
Framåt för rä ssäker
forskningsprocess
Vårt arbete med a  rä ssäkra
forskningsprocesserna i Region
Västmanland går nu in i nästa fas.
Under april ska arbetet förankras
och 1 maj sjösä er vi de processer
som är redo. Forskningsdirektör
Kent Nilsson delar sina tankar här.
 
 

Ser mailet kons gt ut? Klicka här

Nyhetsbrev mars 2022

CIFU Forskning
Centrum för klinisk forskning

CKF-Forum 
En ny mötesplats för alla som sysslar
med forskning i Region
Västmanland. 
 
Vi hoppas a  du har se  vårt utskick
om CKF-Forum, från och med nu en
årligt återkommande möjlighet a
nätverka och främja samarbeten
över klinikgränserna. Forumet är en
chans för alla som sysslar med
forskning inom CIFU Forskning/CKF a  träffas och stärka samverkan mellan
kliniker och forskargrupper genom a  synliggöra pågående forskning. 
 
Agenda
13.00-13.15 Välkoms al och introduk on av Kent Nilsson, föreståndare CKF
13.15-14.15 Presenta oner i två salar (detaljerat schema kommer)
14.15-15.00 Fika och posterutställning
15.00-15.50 Presenta oner i två salar (detaljerat schema kommer)
15.50-16.00 Avslutning, CIFUs ledningsgrupp
 
Tid: 27 april kl. 13-16

https://www.medfarm.uu.se/ckfvasteras/nyhetsbrev/ett-ord-fran-forskningsdirektoren-mars-2022
http://rv.powerinit.com/Modules/Campaign/Newsletter.aspx?n=1888&e=[email]&r=[field1]&h=FB4E206A4592A8BEFB90B5597B23A9C0
http://www.regionvastmanland.se/


Fysisk APT 30 mars
Nästa APT blir fysisk på mer än e
sä . Dels är det första gången
sedan pandemistart som vi
kommer a  träffas på plats. Dels
har denna APT e  hälsofokus som
involverar både fika och e
avkopplande yogapass. Du som
har få  en inbjudan har väl
anmält din närvaro ll Helena
Manngård!
 
Tid: 30 mars kl. 08:30-10:00
Plats: Vetskapen, ingång 29

Plats: Samlingssalen och Vetskapen, ingång 29
Anmälan: Anmäl dig ll CKF-Forum här, senast 20 april. När du anmäler dig
får du en bekräftelse via mail. Har du inte få  bekräftelsen är du ännu inte
anmäld.

Din forskning är vik g! Visa den i CKF-Forums nya
Community
I samband med CKF-Forum den 27 april startar vi e  Community i Teams för
samverkan och diskussion kring forskning. Om du inte redan har gå  med i
Teamsgruppen CKF-Forum gör du det genom a  klicka här. Som medlem i
gruppen ser vi fram emot en presenta on och foto av dig i kanalen
00 Medlemmar. Du kan sedan välja a  samverka i olika kanaler u från
forskningsområde. 

Välkommen!

Vetenskaplig konsulta on
Har du frågor och idéer kring forskning och forskningsprojekt? Du som är
anställd av Region Västmanland eller av arbetsgivare som har avtal med
Regionen, kan boka en Vetenskaplig konsulta on för a  diskutera dina tankar
med oss. Beskriv di  ärende i e  mail: forskning@regionvastmanland.se.

Interna och externa anslag
Året om kan du internt i Region Västmanland ansöka om Startbidrag. Du kan
även ansöka om a  anknyta projekt och doktorandprojekt.
 
Du hi ar aktuella 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.

mailto:helena.manngard@regionvastmanland.se
https://rv.powerinit.com/Data/Event/EventTemplates/4401/?EventId=342
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aq79gx-bu8qOHf1wXG1NPKEDJDTMqIcbL4HPml_8rxZk1%40thread.tacv2/conversations?groupId=6290fedd-c178-42ff-b3c6-08c7256537fb&tenantId=c27887ed-0f4d-4ffa-88af-239cf9884178
mailto:forskning@regionvastmanland.se
https://www.medfarm.uu.se/ckfvasteras/forskningsanslag/externa-anslag


Ny  om vår personal
 
Ny funk on: Forskningshandläggare
En forskningshandläggare ska
rekryteras u från de nya arbetssä
som Rä ssäker forskningsprocess
innebär. Forskningshandläggaren
kommer bland annat a  vara
rådgivare och granskare av
EPM-ansökningar inför uppstart av
nya forskningsprojekt. Handläggaren
ska också säkerställa a  alla lagar
uppfylls innan e  forskningsprojekt
startar.   
 
Under den som tjänsten u ormas kommer Sofia Kanders a  vara oss
behjälplig under tre månader, med start 21 mars. Sofia disputerade i
november vid ins tu onen för neurovetenskap vid Uppsala universitet.
 
CIFU Forsknings personal på plats
Från och med april kommer alla medarbetare i CIFU Forsknings personalstyrka
a  jobba på plats i våra lokaler, på onsdagar. Teamsmöten förläggs därför helst

ll andra veckodagar. De teamsmöten som redan är bokade genomförs som
planerat. 
 
Hur möts vi framöver?
Vi börjar så sakteliga a  återgå ll mer fysisk närvaro på arbetsplatsen. Det gör
a  vi fortsa  ser över våra mötesformer för t.ex. personalmöten och
veckomöten. Mer informa on om det kommer. 

Cecilia Ranhem
disputerar
Doktorand Cecilia Ranhem,
kvinnokliniken spikar sin avhandling,
HPV and poten al prognos c
markers in primary vaginal
carcinoma, den 28 april kl. 09.45.
 
Strax därefter, kl. 10.15-11.15
genomförs hennes provdisputa on
hos CKF vid ingång 29.
 
Den 5 maj kl. 09.00 sker disputa on
vid Karolinska Ins tutet/Centrum för
klinisk forskning.
Fakultetsopponent: Professor Kate Cushieri, University of Edinburgh,
Sko land
Plats: Torsten Gordh auditorium. Norrbackahuset, Eugeniavägen 39, Karolinska
Universitetssjukhuset Solna.
Digitalt via Zoom: Kontakta maria.delluva.karlsson@regionvastmanland.se

mailto:maria.delluva.karlsson@regionvastmanland.se


5 ar klar publicerade 2022
Sedan förra nyhetsbrevet har dessa ar klar publicerats:

Moritz D, Krifors A, Freyhult E, Månsson E
Seroprevalence and T-cell response in 32 children 10 months after COVID-19
Acta Paediatr. 2022 Feb 12 - Epub ahead of print 
 
McAllister A, Sjöstrand E, Rodby-Bousquet E
Ea ng and drinking ability and nutri onal status in adults with cerebral palsy
Dev Med Child Neurol. 2022 Feb 28 - Epub ahead of print 
 
Dexter F, Epstein RH, Öhrvik J, Hindman BJ
Binomial entropy of anesthesiologists’ ra ngs of nurse anesthe sts’ clinical
performance explains informa on loss when adjus ng evalua ons for rater
leniency
Periopera ve Care and Opera ng Room Management Vol. 27 June 2022
 
Vid publika on anges följande affilieringsadress:
Region Vastmanland – Uppsala University
Centre for Clinical Research, Vastmanland Hospital Vasteras

Region Västmanlands organisa onsnummer: 2321000172
VAT-nr: SE232100017201

Utbildning
Vetenskapsmetodik och Evidensbaserad Medicin
Vårens kurs är tyvärr inställd på grund av för lågt antal sökande.
 
Vetenskapsmetodik för ST-läkare
Kursen ges vecka 17 och hålls fysiskt, på plats hos utbildningsenheten.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35150457/
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/dmcn.15196
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2405603022000061?via%3Dihub


Deltagarantalet är 20. 
 
Doktorandseminarium
Tid: 22 april kl. 08.30-12.00. Simon Liljeström inleder med föreläsning.
Därefter granskar deltagarna en av doktorandernas ar kelmanus. 
 
Halv dsseminarium
Doktorand Allan Jazrawi från kirurgkliniken genomför hal dsseminarium med
si  arbete, Op mizing and refinement of the magne c technique super
paramagne c iron oxide (SPIO).
Tid: 6 maj kl. 10.00
Plats: Klicka här för a  delta i seminariet digitalt via Teams
 
Läkarmöten
Temat för nästa möte är Manligt klimakterium, fakta eller myt? Docent Stefan
Arver, androlog från Karolinska ins tutet, medverkar. Moderator är Abbas
Chabok.
Tid: 1 april kl. 08.00-08.45

Andra utbildningar
Forskares llgång ll och hantering av journalinforma on – prak sk vägledning
 
Forum Mellansveriges utbildning är en genomgång av aktuella frågor i form av
prak sk vägledning för hur forskare ska kunna ta del av pa entdata.
Utbildningen innefa ar frågor kring lag om e kprövning av forskning som
avser människor, pa entdatalagen, GDPR och offentlighet och sekretess.
Föreläsare är regionjurist i Region Västmanland Karolina Raza Mar nsson och
regionjurist Lena Jönsson i Region Dalarna.
 
Målgrupp: Forskare ak va i sjukvårdsregion Mellansverige
Datum: 20/4 9.00-11.30 alterna vt 24/5 kl. 09.00-11.30
Kostnad: Avgiftsfri  för anställda inom sjukvårdsregion Mellansverige
Plats: Online via Zoom
Anmälan: Anmäl dig här

Sek onen för Innova on
och Kliniska Studier (SIK)
 
Forskningsmo agning
Remdesivir-studien är nu avslutad
och all data har överlämnats ll
Anders Krifors på

infek onskliniken. Forskningsmo agningen önskar lycka ll med det fortsa a
arbetet i studien.
 
Biobank
Biobank Sverige och Cohorts.se organiserar en serie webinarier. Läs mer och

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGE0NTY1MzctYmUwYS00YmM5LWI5Y2MtZDcyOWJmNmFhZGU2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c27887ed-0f4d-4ffa-88af-239cf9884178%22%2c%22Oid%22%3a%228e32a289-5ae2-4354-ae9e-30f19019e44c%22%7d
https://www.forummellansverige.se/utbildning-om-forskares-tillg%C3%A5ng-och-hantering-av-journalinformation-praktisk-v%C3%A4gledning1/
https://biobanksverige.se/en/biobank-cohort-forum/


anmäl dig här. 

Brandskydd
Brandskyddsarbetet fortgår och utvecklas vidare inom Region Västmanland
efter höstens brandsäkerhetsutbildning. Här kan du se en film om det
pågående och planerade arbetet. 

Hälsoinspira on
Den här månaden fokuserar vi
på fysisk ak vitet som
återhämtning! U orska vad ni gör på
arbetsplatsen idag och vad mer ni
skulle kunna göra. 
 
Pausövningar, lunchpromenader,
träna llsammans i Hälsolyftet?  Eller prova på några yogaövningar

llsammans. En ny mikrovana kan göra a  mo va onen ökar. All rörelse
räknas. Den bästa rörelsen är den som blir av! 
 
utemaningen.se psar om en pausövning för axlarna som sam digt är en
mini-medita on, för dig si er s ll och stressar lite för mycket. 
 
Rör jorden och himlen:

Ställ dig upp.
Låt vänster hand söka sig högt upp mot himlen och höger hand ner mot
jorden.
Håll en stund och känn sträckningen. Ti a gärna upp på
himmelshanden.
Låt händerna sjunka ner och mellanlanda framför hjärtat.
Upprepa åt andra hållet. Fortsä  i e  mjukt, skönt flöde.

Om du vill kan du synkronisera med andningen så a  du andas in när du gör
dig lång och ut när du har händerna framför hjärtat. 

Verksamhetsberä else
Du som vill underlä a di  arbete i
slutet av året kan redan nu börja
registrera de ak viteter som så
småningom visas i CKF:s
verksamhetsberä else för 2022. Gör
så här:

Gå ll Teamet CIFU Forskning/CKF
Under fliken Filer hi ar du mappen Verksamhetsberä elser
Gå ll undermappen Verksamhetsberä else 2022
Uppdatera din text i respek ve dokument

https://biobanksverige.se/en/biobank-cohort-forum/
https://web.microsoftstream.com/video/7b27c47d-05ec-42e6-8257-a36dce9b1c2c?referrer=https:%2F%2Fltvse.sharepoint.com%2F
http://utemaningen.se/


Kalender

MAR

30
Arbetsplatsträff
08:30-10:00
Fysisk APT i Vetskapen, ingång 29 

APR

1
Läkarmöte
08:00-08:45
Manligt klimakterium, fakta eller myt?

APR

27
CKF-Forum
13:00-16:00
Samlingssalen och Vetskapen, ingång 29

APR

22
Doktorandseminarium
08:30-12:00

APR

20
Personalmöte CIFU Forsknings personal
09:00-10:30

APR

20
Utbildning 
Forskares llgång ll och hantering av journalinforma on –
prak sk vägledning
09:00-11:30

APR

28
Spikning och provdisputa on
Cecilia Ranhem
Spikning 09:45
Provdisputa on 10:15-11:15

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