
Under Kent Nilssons sjukskrivning är

Abbas Chabok . CIFU-direktör.

Verksamhetschef Cecilia Åslund.

Ser mailet kons gt ut? Klicka här

Nyhetsbrev februari 2021

CIFU Forskning
Centrum för klinisk forskning

Ny  år av möjligheter

Nu börjar vi se resultat av förra årets omorganisa on. Många lösa trådar har

knu ts ihop och vi har en rad ak viteter och organisatoriska processer i rullning.

Sek onen för Innova on och Kliniska studier är e  exempel på ny verksamhet

som vi fortsä er a  utveckla. E  annat vik gt arbete är a  säkra upp

forskningsprocessen u från de juridiska aspekter som finns inom regionen. Vi

arbetar också vidare med årets extrasatsning inom primärvård och tandvård.

Som hjälp på vägen i arbetet finns sedan i höstas Region Västmanlands

Forsknings- och innova onsstrategi. Du kan läsa hela strategin här. 

 

3 biträdande forskarförordnanden
llsa a

E  förordnande är en dsbegränsad 2-årsanställning på del d, med chans ll

förlängning. Vi utlyser förordnanden i ansökningssystemet Researchweb

allteftersom de frigörs. Gra s ll de tre som antogs i den senaste utlysningen!

http://rv.powerinit.com/Modules/Campaign/Newsletter.aspx?n=1054&e=[email]&r=[field1]&h=7460730A68956426487578D31418B85F
http://www.regionvastmanland.se/
https://www.medfarm.uu.se/ckfvasteras/forskning/forsknings--och-innovationsstrategin
http://www.researchweb.org/it/ltv


Arnar Thorisson, överläkare

Röntgenkliniken

På röntgenkliniken pågår

forskning inom flera olika

forskningslinjer. Arnar är involverad i

forskning kring diver kulit och

Datortomografi (DT), appendicit och

DT, olika opera onstekniker hos

pa enter med esofaguscancer, samt

magnetkameraundersökningar hos

pa enter med tumörer i tjocktarmen. 

Erland Östberg, överläkare

Opera onskliniken

Erlands huvudsakliga forsknings-

inriktning handlar om metoder för a

op mera lungornas funk on hos

pa enter som genomgår anestesi, och

a  minimera lung-komplika oner hos

riskpa enter. Han är även

bihandledare i projekt som rör

anestesimedlens inverkan på

canceröverlevnad samt

ryggbedövning vid tarmopera oner.

Hanna Åkerblom, överläkare

Ögonkliniken

Hanna forskar kring sjukdomar som

påverkar synbanorna hos barn och

hur de undersökningstekniker som

har funnits för vuxna i flera år kan

användas och anpassas för denna

yngre pa entgrupp.

Nyanknutna doktorander
Klicka här för a  se samtliga våra anknutna doktorander. Om du är doktorand och

inte har uppdaterat din hemsida hör av dig med text och bild ll

mariana.ehn@regionvastmanland.se. 

Den här månaden hälsar vi välkommen ll vår senast anknutne doktorand:

https://www.medfarm.uu.se/ckfvasteras/forskning/v-ra-doktorander
mailto:mariana.ehn@regionvastmanland.se


Sebas an de Brun

Jobbar som ST-läkare på

Opera onskliniken. Hans

doktorandprojekt heter Management

of postopera ve pain in pa ents

undergoing open resec ve colorectal

surgery with special reference to

intrathecal opiods. Abbas Chabok och

Erland Östberg är hans handledare.

Dave Checknita,

doktorand vid CKF och Uppsala

universitet, försvarar sin avhandling

Genotypes and Epigene c Profiling of

Candidate Genes Associated with

Early Life Stress and An social

Outcomes.

Dags a  disputera

Tid: onsdag 17 mars kl 13:00

Plats: digital teamslänk. Delta genom a  klicka här.

Fakultetsopponent: professor Lars Westberg, Göteborgs universitet 

Betygsnämnd: docent Chris an Benedict, Uppsala universitet

(ordförande), docent Sara Hägg, Linköpings universitet, docent Anna

Söderpalm Gordh, Göteborgs universitet

Utmärkelser
Gra s!

Mårten Tyrberg,

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZmIxMGQzNDQtMjg1OS00M2JkLTg4OGMtZmRhOWQzM2QyODIz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c27887ed-0f4d-4ffa-88af-239cf9884178%22%2c%22Oid%22%3a%2250c716ef-caa4-443b-a61d-54506f0ffe8c%22%7d


Andrea Hess Engström,

fysioterapeut vid kirurgklinikens

rehabenhet, fick utmärkelsen "Bästa

poster" när Svensk Förening

för Obstetrik och Gynekologi

(SFOG)arrangerade vintermöte i

obstetrik och gynekologi.

 

psykolog vid vuxenpsykiatrin, kan stoltsera med utmärkelsen "Terminens

föreläsare" från programföreningen för psykologistudenter vid Uppsala

universitet. 

  

Mo veringen löd: ”Du skapar e  pedagogiskt klassrumsklimat mycket väl

anpassat e�er distansundervisningen. Du visar tydligt a  ingen fråga är för dum

eller dålig, och Du behåller studenternas uppmärksamhet i hög grad genom

många interak va och roliga moment under dina föreläsningar. Tack vare din

tydliga planering, dina roliga filmklipp, datorns whiteboard-funk on och din

inspirerande föreläsningss l har Du varit många studenters ljusglimt i

höstmörkret.”

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

saknar en utlysning: forskning@regionvastmanland.se

7 ar klar publicerade år 2021

mailto:forskning@regionvastmanland.se


E  ny  produk onsår har startat. Sedan förra nyhetsbrevet har dessa 7 ar klar

publicerats:

Switching an -VEGF agent for wet AMD: evalua on of impact on visual acuity,

treatment frequency and re nal morphology in a real-world clinical se ng

Granstam E, Aurell S, Sjövall K, Paul A

 

Compara ve genomics of Staphylococcus epdermidis after prosthe c-joint

infec ons and nares highlights gene c traits associated with an microbial

resistance, not virulence

Månsson E, Bech Johannesen T, Nilsdo er-Augus nsson Å, Söderquist B, Stegger

M

 

Global varia on in postopera ve mortality and complica ons after cancer

surgery: a mul centre, prospec ve cohort study in 82 countries

GlobalSurg Collabora ve: Nikberg M, Andersson Y, Chabok A

 

Associa on of Gastric Bypass Surgery With Risk of Developing Diabe c

Re nopathy Among Pa ents With Obesity and Type 2 Diabetes in Sweden: An

Observa onal Study

Åkerblom H, Franzén S, Zhou C, Morén Å, O osson J, Sundbom M, Eliasson B,

Svensson AM, Granstam E

 

Methicillin-Resistant Staphylococcus epidermidis Lineages in the Nasal and Skin

Microbiota of Pa ents Planned for Arthroplasty Surgery

Månsson E, Tevell S, Nilsdo er-Augus nsson Å, Johannesen TB, Sundqvist M,

Stegger M, Söderquist B

 

Op mizing Dose and Timing in Magne c Tracer Techniques for Sen nel Lymph

Node Detec on in Early Breast Cancers: The Prospec ve Mul center Sen Dose

Trial

Hersi AF, Pis olis L, Dussan Luberth C, Vikhe-Pa l E, Nilsson F, Mohammed I,

Olofsson Bagge R, Wärnberg F, Eriksson S, Karakatsanis A. 

 

Posi ve impact on vitamin D related lifestyle of medical advice in pregnant

Somali-born women and new mothers: a mixed method study in Swedish

primary care

Kalliokoski P, Widarsson M, Rodhe N, Löfvander M

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33415353/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33439116/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33485461/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33443540/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33525409/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33572114/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33546641/


Få raba  på Open Access
Open Access-avtal vid Uppsala universitet

När du publicerar din forskning i en öppet llgänglig dskrift måste du ofta betala

en publiceringsavgift, en så kallad Ar cle Processing Charge (APC), ll förlaget.

Genom a  använda dig av universitetsbibliotekets publiceringsavtal kan du slippa

betala eller få raba  på avgiften.

Som deltagande organisa on i Bibsam har anställda vid Uppsala universitet/CKF-

medarbetare möjlighet a  publicera med open access utan extra kostnad i mer

än 10 000 vetenskapliga dskrifter.

 

Villkor för a  få använda avtalen

"Corresponding author”, huvudansvarig förfa are som skickar in ar kel ll

dskriften och sköter kontakter med redaktören måste vara affilierad ll

Uppsala universitet. CKF-medarbetare har oftast e  konto i

personaldatabasen AKKA vid UU. Om du är osäker, sök på di  namn vid

UU:s hemsida. Hi ar du di  namn har du en affiliering ll UU. 

Ange all d din fulla affiliering ll Uppsala universitet (ins tu onsnivå) när

du skickar in din ar kel. CKF-medarbetare anger Centre for Clinical

Research Region Västmanland - Uppsala University 

Använd din e-postadress som slutar på ”uu.se” när du skickar in din ar kel.

CKF-medarbetare som har affiliering, se första punkten ovan, anger

regionens epostadress: @regionvastmanland.se

Tänk på a :

Avtalen är föränderliga. Vissa dskrifter försvinner och andra kommer a

llkomma. Dubbelkolla all d vad som gäller innan du skickar in din ar kel.

För vissa avtal måste du själv begära a  Uppsala universitets raba

llämpas.

Läs mer om villkoren för de individuella avtalen. 

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. 

https://www.kb.se/samverkan-och-utveckling/oppen-tillgang-och-bibsamkonsortiet/bibsamkonsortiet.html
https://www.ub.uu.se/publicera/open-access/oaavtal/


 

Regionens satsning på ökad forskning inom primärvård och folktandvård:

webbinarium med informa on kring planering och finansiering  arrangeras den

24 februari kl. 15.00-16.00. Regionrådet Agne Furingsten och Margareta

Ehnebom från Hälso- och sjukvårdsförvaltningen medverkar.

 

Den första delen av doktorandseminariet den 19 mars har teln "Registerstudier

i teori och prak k". Den andra delen ägnas åt manusgranskning av 1-2

doktoranders arbeten. 

 

Den 10 mars kl. 10.00-11.00 har Dave Checknita provdisputa on inför sin

disputa on den 17 mars kl. 13.00. Avhandlingen har teln "The Monoamine

Oxidase A Gene and An social Outcomes: An Examina on of Gene c, Epigene c,

and Environmental Factors". 

 

Läkarmötet den 12 mars har teln "Hot och våld på jobbet". Hans Löhman,

säkerhetsstrateg och säkerhetsskyddschef i Region Västmanland, medverkar.

Moderator är Ma as Damberg. 

 

Vårens läsecirkel "Fac ulness" fortsä er den 10 mars kl. 12.00-13.00.

 

Juridik för forskare - forskningsavtal. Utbildningen genomförs den 10 mars kl.

13.00-16.00. Föreläsare är jurist Kris ne Nilsson Wieslander och jurist Sara

Frykstrand. Föreläsarna går först igenom 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), personuppgiftsbiträdesavtal (PUB-avtal),

samt även hur personuppgiftsansvaret ska bedömas. Anmäl dig här.

  

Med målgruppen forskande kliniker i sikte ges följande kurs den 22-26 mars:

Grundläggande sta s ska metoder för klinisk forskning i SPSS. Anmälan görs ll

philippe.wagner@regionvastmanland.se. Sta s kteamet på CKF genomför

kursen "på prov" under våren och planerar en skarp version ll hösten 2021.

Primärt fokus är prak ska moment inom:

Data-deskrip on 

T-test 

ANOVA

Korrela on 

Lineär regression 

Fisher’s exakta test / Chi-2 ( χ2 ) 

Logis sk regression 

Överlevnadsanalys 

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

hösten 2021. Dessa datum meddelas framöver.  

 

Handledarseminarium hålls den 28 april kl. 13.00-15.00. Temat utgår från

https://www.medfarm.uu.se/ckfvasteras/utbildning/seminarier-och-l-karm-ten
https://www.forummellansverige.se/ny-sida15
mailto:philippe.wagner@regionvastmanland.se


rapporten "Doctoral students' perceived working environment". Seminarieledare

är Marie-Louise Södersved Källestedt och Cecilia Åslund. Rapporten skickas ut för

läsning längre fram, notera datumet så länge.

 

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

Studien Njursjukdom och tarm microbiota-biologiska och immunologiska

mekanismer som styr uppkomst och progress av njursjukdom pågår. Efter

startmöte med Uppsala beräknas även de vara igång med studien inom

kort. Studien är e  samarbete med Medicinkliniken-Njurmedicin och

huvudansvarig prövare är överläkare Josefin Mörtberg.

 

Personalen på Forskningsmo agningen genomför en webbaserad fortbildning

inom medicinteknisk produktutveckling, för a  få mer kunskap vid fram da

kliniska prövningar inom området.

 

Infek onsklinikens studie T-cellssvar mot SARS-CoV-2 an gen pågår. En

lläggsansökan ll E kprövningsmyndigheten är godkänd för en extra

provtagning av T-cellsvar och an kroppar efter vaccina on mot Covid-19. I

studien följs deltagare upp med PCR-test varje månad under 1 års d samt

blodprover för an kroppar och T-celler vid start och avslut i studien.

 

Förberedelser pågår för uppstart i mars av studien CoVUm, Virus och

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

en mul centerstudie. Journalgranskning genomförs för a  hi a studiedeltagare

som uppfyller inklusionskriterierna. Syftet med studien är a  öka kunskapen om

immunsvar och immunitet vid coronavirus och söka svar på varför vissa individer

blir svårt sjuka och andra inte. Huvudansvarig prövare är överläkare Emeli

Månsson infek onskliniken.

 

En substudie ll CoVUm planeras där deltagare även kallas för ultraljud på hjärta

och lungfunk onsundersökning. Ansvarig prövare är överläkare Per Grimfjärd

vid kardiologen på medicinkliniken.

Innova on

https://www.researchweb.org/is/foultv/project/274592
https://www.researchweb.org/is/foultv/project/274780


Kostnadsfri seminarieserie

Du som utvecklar en medicinteknisk

produkt eller tjänst får nu en unik

möjlighet a  delta i en serie korta,

webbaserade utbildningar inom

regelverk och standarder för

medicintekniska produkter och

produkter för in vitro-diagnos k. Allt

sker inom satsningen Kunskapslyftet

genom Medtech 4Health. Läs mer.

 

Webbinarierna startar 8 mars 2021

och löper fram ll sommaren. 

Stödjer de som har idéer

Region Västmanland Innova on samverkar i Nätverket för Innova onsstödjare i

Västmanland för a  stödja idébärare, företag, innova onssystem och vård och

omsorgsu örare. Klicka på bilden för a  höra en intervju med Pär Börell från

Västerås Science Park. Han är samordnare för Välfärd och Hälsa, som ingår i den

regionala näringslivssatsningen.

Vinn 100.000 kronor!

Har du en innova v lösning på hur vården och omsorgen kan bli bä re? Förutom 

a  bidra ll effek vare resursanvändning och ökad kvalitet kan du tävla om

100.000 kronor genom a  delta i Sveapriset. Läs mer här! 

Kliniska Studier Sverige

Utbildning i GCP (Good Clinical Prac ce)

 

GCP (Good Clinical Prac ce)

https://medtech4health.se/ap2-kunskapslyft/
https://www.youtube.com/embed/2NCYOYjssHc
https://sveapriset.se/%E2%80%8B


Alla medarbetare ska regelbundet

genomföra brandskyddsutbildning.

Administra v personal upprepar

utbildningen vart femte år, personal

inom vården vart tredje år. 

 

Just nu arrangeras utbildningar

digitalt. Du hi ar och anmäler dig ll

utbildningarna via utbildnings-

katalogen på Kompetensplatsen, som

ligger på Arbetsplatsen. Om du är

osäker på när du senast gick kursen

hi ar du även dina personliga

uppgifter på Kompetensplatsen.

Målgruppen är prövare, forskare samt forskningssköterskor som saknar formell

GCP-kompetens eller som har behov av a  förnya den. Utbildningen anordnas vid

två llfällen under våren, 14 april och 19 maj kl. 09.00-16.00. Anmäl dig på Forum

Mellansverige webbsida. Antalet platser är begränsade. 

Regelverk, forskningse k och Good Clinical Prac ce (GCP) för

verksamhetschefer

 

Kursen tar upp likheter och skillnader mellan klinisk forskning, kliniska studier,

kliniska prövningar och sjukvård. Vilka lagar och regler behöver man som chef

känna ll och vilket ansvar har man? 

 

Utbildningen är kostnadsfri och digital. Den är en del av en större utbildning och

verksamhetscheferna i Region Västmanland kommer endast a  delta i den

utbildning som är framtagen av Läkemedelsverket enligt nedan: 

29 mars kl. 14-17: Forskningse kens grunder och historik. Begrepp och

defini oner. Vilka llstånd krävs – klinisk forskning och e kprövning. Övningar

Regelverk. 

8 april kl. 14.00-16.15. GCP, ATMP (avancerad cellterapibehandling), regelverk

och möjligheter. Avtal kliniska studier och avtalsberäkningar.

 

Anmälan senast 9 mars ll: lisa.soderstrom@regionvastmanland.se

Ange namen, e-postadress och arbetsplats i din anmälan.

Brandskydd

Hälsoinspira on

https://www.forummellansverige.se/utbildningar/
mailto:lisa.soderstrom@regionvastmanland.se


"Jobbpaus"

Regionhälsan har skapat e  eget

pausprogram som du u ör med hjälp

av en handduk eller en sjal. Klicka på

bilden ll vänster för a  få llgång ll

programmet. 

Regionhälsan presenterar sig

Regionhälsans närmar sig slutet i presenta onsrundan av sin personal. Sist ut är

arbetsmiljöingenjören. Läs mer här.

Dansa dig ll återhämtning

Dans och musik ger återhämtning! Sä  på din favoritlåt och dansa loss! Kanske är

ni e  helt arbetslag som vill testa dansutmaningen Jerusalema challenge, den

sydafrikanska dansen som sprider sig i corona der. Under #jerusalemachallenge

lägger tusentals arbetsplatser världen över ut sina egna dansfilmer i sociala

medier. Så här gjorde man på Karolinska. 

 

Dans och musik ger återhämtning! Sä  på din favoritlåt och dansa loss!

Verksamhetsberä else 2021
Innan vi ens har hunnit publicera 2020 års verksamhetsberä else kommer här en

påminnelse om a  även det nya året 2021 så småningom kommer a  utmynna i

e  liknande dokument. Uppdatera gärna under året, 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.

 

Kalender

24
 

feb

08:30 - 10:00

Teams

Arbetsplatsträff

24
 

feb

15:00 - 16:00 

Webbinarium Teams

Primärvård och folktandvård: de nya forskningssatsningarna

9
 

mar

Sista anmälningsdag

GCP för verksamhetschefer

Se Kliniska studier Sverige ovan

10
 

10:00-11:00

Teams

Provdisputa on Dave Checknita

https://www.medfarm.uu.se/digitalAssets/925/c_925828-l_3-k_jobbpaus-2021.pdf
https://www.medfarm.uu.se/ckfvasteras/nyhetsbrev/halsoinspiration
https://www.youtube.com/watch?v=mBxTVS_IrIs


mar

10
 

mar

12:00 - 13:00

Teams

Läsecirkeln Fac ulness

12
 

mar

08:00 - 08:45 

Teams

Läkarmöte "Hot och våld på jobbet"

 

17
 

mar

09:00 - 10:30

Teams

Personalmöte CIFU Forskning 

17
 

mar

13:00

Teams

Disputa on: Dave Checknita

19
 

mar

08:30 - 12:00

Doktorandseminarium: Registerstudier i teori och prak k +

manusgranskning av 1-2 doktoranders arbeten

22
 

mar

22-26 mars

Utbildning: Grundläggande sta s ska metoder för klinisk forskning

i SPSS

31
 

mar

08:30 - 10:00 

Teams 

Arbetsplatsträff

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

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
https://www.medfarm.uu.se/ckfvasteras
http://rv.powerinit.com/Modules/Campaign/Public/Unsubscribe.aspx?n=1054&Id=[field1]&Email=[email]&Type=NewsletterEmail

