensow Bacos M, Elisasson B, Thors Adolfsson E, Rawshani A

et al. Impak aktor 3,2

Effec veness of web-based and mobile health interven ons designed to enhance

adherence to physical ac vity for people with inflammatory arthri s: a

systema c review

Sekhon M, White C, Godfrey E, Amirova A, Revenäs Å, King S, Pedro J, Quailey J,

Bearne L

Changing Paradigms in the Management of Acute Uncomplicated Diver culi s

Chabok A, Thorisson A, Nikberg M, Schultz JK, Sallinen V. Impak aktor 2,0

Utbildningar 2021

https://www.researchweb.org/is/ltv
https://www.medfarm.uu.se/ckfvasteras/forskningsanslag/projektanknytning
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33774899/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33789909/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33928212/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33934672/


Vetenskapsmetodik och evidensbaserad medicin 7,5 hp

Vårens digitala kurs går mot si  slut. Den 25 maj genomförs tentamen och 1 juni

redovisar deltagarna sina projektplaner. 

Skrivarkurs 2021

På grund av pandemin genomförs i år ingen skrivarkurs i interna orm. I stället

förläggs skrivarkursen ll datumen för höstens doktorandseminarier. Vi kan

därmed erbjuda alla doktorander möjlighet a  delta. Under fem fredagar går vi

på förmiddagen 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.

Förhoppningsvis kan vi  genomföra fysiska träffar i höst. Vid eventuella

restrik oner kör vi digitalt via Teams. För a  kunna planera behöver vi få

anmälan både för doktorand och handledare. 

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

Anmälan: Senast 31 maj 2021 ll Maria Dell Uva Karlsson 

Läkarmöten
Den traditionella musiksoarén är inställd. På det digitala Läkarmötet den 4 juni 
koras vinnare i tävlingen om bästa ST-arbete. Priset à 20.000 kr får användas för 
utbildning och forskning. Datum för höstens läkarmöten är 3/9, 1/10, 12/11 och 
3/12. 
Du vet väl a  du kan se Läkarmötena i efterhand. Klicka här för a  komma ll 
inspelade möten. 

Läsecirkel
Den 9 juni kl. 12.00-13.00 är sista träffen för vårens digitala läsecirkel
"Fac ulness". 

På gång i höst

Handledarseminarium 15 december: Tid och innehåll för handledning -

dela erfarenheter och arbetssä .

Fortbildning för forskande personal 20 oktober: Innova on inom Region

Västmanland.

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 a  ansvara för arrangemanget.

Sek onen för Innova on och Kliniska
studier

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


Innova on

Testar kamera i nära vård

 

Region Västmanland Innova on förbereder e  användartest i forsknings- och

innova onsprojektet Health 5 G, där man undersöker den nya 5G-teknikens

möjligheter för vården. Om allt faller på plats påbörjas testet efter sommaren. 

Testet genomförs i samarbete mellan Region Västmanland, Västerås Stad samt 

företaget RedZink och berör temat nära vård. Redan idag finns e  etablerat

arbetssä  där sjuksköterskor från kommunen under jour d, kvällar och helger

gör hembesök. Vid behov ringer sjuksköterskorna ll Mobil Familjeläkare (M-FLE)

i Region Västmanland för rådgivning.

 

Under testet kommer sjuksköterskorna a  förses med en liten kamera på e

headset som sänder video via en smartphone. Det innebär a  kameran riktas dit

sjuksköterskan ar. M-FLE tar emot sändningen på sin laptop eller surfpla a.

Sändare och mo agare kan interagera med varandra, exempelvis kan mo agaren

be den som sänder a  gå närmare för a  få en närbild eller ta e  steg llbaka för

a  få en bä re överblick. Mo agaren kan även ställa frågor som ”kan jag få se

baksidan av underbenet?”.

Syftet med testet är a  skaffa mer kunskap om denna teknik u från prak sk

användning, undersöka om arbetssä et med den nya tekniken bidrar ll a  ge

e  bä re underlag för beslut gällande pa entens besvär u från aktuell situa on

samt om den nya tekniken förbä rar understödet från M-FLE ll kommunens

sjuksköterskor. 

Önskar du a  få informa on kring hur planering, genomförande och utvärdering

fortgår, maila innova on@regionvastmanland.se

Forskningsmo agningen

Inkludering i studien CoVUm, Virus och värdinterak oner, immunsvar och

sjukdomsu all vid Covid-19-infek on har startat. Aktuella deltagare i studien är

personer som varit inneliggande på Västerås sjukhus med Covid-19. De som

samtycker ll deltagande får besöka forskningssjuksköterska på

Forskningsmo agningen. Besöket involverar bland annat blodprover, blodtryck,

puls, temp och e  ak vitetstest under övervakning av satura on. Deltagaren får

även göra en spirometriundersökning och intervjuas om symtom i samband med

http://health5g.eu/
mailto:innovation@regionvastmanland.se%E2%80%8B
https://www.researchweb.org/is/foultv/project/274857


Nominera ll årets miljöpris

Har du eller din verksamhet gjort

särskilda miljöinsatser det senaste

året? Ansökningar och nomineringar

ll årets miljöpris ska vara inne senast

15 juni. Prissumman är totalt 20.000

kronor och kan ges ll en eller flera

deltagare. 

Mer informa on och

ansökningsblanke  hi ar du på

Arbetsplatsen, under Ämnesnyheter.

Förra årets vinnare var Bröstenheten.

sjukdomsvistelsen samt symtom på lång dscovid. I studien erbjuds deltagarna

årlig uppföljning med tester och prover i 5 år efter sjukdom. 

 

Läs mer här om de pågående studier som Forskningsmo agningen är engagerade

i, och vilka projekt som vilar under pandemin. 

 

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.

Miljö

Hälsa
Blodomloppet

De lag som deltar i Blodomloppet får deltagaravgiften betald av Region

Västmanland även i år. Tävlingsdag i Västerås är 25 augus . Sista anmälningsdag

är 11 augus . Promenera, jogga eller spring 5 eller 10 kilometer llsammans med

dina arbetskamrater och avsluta med en picknick. Eller välj a  delta på distans

under hela perioden 20 maj ll 9 september. Läs mer på Arbetsplatsen.

https://ltvse.sharepoint.com/ps-medarbetare/nyheter/Pages/Dags-att-nominera-till-%C3%A5rets-milj%C3%B6pris.aspx
https://www.medfarm.uu.se/ckfvasteras/forskning/forskningsmottagningen/p-g-ende-projekt
mailto:forskningsmottagningen@regionvastmanland.se
https://ltvse.sharepoint.com/ps-medarbetare/nyheter/Pages/blodomloppet-sponsras.aspx


Ny ru n för friskvårdsbidrag

Från den 1 juni ansluter sig regionen

ll ePassi. Med ePassi behöver du inte

ligga ute med pengar, spara kvi on

eller fylla i blanke er. Istället kommer

du kunna lösa ut di  friskvårdsbidrag

via ePassis app eller webb. Du hi ar

mer informa on på Arbetsplatsen,

under Medarbetare - Förmåner -

Hälsa och friskvård.

Cykelns dag 3 juni

Vill du slå e  världsrekord? Den 3 juni

firas Cykelns dag över hela världen, på

uppmaning av FN. På Cykelns dag

2020 cyklade Sverige llsammmans i

465 380 minuter, det vill säga nästan

11 månader! Inget liknande har gjorts

digare, därför har du chansen a

vara med och slå e  världsrekord i år.

Läs mer och registrera dina der här. 

Snart halv d

Året rullar på. Kom ihåg a  du kan

uppdatera verksamhetsberä elsen

kon nuerligt, så blir arbetet mindre

tyngande i slutet av året.

Förra årets verksamhetsberä else

hi ar du här. 

Dokumentet Verksamhetsberä else

2021 hi ar du i Teamsgruppen CIFU

Forskning/CKF, under fliken Filer i

mappen Verksamhetsberä elser.

Verksamhetsberä else

För övrigt...
...har E kprövningsmyndigheten e  ny  ärendehanteringssystem på gång. Efter

e  upphandlingsarbete gick kontraktet ll Minso Solu ons, som även

administrerar ansökningssystemet Researchweb. Just nu pågår implementering

och driftsä ning av det nya systemet.

 

Kalender

https://www.epassi.se/
https://www.epassi.se/
https://ltvse.sharepoint.com/ps-medarbetare/Pages/H%C3%A4lsa%20och%20friskv%C3%A5rd-1216dba3058be1e1ea89ed9def0b8d4e.aspx
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.6395bf21784b0add95c8c1/1617005645185/V%C3%A4stmanland_friluftsbingo_v%C3%A5r_folder_A5.pdf
https://www.cykelnsdag.com/
https://www.medfarm.uu.se/digitalAssets/777/c_777810-l_3-k_verksamhetsberattelse-2020.pdf


25
 

maj

Tentamen 

Vetenskapsmetodik och Evidensbaserad medicin 7,5hp

26
 

maj

08:30-10:00

Arbetsplatsträff i Teams: Målbeskrivning, ak vitetsplan,

uppföljning planeringsdagar

4
 

juni

08:00 - 08:45 

Teams

Läkarmöte: Musiksoaré och utdelning av pris för bästa ST-arbete

9
 

juni

12:00-13:00

Läsecirkeln Fac ulness

16
 

juni

08:30 - 10:00 

Arbetsplatsträff i Teams: Teambuilding

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=1228&Id=[field1]&Email=[email]&Type=NewsletterEmail

