
Från och med den 4 oktober 2021

ansöker du om e kprövning via

ansökningssystem Ethix hos

E kprövningsmyndigheten. På CKF:s

hemsida kan du läsa mer om hur du

gör en grundansökan respek ve

ändringsansökan i Ethix. 

Missade du GDPR-utbildningen med

informa onssäkerhetsstrateg Moon

Carlbring den 2 december? 

 

Inga problem. Utbildningen spelades

in via Teams. Du kan enkelt a på

den i Stream, genom a  klicka på den

här länken. 

 

Med största sannolikhet återkommer

vi med en fortsä ning framöver. 

Ser mailet kons gt ut? Klicka här

Nyhetsbrev december 2021

CIFU Forskning
Centrum för klinisk forskning

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

kan bidra ll kommande nyhetsbrev genom a  maila informa on ll

forskning@regionvastmanland.se.  

CIFU Forskning/CKF önskar dig en god jul och e  go  ny  år!

Hur söker man e kgodkännande?

GDPR-utbildning i repris

https://www.etikprovningsansokan.se/epm/login
https://etikprovningsmyndigheten.se/
https://www.medfarm.uu.se/ckfvasteras/forskning/god-forskningsetik-och-etikpr-vning
https://web.microsoftstream.com/video/0f4c6773-fee5-43a6-986d-d5c4ad86630e
http://rv.powerinit.com/Modules/Campaign/Newsletter.aspx?n=1648&e=[email]&r=[field1]&h=EE7FA69307098561925B735134F95F71
http://www.regionvastmanland.se/
mailto:forskning@regionvastmanland.se


Sofia Kanders...

..., CKF och Ins tu onen för

neurovetenskap i Uppsala,

disputerade den 22 november.

 

Här hi ar du Sofias avhandling:

The rela onship between overweight

and depression in view of genes,

Abdi-Fatah Hersi...

..., läkare vid kirurgkliniken,

disputerade i Västerås den 1

december. 

 

Här hi ar du Abdis avhandling:

Superparamagne c iron oxide

nanopar cles, a novel tracer in breast

Vem kan svara på dataskyddsfrågor?

För frågor om som rör GDPR, t.ex. anmälan av personuppgiftsbehandling eller

PUB-avtal, kontakta Dataskyddsombudet Region Västmanland

dataskyddsombudet@regionvastmanland.se.

 

För frågor som rör informa onssäkerhet kontakta informa onssäkerhetsstrateg

Moon Vu Carlbring moon.carlbring@regionvastmanland.se.

 

För juridiska frågor som rör t.ex. Pa entdatalagen (PDL) eller Offentlighet- och

sekretesslagen (OSL), kontakta regionjurist Karolina Raza Mar nsson

karolina.mar nsson@regionvastmanland.se.

Sök anslag - internt och externt
Du hi ar 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. 

Doktorandinfo

Disputa oner

Sofia Kanders och Abdi-Fatah Hersi har disputerat! Gra s ll fina resultat!

http://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1598508/FULLTEXT01.pdf
http://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1601748/FULLTEXT01.pdf
mailto:dataskyddsombudet@regionvastmanland.se
mailto:moon.carlbring@regionvastmanland.se
mailto:karolina.martinsson@regionvastmanland.se
https://www.medfarm.uu.se/ckfvasteras/forskningsanslag/externa-anslag
https://www.medfarm.uu.se/digitalAssets/880/c_880902-l_3-k_nyhetsbrev-fran-grants-office---november-2021.pdf


environment and their joint influence cancer surgery.

Annika Granath

är leg sjuksköterska vid

reumatolgokliniken och registrerad

doktorand vid Örebro universitet

sedan i våras. 

Annikas doktorandprojekt heter

Pa ent perspec ve in vasculi s. Läs

mer om projektet här. 

 

Nyanknutna doktorander

A  få si  doktorandprojekt anknutet ll CIFU Forskning/Centrum för klinisk

forskning innebär a  få llgång ll enhetens infrastruktur – t.ex. arbetsplats,

handledning, doktorandseminarier och hjälp från sekreterare,

forskningsassistenter och sta s ker. 

Den här månaden välkomnar vi Annika Granath som nyanknuten doktorand!

Skrev du årets bästa avhandling inom cell- och genterapi?

Har du, eller någon du känner, försvarat en avhandling under 2021 inom

forskningsområdet cell- och genterapi?

Då kan du, senast den 31 januari 2022, nominera arbetet ll tävlingen "Best

Thesis of the Year 2021 in the Field of Cell and Gene Therapy", som anordnas av

Swedish Society of Gene and Cell Therapy. Läs mer här. 

50 ar klar publicerade år 2021

Sedan förra nyhetsbrevet har dessa ar klar publicerats:

http://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1598508/FULLTEXT01.pdf
http://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1601748/FULLTEXT01.pdf
https://www.researchweb.org/is/foultv/project/277049
https://www.medfarm.uu.se/digitalAssets/977/c_977282-l_3-k_ssgct-best-thesis-of-the-year-award-2021.pdf


Noten S, Selb M, Troenosemito LAA, Thorpe DE, Rodby-Bousquet E, van der Slot

WMA, Roebroeck ME; ICF Core Set for Adults with CP Consensus Group: ICF Core

Sets for the assessment of func oning of adults with cerebral palsy. Dev Med

Child Neurol. 2021 Nov 20

 

Pellas J, Renner F, Ji JL, Damberg M: Telephone-based behavioral ac va on with

mental imagery for depression: A pilot randomized clinical trial in isolated older

adults during the Covid-19 pandemic. Int J Geriatr Psychiatry. 2021 Nov 3.

 

Pellas J, Damberg M: Accuracy in detec ng major depressive episodes in older

adults using the Swedish versions of the GDS-15 and PHQ-9. Ups J Med Sci. 2021

Oct 20;126. eCollec on 2021.

 

Vid publika on anges följande affilieringsadress:

Region Vastmanland – Uppsala University

Centre for Clinical Research, Vastmanland Hospital Vasteras

 

Region Västmanlands VAT-nr (organisa onsnummer): SE232100017201 

Våra utbildningar

Vetenskapsmetodik för ST-läkare

Höstens andra kurs genomfördes vecka 48, med fjorton deltagare.  

Vetenskapsmetodik och Evidensbaserad Medicin

Vårens kurs ställs tyvärr in på grund av för lågt antal sökande.

Handledarseminarium

15 december. Ämnet är: Tid och innehåll för doktorandhandledning - dela

erfarenheter och arbetssä .

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34800032/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34729823/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34754407/


Skrivarkurs och doktorandseminarier 

Tillfällena har samordnats under hösten. Den 17 december är årets sista

kursdatum. 

Läkarmöten

Vårens första läkarmöte genomförs den 14 januari, med e  ämne som bör

intressera både forskare och forskningsstödjande personal: Rä ssäker

forskningsprocess. Medverkar gör med dr Lisa Söderström från CIFU Forskning

och regionjurist Karolina Raza Mar nsson. Kent Nilsson är moderator.

 

Här hi ar du hela vårens agenda.

Klicka här för a  se digare inspelade möten. 

 

Datum för vårens läkarmöten: 14/1, 2/2, 11/3, 1/4, 6/5 samt 3/6. 

 

Andra utbildningar

GCP (God klinisk praxis)

15 december, halvdag kl. 13-16, digitalt, men det finns även möjlighet a  delta

på plats, hos Centrum för Forskning och Utveckling i Region Gävleborg.

 

Utbildningen är kostnadsfri och inkluderar den senaste versionen av

GCP-handboken. Anmälan ll funk onsbrevlådan forskning@regiongavleborg.se

Bli klar i d - och må bra på vägen

Kurs för doktorander vid Uppsala universitet, som vill nå fram ll disputa onen

på e  stressfri  sä . Anmäl dig här. Sista anmälningsdag är 17 december.

Kurs för doktorander om hälso- och välfärdsteknik

Kursen heter Challenges in research on Health and Welfare Technology: from

user needs to sustainable implementa on. Den omfa ar 7,5hp och

genomförs gemensamt av Mälardalens högskola, högskolan i Jönköping och

högskolan i Halmstad under HT 2022. Läs mer om kursen här.    

Sek onen för Innova on och Kliniska
studier (SIK)

Innova on

Ta hjälp av Region Västmanland Innova on

https://www.medfarm.uu.se/digitalAssets/803/c_803278-l_3-k_lakarmoten-program-vt-2022.pdf
https://web.microsoftstream.com/channel/2e1feea4-99e5-43a1-8378-acf4bdba7254
mailto:forskning@regiongavleborg.se
https://doit.medfarm.uu.se/bin/kurt3/kurt/30536
https://ju.se/research/hhj/phdcourse2022


Biobank

Snabbguide ll biobanksansökningar:

Nu finns det en kortkurs med tre

moduler som ger svar på vanliga

frågor och som underlä ar för den

som planerar en forskningsstudie.

Utbildningen tar ca 40 min, är

kostnadsfri och ges av

Läkemedelsakademin.

Läs mer och anmäl dig här.

Har du funderingar kring hur de medicintekniska regelverken påverkar din

forskning på medicinteknik? Samla arbetslaget och bjud in Region Västmanland

Innova on ll e  seminarium, så hjälps vi åt a  räta ut frågetecknen. Du når oss

på e-post innova on@regionvastmanland.se

 

Vi kan bidra med det hälsoekonomiska perspek vet

Projektkontoret och Region Västmanland Innova on för en dialog om på vilka

sä  hälsoekonomi är en vik g del i olika projekt, ll exempel vid mätning

av effekthemtagning av projekt, där hälsoeffekter kan synliggöras på olika sä . 

 

Region Västmanland Innova on har grundläggande kompetens inom

hälsoekonomi och vill gärna bidra med hälsoekonomiska perspek v. Därför är

vi intresserade av a  få kontakt med andra personer som har intresse av

hälsoekonomi, för a  kunna ta frågan vidare inom Region Västmanland.

Finansiering av utökad biobankning av covid-19-prov

Region Västmanland har lldelats maximal ersä ning från Vetenskapsrådet för

a  finansiera utökad biobankning inom regionerna avseende covid-19-prov. Trots

hård arbetsbelastning inom den kliniska verksamheten är det vik gt a  säkra

prov från den enskilda pa enten, både för pa entens kommande vård och

behandling men även för a  möjliggöra forskning. 

 

Är du intresserad av de provsamlingar som finns llgängliga för e kprövad

forskning? Läs mer här.

Life science-konferens 2022

Regeringskansliet, Västra Götalandsregionen och Health Innova on West bjuder

in ll den na onella life science-konferensen med syfte a  uppmärksamma och

accelerera arbetet i Sverige för a  uppnå målet a  vara en ledande life science-

na on. Anmälan är öppen! Du hi ar länk ll anmälan och agenda här. 

https://www.lakemedelsakademin.se/produkt/snabbguide-biobanksansokningar/?link_id=0bpKIXsmWEK
mailto:innovation@regionvastmanland.se
https://covid19dataportal.se/sv/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/nationell-strategi-for-life-science/life-science-konferens-2022/


Brandsäkerhetsutbildning

senast 31 december 

Nu brinner det i knutarna för dig som

ännu inte genomgå  den

obligatoriska och digitala

brandutbildningen, som du hi ar på

Kompetensplatsen. Senast den 31

december ska utbildningen vara

u örd. 

Tema Återhämtning

En lång arbetshöst är förbi.

Förhoppningsvis får du d a

återhämta dig under jul- och

nyårshelgerna. Men vad är egentligen

återhämtning? Och hur funkar

återhämtningen i hjärnan? Här

berä ar Regionhälsans Christoffer

Lord, psykolog.

Den 15 december önskar vi a  alla

uppdateringar har inkommit ll årets

verksamhetsberä else. Du som ska

uppdatera berä elsen gör det i

Teams. Välj teamet CIFU

Forskning/CKF. Under fliken Filer

hi ar du mapparna

Verksamhetsberä elser och

Verksamhetsberä else 2021.

 

Förra årets verksamhetsberä else

hi ar du här. 

Tid: 17 januari 2022, kl. 12.30–16:15

Hälsoinspira on

Friskvårdsbidrag

Det finns for arande d a  använda friskvårdsbidraget via ePassi. Du betalar

direkt via appen eller webben ända fram ll den 31 december, hos de företag

som är anslutna ll tjänsten. Logga in och hi a leverantör här. 

Verksamhetsberä else

https://web.microsoftstream.com/video/c3726a4e-a448-4919-9e79-f069efef60d9?channelId=bcdbf5d8-3a77-4bc8-ad9f-f0422c0fe57d
https://web.microsoftstream.com/video/c3726a4e-a448-4919-9e79-f069efef60d9?channelId=bcdbf5d8-3a77-4bc8-ad9f-f0422c0fe57d
https://www.medfarm.uu.se/digitalAssets/777/c_777810-l_3-k_verksamhetsberattelse-2020.pdf
https://www.epassi.se/arbetsgivare/friskvard?gclid=EAIaIQobChMIhq2q55PP9AIVZI9oCR0msgVfEAAYASAAEgIC7_D_BwE


 

Kalender

15
 

dec

08:30-10:00

Arbetsplatsträff

Teams

15
 

dec

13:00-15:00

Handledarseminarium

17
 

dec

08:00-17:00

Skrivarkurs och doktorandseminarium samordnas

Teams

12
 

jan

09:00-10:30

Personalmöte CIFU Forskning

14
 

jan

08:00-08:45

Läkarmöte: Rä ssäker forskningsprocess

Teams

24
 

jan

08:00

Nyhetsbrev skickas ut

26
 

jan

08:30-10:00

Arbetsplatsträff

Teams

 

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

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://www.youtube.com/user/LandstingVastmanland
https://www.medfarm.uu.se/ckfvasteras


Vill du inte längre ha e-mail från oss?

Klicka här
 

http://rv.powerinit.com/Modules/Campaign/Public/Unsubscribe.aspx?n=1648&Id=[field1]&Email=[email]&Type=NewsletterEmail

