
Filmer från Ledarforum

Den 15 november arrangerades

Ledarforum med temat Forskning och

Innova on, för Regionens alla chefer.

Nu kan du ta del av de fyra filmer som

skapades inför evenemanget. 

Ser mailet kons gt ut? Klicka här

Nyhetsbrev november 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. 

Efterlängtad kurs i GDPR

Är du forskare eller forskningsstödjande personal? Då är chansen stor a  du vill

gå den här kursen som har skapats med kort varsel och som genomförs via Teams

den 2 december. Läs mer under avsni et Våra utbildningar.

Du hi ar filmerna under blocket Filmer som förklarar forskning på den här

länken:

Varför forska och innovera? Forskningsdirektör Kent Nilsson berä ar om

verksamheten CIFU Forskning/Centrum för klinisk forskning. Du får svar på

frågor som: Varför ska vi forska och innovera? Vad är CIFU? När, och varför,

ska man vända sig ll CIFU för a  få stöd?

Region Västmanland Innova on Innova onskoordinatorerna Ma as

Derneborg och Annika Kärnsund berä ar om arbetet som pågår inom

Region Västmanland Innova on, som är en del av CIFU.

BUP Start Långa pa entköer är anledningen ll uppkomsten av BUP Start.

Här berä ar enhetschef Anna Östberg om processen och resultaten.

https://youtu.be/HalXKRKaTpE
http://rv.powerinit.com/Modules/Campaign/Newsletter.aspx?n=1596&e=[email]&r=[field1]&h=C1BEA17B4F87A983174F31E14CF3CBBE
http://www.regionvastmanland.se/
mailto:forskning@regionvastmanland.se
https://regionvastmanland.se/vardgivare/forskning-och-utbildning/forskning/


Restrik oner hävda för

kliniska studier med pa enter

och friska frivilliga

Måndagen den 8 november upphävde

Region Västmanland restrik onerna

för kliniska studier där pa enter och

friska frivilliga ingår, förutsa  a

forskningspersonen är vaccinerad och

symtomfri. 

 

Det senaste året har man avrå  från

rekrytering av forskningspersoner

genom extrabesök eller annan typ av

fysisk kontakt, som inte skedde i

samband med ordinarie ordinarie

nödvändiga besök och i samband med

diagnos, behandling eller

behandlingsuppföljning.

Psykolog och forskare Susanne Olofsdo er klargör hur BUP Start skiljer sig

från digare arbetssä  och hur nya strukturerade och digitala verktyg

används för diagnos och behandlingsåtgärder. Verksamhetschef Tove

Marthin berä ar a  llgängligheten ll en kvalificerad bedömning på BUP

har ökat.

AI inom patologi – Patologi handlar om a  försöka förstå vad som går fel i

kroppen, så a  vi kan åtgärda, berä ar överläkare Csaba Kindler. Hans

projekt handlar om tjock- och ändtarmscancer, som drabbar ca 6 000

personer per år i Sverige. Just nu utvecklar man e  AI-verktyg som gör a

en datorskärm många gånger kan användas istället för mikroskop, för a

ställa diagnos på e  säkrare och snabbare sä .

 

Förordnanden

Ansökningar granskas

Just nu granskas ansökningarna i utlysningarna om förordnanden, av CKF:s

Centrumråd, en grupp bestående av disputerade representanter från både

Region Västmanland och Uppsala universitet. Målet är a  erbjuda följande:

7 stycken Doktorandförordnande, varav 5 med speciell inriktning (1

tandläkare, 2 sjuksköterskor, 2 invärtes medicinsk specialitet)

3 stycken Biträdande forskarförordnande

Sök anslag - internt och externt



Henri Aromaa ny

bibliotekschef

Vi gratulerar bibliotekarie Henri

Aromaa som får tjänsten som ny

bibliotekschef på sjukhusbiblioteket

när Mona Berglind går i pension. 

 

Henri börjar sin nya tjänst den 1

januari 2022.

Västmanlands Cancerfond har funnits sedan 1985 och har ll ändamål a  främja

vetenskaplig forskning och utbildning inom tumörsjukdomarnas område av läkare

verksamma inom Region Västmanland. Du kan läsa mer om s ftelsen här. Vill du

ansöka om bidrag, gör du det här. S ftelsen har e  90-konto. Det går också bra

a  donera pengar. Kontaktpersoner är överläkarna Staffan Eriksson och Maria

Eckerrot.

 

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. 

Ny  om våra medarbetare

Utlysning av tjänsten forskningssjuksköterska ll SIK

Just nu kan du eller någon du känner söka tjänsten som forskningssjuksköterska

vid Sek onen för Innova on och Kliniska studier. Annonsen hi ar du på Region

Västmanlands hemsida. Sista ansökningsdag är 28 november. 

 

Från och med 1 december förstärker vi llfälligtvis Forskningsmo agningen med

en projektanställd forskningssjuksköterska och hälsar Maria Gren välkommen. 

Nya docenter

Gra s, säger vi ll Åsa Revenäs och Margareta Widarsson!

https://www.mdh.se/staff?id=ars01
https://www.mdh.se/staff?id=mwn08
https://www.vastmanlandscancerfond.se/
https://www.vastmanlandscancerfond.se/
http://www.vastmanlandscancerfond.se/wp-content/uploads/2019/10/Forskningsans%C3%B6kan.pdf
https://www.vastmanlandscancerfond.se/donera/
mailto:staffan.eriksson@regionvastmanland.se
mailto:maria.eckerrot@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
https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/forskningssjukskoterska-till-cifu-forskning/


Åsa Revenäs...

... disputerade år 2016 vid Karolinska

ins tutet. Hennes forskningsområden

är beteende-medicin, hälsa och

levnadsvanor. Forskningen handlar

bland annat om a  utveckla digitala

stöd för a  underlä a för människor

a  vara mera ak va och delak ga i sin

egen vård.

 

Den 9 november höll hon docent-

föreläsning. Läs mer om Åsa här. 

Margareta Widarsson...

... disputerade vid CKF år 2015 och är

idag universitetslektor i

vårdvetenskap vid Mälardalens

högskola. Hennes forskningsområden

är huvudsakligen föräldraskap, 

samverkan och pedagogisk

utveckling.  

Den 18 november höll hon sin

docen öreläsning. Läs mer om

Margareta här. 

Rebecka Keijser

försvarade sin avhandling i Västerås

den 17 november och kan nu tulera

sig medicine doktor. 

 

Här kan du läsa Rebeckas avhandling: 

Depressive Symptoms Among

Adolescents and Young

Adults - Psychometrics and the

Influence of Family Environment, and

Candidate Gene–environment

Interac ons

Sofia Kanders

disputerar i Uppsala den 22

november, samma dag som de a

nyhetsbrev kommer ut. 

 

Här hi ar du Sofias avhandling:

The rela onship between overweight

and depression in view of genes,

environment and their joint influence

Doktorandinfo

Disputa oner

Under november har y erligare två disputa oner genomförts av doktorander vid

CKF. Vi gratulerar Rebecka Keijser och Sofia Kanders ll fina avhandlingsarbeten! 

Disputa on på gång

Den 1 december försvarar Abdi-Fatah Hersi sin avhandling i Västerås. Hans

https://www.mdh.se/staff?id=ars01
https://www.mdh.se/staff?id=mwn08
https://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1597327/FULLTEXT01.pdf
http://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1598508/FULLTEXT01.pdf


arbete har teln: Superparamagne c iron oxide nanopar cles, a novel tracer in

breast cancer surgery.

Skrev du årets bästa avhandling?

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. 

47 ar klar publicerade år 2021

Sedan förra nyhetsbrevet har dessa ar klar publicerats:

Karakatsanis A, Charalampoudis P, Pis oli L, Di Micco R, Foukakis T, Valachis

A….Eriksson S; Sen Not Trialists Group.Br 

Axillary evalua on in ductal cancer in situ of the breast: challenging the

diagnos c accuracy of clinical prac ce guidelines. J Surg. 2021 Sep

27;108(9):1120-1125

 

Jazrawi A, Pan ora E, Abdsaleh S, Bacovia DV, Eriksson S, Leonhardt H, Wärnberg

F, Karakatsanis A: Magne c-Guided Axillary UltraSound (MagUS) Sen nel Lymph

Node Biopsy and Mapping in Pa ents with Early Breast Cancer. A Phase 2,

Single-Arm Prospec ve Clinical Trial. Cancers (Basel). 2021 Aug 25;13(17)

 

Gonzalez V, Arver B, Löfgren L, Bergkvist L, Sandelin K, Eriksson S: Impact of

preopera ve breast MRI on 10-year survival of pa ents included in the Swedish

randomized mul centre POMB trial. 

BJS Open. 2021 Sep 6;5(5)

 

Tiselius C, Rosenblad A, Strand E, Smedh K: Risk factors for poor health-related

quality of life in pa ents with colon cancer include stoma and smoking habits. 

Health Qual Life Outcomes. 2021 Sep 10;19(1):216

http://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1601748/FULLTEXT01.pdf
https://www.medfarm.uu.se/digitalAssets/977/c_977282-l_3-k_ssgct-best-thesis-of-the-year-award-2021.pdf
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34089583/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34503095/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34611701/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34507560/


 

Pe ersson K, Rodby-Bousquet E: Living Condi ons and Social Outcomes in Adults

With Cerebral Palsy. 

Front Neurol. 2021 Oct 21;12

 

Pellas J, Damberg M: Assessment of execu ve func ons in older adults:

Transla on and ini al valida on of the Swedish version of the Frontal

Assessment Ba ery, FAB-Swe. 

Appl Neuropsychol Adult. 2021 Oct 21

 

Edlund C, Ternhag A, Skoog Ståhlgren G .. Månsson E et al; Temocillin Study

Group: The clinical and microbiological efficacy of temocillin versus cefotaxime in

adults with febrile urinary tract infec on, and its effects on the intes nal

microbiota: a randomised mul centre clinical trial in Sweden. 

Lancet Infect Dis. 2021 Oct 28

 

 

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

Utbildning i GDPR

Dataskyddsförordningen, General Data Protec on Regula on eller GDPR är en

europeisk förordning som reglerar behandlingen av personuppgifter och det fria

flödet av sådana uppgifter inom Europeiska unionen. Du som forskar eller bistår

forskare i di  arbete behöver ha koll på vad förordningen innebär. Därför har den

här kursen skapats för dig, med fokus på följande frågor:

Vad behöver jag som forskare veta om dataskyddsförordningen?

Vad är en personuppgiftsförteckning inklusive konsekvensbedömning?

När behövs PUB-avtal (Personuppgiftsbiträdesavtal)?

Case-genomgång av hur du som forskare fyller i en personuppgifts-

förteckning inklusive konsekvensbedömning samt e  PUB-avtal.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34744986/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34672882/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34756180/


Tid: 2 december kl. 13.15-16.00

Plats: Digitalt via Teams

Föreläsare: Moon Carlbring, dataskyddsombud och informa onssäkerhetsstrateg

Anmälan: skicka namn, e-postadress och verksamhetsområde ll

lisa.soderstrom@regionvastmanland.se senast 30 november.

Vetenskapsmetodik för ST-läkare

En av två kurser återstår denna höst, vecka 48. Deltagarantalet är tjugo personer. 

Vetenskapsmetodik och Evidensbaserad Medicin

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

Skrivarkurs och doktorandseminarier 

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

kursdatum. 

Läkarmöten

Nästa läkarmöte går av stapeln den 3 december kl. 08.00-08.45 och har teln

Läkare utan gränser. Medverkande är Peter Moberger, ordförande Läkare utan

gränser. Moderator är överläkare Erland Östberg. Mötet u örs i hybridform, det

vill säga både fysiskt i Samlingssalen vid ingång 29 och digitalt via Teams.

 

De digitala läkarmötena spelas in. 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. Detaljerad info

kommer senare.

Interna seminarier: provdisputa oner

Doktorand Abdi-Fatah Hersi provdisputerar den 24 november kl. 10.15-11.15

med si  avhandlingsarbete Superparamagne c järnoxid nanopar klar, en ny

spårämne i bröstcancerkirurgi.

 

Doktorand Petra Vikman Lostelius genomför si  halv dsseminarium den 26

november kl. 13.15.

Grundläggande medicinsk sta s k i SPSS, 1,5 hp

Kursen har nu beviljats medel från KUF (Kommi én för Utbildning på Forskarnivå)

och planeras a  ges återkommande, terminsvis. Kursen omfa ar fyra och en halv

undervisningsdag plus en halv dag tentamen. Den kommer a  genomföras vid

Centrum för klinisk forskning, sjukhuset i Västerås. Vid behov kan kursen också

komma a  ges via Zoom. Informa on om kursdatum kommer senare. 

 

Andra utbildningar

mailto:lisa.soderstrom@regionvastmanland.se
https://web.microsoftstream.com/channel/2e1feea4-99e5-43a1-8378-acf4bdba7254
http://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1601748/FULLTEXT01.pdf


Klinisk forskning och prövning

i prak ken, 15 hp

Kursen anordnas av Örebro

universitet under våren 2022.

Träffarna är ll hälften digitala, ll

hälften på plats i Örebro. Läs om

kursen och anmäl dig här, senast 30

november. 

GCP (God klinisk praxis)

1 december, heldag digitalt, arrangeras av Centrum för Forskning och Utveckling

i Region Gävleborg, för hälso- och sjukvårdspersonal som inte digare har gå

någon GCP-utbildning. Kursen ges digitalt men det finns även möjlighet a  delta

på plats i CFUG:s lokaler. 

 

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

på plats i CFUG:s lokaler.

 

Utbildningarna är kostnadsfria 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 drömmer om a  nå fram ll

disputa onen på e  stressfri  sä . Kursen är avgiftsfri och syftar ll a  ge

deltagarna hållbara verktyg för a  bli mer produk va och bli klara i d med

avhandlingen. Anmäl dig här. Sista anmälningsdag är 17 december.

 

Kursdatum: 28/1, 11/3, 11/3, 8/4 (9-12)

 

Sek onen för Innova on och Kliniska
studier (SIK)

Forskningsmo agningen

Studier på gång:

I studien T-cellssvar mot SARS-CoV-2 an gen är den sista omgången tester

genomförd på infek onsmo agningen. Huvudansvarig prövare är

överläkare Emeli Månsson. 

E  uppstartsmöte har genomförts inför en ny studie på

forskningsmo agningen, Utvärdering av SARS-CoV-2 RNA i serum hos

covid-19 pa enter som behandlats med Remdesivir. Huvudansvarig

prövare är överläkare Anders Krifors.

Pre-trial assessment visit har genomförts inför en eventuell kommande

läkemedelsstudie på barn med tarmsjukdom.

https://www.oru.se/samverkan/uppdragsutbildning/profilomraden/vard/klinisk-forskning-och-provning-i-praktiken/
https://www.oru.se/samverkan/uppdragsutbildning/profilomraden/vard/klinisk-forskning-och-provning-i-praktiken/
mailto:forskning@regiongavleborg.se
https://doit.medfarm.uu.se/bin/kurt3/kurt/30536


Läs mer här om de pågående studier som engagerar Forskningsmo agningen.

 

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.

Biobank

Nu är Na onella Biobanksregistret i drift. Registret, som är regionernas gemen-

samma register för alla sparade biobanksprov tagna inom Sveriges regioner, kan

användas för a  söka efter prov som är ll ny a för forskning.

Läs mer på Biobank Sveriges hemsida:

Ny IT-enhet ska förbä ra det svenska biobanksregistret

E-learning Biobankslagen (uppdaterad och kostnadsfri utbildning)

I mars 2022 arrangeras den allra första nordiska biobankskonferensen, med en

mul disciplinär publik från alla de nordiska länderna, i Göteborg.

 

Du som vill höra om de senaste trenderna inom biobanking och nätverka med

nordiska representanter för biobanking och annan vetenskaplig exper s inom

hälso- och sjukvården, akademi och industri, "save the date"!

 

Tid: 8-10 mars 2022

Plats: Svenska Mässan, Göteborg

Abstract kan lämnas in: från och med 1 september 2021

Na onell konferens: Tillsammans för en ledande life science-

na on

Den 17 januari bjuder Regeringskansliet llsammans med Västra

Götalandsregionen och Health Innova on West in ll en na onell konferens.

 

Två år efter den na onella Life Science-strategin lanserades har hela världens

https://www.medfarm.uu.se/ckfvasteras/forskning/forskningsmottagningen
mailto:forskningsmottagningen@regionvastmanland.se
https://biobanksverige.se/ny-it-enhet-ska-forbattra-det-svenska-biobanksregistret/
https://biobanksverige.se/e-learning-biobankslagen-uppdaterad-och-kostnadsfri/


Tema Sömn

Sömnen är själva basen i din

återhämtning. På 1177 Vårdguiden

kan du läsa om varför sömnen är så

vik g för din hälsa. 

 

Om du vill fördjupa dig y erligare ger

Regionhälsan dig fler läs ps om sömn

här. På länken hi ar du även Lilla

sömnskolan från

Stressforskningsins tutet.

Det drar ihop sig ll årsslut och

sammanställning av

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.

 

ögon öppnats för vikten av innova onskraft och samverkan för allas vår hälsa.

Ord som mRNA, diagnos k och medicinteknik har blivit en del av vår vardagliga

vokabulär. Nu är det åter dags a  uppmärksamma och accelerera arbetet i

Sverige genom en na onell konferens. Denna gång är Regeringskansliet, Västra

Götalandsregionen och den västsvenska klusterorganisa onen Health Innova on

West värdar. Programmet fokuserar på konkreta resultat och effekter av de

insatser som görs runt om i landet, både inom regionerna och i samverkan med

näringslivet.

 

Anmälan och en detaljerad agenda kommer inom kort.

Tid: 17 januari 2022, kl.12.30–17.00

Hälsoinspira on
Inspelade inspira onsföreläsningar från Regionhälsan

Här hi ar du de inspelade föreläsningarna från Regionhälsans inspira onsdag

den 26 oktober. Du får ps och inspira on i ämnen som handlar om stress,

återhämtning, sömn, rörelse och arbetsmiljö. 

Friskvårdsbidrag

Kom ihåg a  använda friskvårdsbidraget innan året tar slut. Det nya systemet

ePassi innebär a  du kan betala via appen eller webben ända fram ll den 31

december.

Verksamhetsberä else

https://www.1177.se/Vastmanland/liv--halsa/stresshantering-och-somn/somnen-ar-viktig-for-din-halsa/
https://www.medfarm.uu.se/digitalAssets/979/c_979482-l_3-k_lastips-gallande-somn.pdf
https://web.microsoftstream.com/channel/bcdbf5d8-3a77-4bc8-ad9f-f0422c0fe57d?referrer=https:%2F%2Fltvse.sharepoint.com%2F


Förra årets verksamhetsberä else

hi ar du här. 

 

 

Kalender

22
 

nov

08:00

Nyhetsbrevet publiceras

22
 

nov

 13:00

Disputa on

Sofia Kanders

24
 

nov

08:30-10:00 

Arbetsplatsträff

Teams

24
 

nov

10:15-11:15

Provdisputa on

Abdi-Fatah Hersi

26
 

nov

13:15-15:15

Halv dsseminarium

Petra Vikman Lostelius

 

1
 

dec

09:00

Disputa on

Abdi-Fatah Hersi

2
 

dec

13:15-16:00

Utbildning i GDPR

Teams

3
 

dec

08:00-08:45 

Läkarmöte: Läkare utan gränser

Hybridmöte: Fysisk och digitalt via Teams

8
 

dec

09:00-10:30

Personalmöte CIFU Forsknings personal

Teams

17
 

dec

08:00-17:00

Skrivarkurs och doktorandseminarium samordnas

https://www.medfarm.uu.se/digitalAssets/777/c_777810-l_3-k_verksamhetsberattelse-2020.pdf


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

Vill du inte längre ha e-mail från oss?

Klicka här
 

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
http://rv.powerinit.com/Modules/Campaign/Public/Unsubscribe.aspx?n=1596&Id=[field1]&Email=[email]&Type=NewsletterEmail

