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Ser mailet kons gt ut? Klicka här

Nyhetsbrev mars 2021

CIFU Forskning
Centrum för klinisk forskning

Planeringsdagar - e  vårtecken

Våren är äntligen på väg! Just nu ser vi fram emot våra planeringsdagar 21-22

april, där CIFU Forsknings personal och forskare med förordnanden deltar. I år

genomför vi planeringsdagarna digitalt för första gången. Tillsammans kommer vi

a  diskutera och definiera syfte och mål för vår verksamhet. En välbehövlig

uppgift efter det senaste årets omorganisa on och skapandet av Centrum för

Innova on, Forskning och Utbildning. 

Vi önskar dig trevlig fortsa  läsning och en glad påsk!

 

Utlysning av förordnanden
Just nu utlyser vi e  antal förordnanden, det vill säga dsbegränsade

2-årsanställningar på del d, med chans ll förlängning. Klicka på länkarna nedan

för a  läsa mer om respek ve förordnande eller gå direkt ll ansökningssystemet

Researchweb för a  ansöka. 

Doktorandförordnanden: 2 st. inom Primärvården

Forskarförordnande/Primärvård

Doktorandförordnanden: 2 st. inom Tandvården

Biträdande forskarförordnande/Tandvården

 Sista ansökningsdag för samtliga tjänster är 6 april 2021.

http://rv.powerinit.com/Modules/Campaign/Newsletter.aspx?n=1134&e=[email]&r=[field1]&h=457C2877430CA69017408A694FE7B9C9
http://www.regionvastmanland.se/
http://www.researchweb.org/is/ltv
https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/doktorandforordnanden-vid-centrum-for-klinisk-forskning-vasterasprimarvard-2-st/
https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/forskarforordnande-vid-centrum-for-klinisk-forskning-vasterasprimarvard/
https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/doktorandforordnanden-vid-centrum-for-klinisk-forskning-vasterastandvard-2-st/
https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/bitradande-forskarforordnande-vid-centrum-for-klinisk-forskning-vasterastandvard/


Faiza Latheef...

... jobbar som Klinikapotekare på

Enheten för Sjukvårdsfarmaci. 

Hennes doktorandprojekt

heter: Establishing prac ces for the

safe administra on of enteral

medica ons to preterm infants.

 

Maria Tydén...

... är specialistläkare på

Medicinkliniken. 

Hennes doktorandprojekt heter The

role of biomarkers for predic on of

disease progression and treatment

response in IgA nephropathy.

Vi gratulerar David Checknita,

som den 17 mars försvarade sin

avhandling med goda resultat. Läs

hela avhandlingen här: 

The Monoamine Oxidase A Gene and

An social Outcomes: An Examina on

of Gene c, Epigene c, and

Environmental Factors

Nyanknutna doktorander
Vi säger välkommen ll våra senast anknutna 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. 

Disputerad

Annika Kärnsund - arbetsledare för SIK

http://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1525488/FULLTEXT01.pdf
https://www.medfarm.uu.se/ckfvasteras/forskning/v-ra-doktorander
mailto:mariana.ehn@regionvastmanland.se


– Jag ser fram emot e  go  samarbete med vårt härliga arbetslag och a

vidareutveckla vårt uppdrag a  stödja regionens verksamheter inom forskning

och innova on, säger Annika Kärnsund.

 

Som ny arbetsledare för Sek onen för Innova on och Kliniska studier (SIK)

kommer Annika a  samordna och leda det dagliga arbetet inom

forskningsmo agning, forskningssamordning, avtalsskrivning, monitorering,

biobanking och innova on. Under våren och sommaren trappar hon upp si

bidrag med arbetsledning ll 50 % och kommer parallellt a  fortsä a arbeta med

innova on och biobankssamordning. 

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

saknar en utlysning: forskning@regionvastmanland.se

16 ar klar publicerade år 2021

Sedan förra nyhetsbrevet har dessa 9 ar klar publicerats:

The Risk of Necro zing Enterocoli s following the Admininstra on of

Hyperosmolar Enteral Medica ons to Extremely Preterm Infants

Latheef F, Wahlgren H, Engstrand Lilja H, Diderholm B, Paulsson M 

 

Clinical presenta on and management of foodprotein-induced enterocoli s

syndrome in 113 Swedish children

https://www.medfarm.uu.se/ckfvasteras/forskningsanslag/externa-anslag
mailto:forskning@regionvastmanland.se
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33567438/
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/all.14784


Ullberg J, Fech-Bormann M, Fagerberg U

 

Plasma Protein Profile of Caro d Artery Atherosclerosis and Atherosclero c

Outcomes: Meta-Analyses and Mendelian Randomiza on Analyses

Lind L, Gigante B, Borné Y, Feldreich T, Leppert J, Hedberg P et al

 

The enhancement of car lage regenera on by use of a chitosan-based scaffold in

a 3D model of microfracture in vitro: a pilot evalua on

Andjelkov N, Riyadh H, Ivarsson M, Kacarevic-Popovic Z, Krs c J, Wretenberg P

 

Outcome of PCI with Xience versus other commonly used modern drug elu ng

stents: A SCAAR report

Grimfjärd P, Bergman E, Buccheri S, Erlinge D, Lagerqvist B, Svennblad B, Völz S,

Angerås O, James S

 

Pa erns of Rela onal Framing in Execu ve Func on: An Inves ga on of the

Wisconsin Card Sor ng Test

Tyrberg M, Parling T, Lundgren T

 

Drug survival of an -TNF agents compared with vedolizumab as a second-line

biological treatment in inflammatory bowel disease: results from na onwide

Swedish registers

Rundquist S, Sachs MC, Eriksson C, Olén O, Montgomery S, Halfvarson J;

SWIBREG Study Group; Fagerberg UL et al 

 

Interrater reliability for unilateral and bilateral tests to measure the popliteal

angle in children and youth with cerebral palsy

Cloodt E, Krasny J, Jozwiak M, Rodby-Bousquet E

 

No findings of SARS-CoV-2 in conjunc val swabs from pa ents at an emergency

outpa ent ophthalmological healthcare facility in a Swedish county hospital: a

cross-sec onal study 

Granstam E, Krifors A, Freyhult E, Åkerblom H

Söker du deltagare ll en studie?

Om du söker deltagare ll en studie som är anknuten ll CIFU Forskning/CKF, kan

du få hjälp med a  lägga upp informa on om studien på vår hemsida hos

Uppsala universitet. Just nu pågår e  arbete med webbsidor. Inom kort kommer

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33657885/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33599885/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33719169/
https://link.springer.com/article/10.1007/s40732-021-00459-w
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/apt.16193
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33714264/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7938470/
https://www.medfarm.uu.se/ckfvasteras/delta-i-studie
https://www.medfarm.uu.se/ckfvasteras/delta-i-studie


denna informa on även a  kunna hi as via Region Västmanlands hemsida. 

 

Hur anknyter jag mi  projekt ll CIFU Forskning/CKF?

Vårens utbildningar 2021

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

på kvartsfart under sdagseftermiddagar från januari ll juni. Kursen ges för

närvarande digitalt och har 19 deltagare. 

 

Den 16 april arrangeras nästa doktorandseminarium. Morgonsessionen kl.

08.30-10.00 handlar om RCT-studier i teori och prak k. Under förmiddagspasset

kl. 10.30-12.00 manusgranskas 1-2 doktoranders arbeten.

 

Läkarmötet den 16 april har teln "Behandlingsbegränsningar". Stefan Ström,

överläkare på opera onskliniken medverkar. Moderator är Mats Enlund.

 

Läsecirkeln "Fac ulness" fly ade fram sessionen som skulle ha genomförts den

10 mars. Mötet hålls nu istället den 31 mars kl. 12.00-13.00. I april finns

y erligare två möten bokade, den 7 april och den 28 april. 

 

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

hösten 2021. 

 

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 inom kort.

 

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

https://www.medfarm.uu.se/ckfvasteras/forskningsanslag/projektanknytning
https://www.medfarm.uu.se/ckfvasteras/utbildning/seminarier-och-l-karm-ten


Efter en webbaserad fortbildning inom medicinteknisk produktutveckling står

personalen bä re rustad för fram da kliniska prövningar inom området.

 

På den närmaste agenden finns uppstart av studien CoVUm, Virus och

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

en mul centerstudie. Huvudansvarig prövare är överläkare Emeli Månsson.

 

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.

Innova on
Lunchföreläsning: Innova on som gör ny a för invånarna i

Västmanland

Annika Kärnsund och Ma as Derneborg från Region Västmanland Innova on

beskriver hur nya produkter och tjänster som är ll ny a för invånarna i

Västmanland, kan förverkligas. De berä ar om hur idéer tas ll vara och hur

vik g vårdpersonalen är, både när det gäller a  presentera egna idéer och a

vara med i arbetet a  förädla andras. 

Tid: fredag 16 april kl. 12.00-13.00

Plats: Digitalt via Teams

Anmäl intresse: sjukhusbiblioteket@regionvastmanland.se

Anmälan senast den 7 april. 

Biobank
Tillgång ll provsamlingar för Covid-19

För a  underlä a forskningen om covid-19 publiceras provsamlingar i COVID-19

Data Portal Sweden. Alla covid-19 provsamlingar i registret finns i regionernas

biobanker. För a  ansöka om llgång ll prov från en vård- och

behandlingsprovsamling kontaktas aktuell biobankssamordnare.

https://www.medfarm.uu.se/ckfvasteras/forskning/forskningsmottagningen/p-g-ende-projekt
mailto:forskningsmottagningen@regionvastmanland.se
https://www.covid19dataportal.se/sv/biobanks/


Alla medarbetare ska regelbundet

genomföra brandskyddsutbildning.

Administra v personal upprepar

utbildningen vart femte år, personal

inom vården vart tredje år. 

 

Nästa utbildning för administra v

personal arrangeras via Teams den 4

maj. För vårdpersonal finns kurser

den 6, 18 och 24 maj. Du hi ar och

anmäler dig ll utbildningarna via

utbildningskatalogen på

Kompetensplatsen, som ligger på

Arbetsplatsen. 

Karin Kraft blir biobankssamordnare

Karin S Kraft, Laboratorieingenjör på Laboratoriemedicin, har få  tjänsten som

biobankssamordnare från och med den 24 maj i år. I nyhetsbrevet som kommer

ut i maj får vi veta mer om Karin. 

Kliniska Studier Sverige

Utbildning "Klinisk forskning och prövning i prak ken"

Kursen anordnas av Örebro universitet och omfa ar 15 hp. Träffarna består ll

hälfen av digitala sammankomster, ll hälften av möten på plats i Örebro.

 

Nästa kurs planeras starta vårterminen 2022. Anmälan är ännu stängd men redan

nu kan du anmäla di  intresse, utan förbindelser, ll Anna Axelsson. Samlad

informa on om kursen hi ar du här, via Örebro universitet. 

Brandskydd

Hälsoinspira on

mailto:anna.axelsson@regionorebrolan.se
https://www.oru.se/samverkan/uppdragsutbildning/profilomraden/vard/klinisk-forskning-och-provning-i-praktiken/


Berä elsen om 2020... och 

om 2021

Förra årets verksamhetsberä else

hi ar du här. 

 

Uppdatera gärna innehållet i årets

verksamhetsberä else kon nuerligt

under 2021, så får du mindre a  göra

i december.

Dokumentet Verksamhetsberä else

2021 hi ar du i Teamsgruppen CIFU

Forskning/CKF, under fliken Filer i

mappen Verksamhetsberä elser.

I år är det friluftslivets år. Svenskt friluftsliv och Naturvårdsverket har därför

startat kampanjen "Luften är fri", för a  fler ska upptäcka de hälsovärden som

natur och friluftsliv har a  erbjuda. Klicka på bilden ovan och läs mer.

 

Vill du se på stjärnor och mysa med en tall? Med friluftsguiden Naturkartan hi ar

du bland annat bilder och kartor över besöksvärda områden i vårt vackra län.

Verksamhetsberä else

 

Kalender

31
 

mar

08:30 - 10:00 

Teams 

Arbetsplatsträff

31
 

mar

12:00-13:00

Teams

Läsecirkeln Fac ulness

7
 

apr

12:00 - 13:00

Teams

Läsecirkeln Fac ulness

https://www.medfarm.uu.se/digitalAssets/777/c_777810-l_3-k_verksamhetsberattelse-2020.pdf
https://www.luftenarfri.nu/
https://www.lansstyrelsen.se/vastmanland/besoksmal/friluftsguiden-naturkartan.html


14
 

apr

09:00 - 10:30

Teams

Personalmöte CIFU Forskning 

16
 

apr

08:00 - 08:45 

Teams

Läkarmöte "Behandlingsbegränsningar"

 

16
 

apr

08:30 - 12:00

Doktorandseminarium: RCT-studier i teori och prak k +

manusgranskning av 1-2 doktoranders arbeten

16
 

apr

12:00-13:00

Teams

Lunchföreläsning: Innova on som gör ny a för invånarna i

Västmanland

19
 

apr

19-23 april

ST-kurs i Vetenskapsmetodik

21
 

apr

08:00-16:30

Planeringsdag 1: Personal & disputerade med förordnanden CIFU

Forskning/CKF

22
 

apr

08:00-16:30

Planeringsdag 2: Personal & disputerade med förordnanden CIFU

Forskning/CKF

28
 

apr

08:30-10:00

Teams

Arbetsplatsträff

28
 

apr

12:00 - 13:00

Teams

Läsecirkeln Fac ulness

28
 

apr

13:00-15:00

Handledarseminarium

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
https://www.facebook.com/CKFVasteras/
https://www.linkedin.com/company/landstinget-vastmanland
https://twitter.com/regionvstm
https://www.youtube.com/user/LandstingVastmanland


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

Vill du inte längre ha e-mail från oss?
 

Klicka här

https://www.medfarm.uu.se/ckfvasteras
http://rv.powerinit.com/Modules/Campaign/Public/Unsubscribe.aspx?n=1134&Id=[field1]&Email=[email]&Type=NewsletterEmail

