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CIFU Forskning
Centrum för klinisk forskning

En julhälsning från forskningsdirektör
och verksamhetschef
E annorlunda år, så sammanfa ar vi 2020. E år av nya problem men framför
allt e år av nya lösningar. Nu ser vi fram emot 2021, då CIFU kommer a växa sig
allt stabilare och närmare sina medarbetare.
Vi önskar er en fantas sk jul och en bra start på det nya året.

Läs Kents julbrev här.

Cecilia Åslund

Kent Nilsson

Verksamhetschef CIFU Forskning

Direktör CIFU, Föreståndare CKF

Externa anslag
SciLifeLab har lanserat fem utlysningar kring COVID-19 pandemic research and
preparedness, med stöd från Knut och Alice Wallenberg S ftelse.
Här ﬁnns mer informa on.
Hjärt-Lungfonden genomför y erligare en extra satsning på covid-19-relaterad
forskning med anknytning ll hjärt-, kärl och/eller lungsjukdom.
Ansökningsperioden är 19 januari - 9 februari 2021. Ansök här.

Abbas Chabok blir forskningschef

Gra s Abbas Chabok, överläkare på
kirurgkliniken, docent och biträdande
chef för CIFU/CKF. Från 1 december
2020 har han även tjänsten
Forskningschef i hälsosjukvården i
region Västmanland. I uppdraget
ingår a arbeta för en ökad
samverkan mellan enheterna vad
gäller klinisk forskning. Som en länk
mellan hälsosjukvårdsförvaltning och
CIFU ska han påverka utvecklingen av
CIFU, klinikerna och forskningsklimatet. Han har även ansvar för a
utse årets bästa ST-arbete samt för a
utveckla forskningsombudsgruppen.

Ny doktorand anknuten
Vi säger gra s ll Malin Helander,
förbä ringsledare vid CIFU
Forskning, som anknöts som
doktorand den 24 november i år.
Malin är registrerad vid ins tu onen
för folkhälso- och vårdvetenskap vid
Uppsala universitet. Hennes
handledare är Malin Lohela Karlsson
och bihandledare Mio Fredriksson.
Doktorandprojektet heter Large scale
improvement to achieve integrated
care and treatment for children,
adolescents and young adults with
mental ill health.

2 biträdande forskarförordnanden
Just nu utlyser CKF två biträdande forskarförordnanden. Sista ansökningsdag är
29 december 2020. Du som har disputerat inom de senaste 5 åren, forskar ak vt
och siktar mot en docentur kan söka förordnandet, vilket innebär a du:
Deltar i undervisning
Handleder
Bedriver egen forskning
Medverkar ll a utveckla CKF:s olika verksamheter
Deltar i olika bedömningsgrupper
Visar e starkt medarbetarskap ("department ci zenship")
Lägesrapporterar din pedagogiska och vetenskapliga progress samt
utvecklingen av di medarbetarskap i Researchweb en gång om året
För ansökningar använder vi det webbaserade ansökningssystemet Researchweb.

51 ar klar publicerade

51 ar klar har publicerats hi lls i år. Sedan november har dessa 10 llkommit:
Low rate of COVID-19 seroconversion in health-care workers at a Department of
Infec ous Diseases in Sweden during the later phase of the ﬁrst wave, a
prospec ve longitudinal seroepidemiological study
Rashid-Abdi M, Krifors A, Sälléber A, Eriksson J, Månsson E
Cocreated internet-based stepped care for individuals with cancer and
concurrent symptoms of anxiety and depression: Results from the U-CARE
AdultCan randomized controlled trial
Haufmann A, Alfonsson S, Bill-Axelson A, Bergkvist L et al
Long-term consump on of non-fermented and fermented dairy products and risk
of breast cancer by estrogen receptor status - Popula on-based prospec ve
cohort study
Kaluza J, Komatsu S, Lauriola M, Harris HR, Bergkvist L, Michaëlsson K , Wolk A
The Epidome - a species-speciﬁc approacy to assess the popula on structure and
heterogeneity of Staphylococcus epidermidis coloniza on and infec on
Renboe AK, Johanneson TB, Ingham AC, Månsson E et al
Knee and foot contracture occur earliest in children with cerebral palsy: a
longitudinal analysis of 2,693 children
Cloodt E, Wagner P, Lauge-Pedersen H, Rodby-Bousquet E
Characteris c pa erns of emergency ambulance assignments for older adults
compared with adults requiring emergency care at home in Sweden: a total
popula on study
Hjalmarsson A, Holmberg M, Asp M, Östlund G, Nilsson KW, Kers s B
Eﬀects of oral appliance treatment on inﬂammatory biomarkers in obstruc ve

sleep apnea: A randomised controlled trial
Hedberg P, Nohlert E, Tegelberg Å
Plasma proteomics and lung func on in four community-based cohorts
Rydell A, Nowak C, Janson C, Lisspers K, Ställberg B, Iggman D, Leppert J,
Hedberg P, Sundström J, Ingelsson E, Lind L, Ärnlöv J
An Interven on With Dance and Yoga for Girls With Func onal Abdominal Pain
Disorders (Just in Time): Protocol for a Randomized Controlled Trial
Philipson A, Särnblad S, Ekstav L, eriksson M, Fagerberg UL et al
Altera on of Bacterial Communi es in Anterior Nares and Skin Sites of Pa ents
Undergoing Arthroplasty Surgery: Analysis by 16S rRNA and StaphylococcalSpeciﬁc tuf Gene Sequencing
Iversen S, Johannesen TB, Ingham AC, Edslev SM, Tevell S, Månsson E

Ny projekt anknutet
HR-strateg Malin Lohela Karlsson har anknu t projektet ”Gröna slingan" – e
arbetssä för a bidra ll bä re arbetsmiljö och minskad ohälsa hos hälso- och
sjukvårdspersonal. Läs mer om projektet.

SIK söker Biobanksamordnare och
Arbetsledare
Du kan for arande söka följande lediga tjänster vid Sek onen för Innova on och
Kliniska studier (SIK). Sista ansökningsdag är 27 december 2020.
Biobanksamordnare. Som biobankssamordnare utgör du en
kunskapsresurs inom biobanksområdet för region Västmanland, har e
samlat ansvar för hanteringen av biobankerna inom regionen och ansvarar
för lokala ru ner, direk v och riktlinjer. Klicka här för a söka tjänsten.
Arbetsledare. Som arbetsledare har du e starkt fokus på a samordna
arbetsgruppen med målsä ning a förverkliga de strategiska direk ven
från CIFU Forsknings ledning. Det blir din uppgift a

llsammans med

teamet bygga upp och utveckla SIK och dess interna samt externa
samverkan samt leda och förvalta det dagliga arbetet. Klicka här för a
söka tjänsten.
Kontakta Cecilia Åslund för mer informa on.

Forskningsmo agningen

Mo agningens Forskningssjuksköterskor önskar alla e go ny år och e
fortsa go samarbete! Informa on om Forskningsmo agningens pågående
verksamhet hi ar du här.

Vårens utbildningar 2021

Årets första läkarmöte hålls den 15 januari i form av en installa onsföreläsning
av Cecilia Åslund från CIFU Forskning och Haile Mahteme från Kirurgkliniken.
Moderator är Kent Nilsson, Direktör för CIFU.
Hälsoutvecklare Jenny Möller från Regionhälsan håller den digitala
inspira onsföreläsningen Förebygg stress i arbetet den 20 januari.
Doktorandseminarium genomförs den 29 januari, då varje doktorand speedpresenterar sig och sin forskning.
Skrivarkursen som var bokad på hotell Dalecarlia i Tällberg 14-19 mars 2021 ställs
tyvärr in igen på grund av pandemin. Ny datum meddelas under våren.
Vårens kurs i Vetskapsmetodik och Evidensbaserad Medicin (7,5 hp) genomförs
på kvartsfart under sdagseftermiddagar från januari ll juni. Handledare för
projektplansskrivande efterlyses ll denna kurs! På grund av pandemin ges
kursen digitalt. Skulle förhållandena ändras så a det ﬁnns möjligheter ll fysisk
närvaro meddelas det under kursens gång. Sista ansökningsdag har passerat men
kursen är just nu öppen för sen anmälan.
Info om sen anmälan

Gör en sen anmälan
ST-kursen i Vetenskapsmetodik genomförs 19-23 april. Två kurser planeras a
hålla under hösten 2021 men datum är ännu inte spikat.
Handledarseminarium är bokat den 28 april kl. 13.00-15.00. Temat utgår från
rapporten "Doctoral students' perceived working environment". Seminarieledare
är Marie-Louise Södersved-Källestedt, Elisabet Rodby Bousquet och Cecilia
Åslund. Rapporten skickas ut för läsning längre fram, men boka gärna datumet
redan nu.
Om du behöver handfast kunskap i hur du u ör analyser med hjälp av SPSS samt
tolkar resultat, boka datumet 22-26 mars i din kalender. Då ges kursen
Grundläggande sta s ska metoder för klinisk forskning i SPSS för målgruppen
forskande kliniker. Kursens primära fokus ligger på prak ska moment och
kommer a beröra:
Data-deskrip on
T-test 
ANOVA
Korrela on
Lineär regression 
Fisher’s exakta test / Chi-2 ( χ2 ) 
Logis sk regression
Överlevnadsanalys 
Kursen ges "på prov" som en del i utvecklingsprocessen a skapa e kursutbud
inom grundläggande medicinsk sta s k och kunskap i sta s kmjukvaran SPSS för
forskande kliniker. Under hösten 2021 planeras en "skarp" version. Notera a
datumen är preliminära pga. pandemin.

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.

Ny läsecirkel startar i januari
Du är inbjuden!
Professorna Jerzy Leppert och Leif
Bergkvist håller i vårens digitala
läsecirkel, baserad på boken
Fac ulness av Hans Rosling, professor
i interna onell hälsa.
Från och med slutet av januari
planerar vi a träﬀas var tredje
onsdag kl. 12-13, under sociala
former på fysisk distans.
Intresseanmälan görs ll

mariana.ehn@regionvastmanland.se
senast den 14 januari 2021.
Den här läsecirkeln passar alla som är nyﬁkna på världen vi lever i och hur våra
hjärnor tolkar den!

Innova on

AI inom vård och omsorg - introduk onsutbildning
Är du intresserad av AI och vill lära dig mer? Nu ﬁnns en digital introduk onsutbildning om AI i vård och omsorg. Utbildningsmaterialet är en blandning av
intervjuer, texter, ﬁlmer, ljudklipp och reﬂek onsfrågor. Kursen är digital och du
kan gå igenom den när och var du vill. Här kan du ta del av kursens fem avsni .

Kliniska Studier Sverige

Juridik för forskare del 2 - Forskningsavtal
Denna utbildning genomförs den 10 mars kl. 13.00-16.00. 
Utbildningspasset hanterar först hur forskningsprojekt kan regleras genom
forskningsavtal, immateriella rä gheter ll forskningsresultat med e särskilt
pass om patenträ gheter, gemensam ägt eller ensamägt forskningsresultat,
lärarundantaget, ny janderä gheter etc.
Därefter sker en genomgång av hur utlämnande av forskningsdata ska regleras
och llämpningen av datadelningsavtal (DTA- MTA- avtal), personuppgifts-

biträdesavtal (PUB-avtal), samt även hur personuppgiftsansvaret ska bedömas.
Inbjudan ll utbildningen med anmälningslänk kommer a skickas ut.
Föreläsare: Jurist Kris ne Nilsson Wieslander

Verksamhetsberä else 2020

Det är hög d för dig som har någon slags anknytning ll CIFU Forskning/CKF a
lämna info från di verksamhetsår som forskare.
För a förenkla processen för dig har vi ﬂy at materialet ll Teams. Du som ännu
inte har lämnat informa on ll årets verksamhetsberä else gör det i mappen
Verksamhetsberä else i teamet CIFU Forskning/CKF.
Svårt a hi a? Kontakta sekreterare Maria Dell´Uva Karlsson.

Hälsoinspira on
Morgonmöten på onsdagar...
... omvandlas från och med 2021 ll
"veckomöte och ﬁka". Mötet kl. 08.30
kvarstår, och följs direkt av
gemensamt digitalt veckoﬁka. På så
sä får vi chans a umgås!

Vad kan man prata om?
Är du ovan vid a "slösnacka" digitalt
och behöver hjälp på traven? Här
kommer några förslag på ämnen:
Berätta om din första arbetsdag
på vår arbetsplats
Vad skulle du jobba med om du
inte hade det här jobbet?

Har du syskon? Hur har din plats
i syskonskaran påverkat dig?

Kalender
13
jan

15
jan

20
jan

27
jan

27
jan

29
jan

09:00 - 10:30
Teams
Personalmöte CIFU Forskning

08:00 - 08:45
Teams
Läkarmöte

11:00 - 12:00
Teams
Inspira onsföreläsning Regionhälsan: Förebygg stress i arbetet
08:30 - 10:00
Teams
Arbetsplatsträﬀ

12:00 - 13:00
Teams
Preliminär start för läsecirkeln Fac ulness

08:30 - 12:00
Doktorandseminarium: Vilka är doktoranderna på CKF? Speedpresenta on av respek ve doktorand och doktorandens forskning

Du hi ar nyhetsbrevet även på Arbetsplatsen och på vår externa hemsida.
Saknar du något? Kontakta forskning@regionvastmanland.se

h ps://www.medfarm.uu.se/ckfvasteras
Vill du inte längre ha e-mail från oss?
Klicka här

