
Det pågår en utveckling av

forskningsinfrastrukturen i Region

Västmanland. Vi blir allt fler som

ägnar oss åt forskning och då ökar

även behovet av a  granska, bedöma

och prioritera. Våra arbetsuppgifter

utökas hela den. Det nya systemet

bygger på a  alla kollek vt bidrar och

u ör vissa ins tu onstjänster. Så här

kommer det a  gå ll...

Professor Kent W. Nilsson,

CIFU-direktör, Föreståndare CKF

Ser mailet kons gt ut? Klicka här

Nyhetsbrev november 2020

CIFU Forskning
Centrum för klinisk forskning

Du hi ar nyhetsbrevet även på Arbetsplatsen och på vår externa hemsida. 

Saknar du något? Kontakta forskning@regionvastmanland.se

E  ord från forskningsdirektören

 

Interna anslag
Årets utlysning av Forskningsanslag avslutades med bedömningsmöte för de

tjugo granskarna den 20 oktober. Sammanlagt 41 ansökningar granskades i år

och diskuterades sedan under mötet. Alla beslut har gå  ut ll de

sökande. Formulär ll våra interna anslag hi ar du i det webbaserade

ansökningssystemet Researchweb.

Externa anslag

https://www.medfarm.uu.se/ckfvasteras/nyhetsbrev/ett-ord-fran-forskningsdirektoren-nov-20
http://rv.powerinit.com/Modules/Campaign/Newsletter.aspx?n=965&e=[email]&r=[field1]&h=5F202FDB9EB8FCB8127F789644B80560
http://www.regionvastmanland.se/
https://ltvse.sharepoint.com/ps-utbildning/Pages/CKF.aspx
https://www.medfarm.uu.se/ckfvasteras/nyhetsbrev
mailto:forskning@regionvastmanland.se
https://www.researchweb.org/is/ltv


380.000 kronor...

... har överläkare och medicine doktor

Chris na Carlander från infek ons-

kliniken i Västerås lldelats.

Anslagsgivaren är Gilead Sciences via

deras Nordic Fellowship Grant

Agreement 2020. Projektet ska

studera risken för allvarlig Covid-19

hos individer som lever med hiv.

340.000 kronor...

... eller närmare bestämt 39.050 USD,

lldelades överläkare och docent

Maziar Nikberg vid kirurgkliniken i

Västerås. 

Anslagsgivaren heter Intui ve

Founda on, anslaget Clinical Robo c

Research Grant Agreement.

Hur påverkar covid-19 dig

som är doktorand? 

Vid Göteborgs universitet görs just nu

en enkätstudie för a  ta reda på hur

covid-19-pandemin påverkar

doktoranders arbete. Om du vill delta,

klicka här för a  komma ll enkäten. 

Har du frågor, kontakta Emma

Börgeson vid Göteborgs universitet.

Vetenskapsrådet planerar just nu för 35 utlysningar under 2021, varav många

görs för första gången. 

Ny doktorand anknuten
Vi välkomnar Csaba Miklos Kindler från Laboratoriemedicin, Patologen som fick

si  doktorandprojekt anknutet ll CIFU Forskning/CKF den 5 november. Csaba är

registrerad vid Uppsala universitet sedan drygt e  år llbaka. Projektet heter The

role of ar ficial intelligence in the pathological diagnos cs of colorectal

neoplasia.

Enkätundersökning för doktorander

https://www.gilead.com/utility/global-operations/europe/sweden
http://www.intuitive-foundation.org/fellowships/
https://vgregion.esmaker.net/s.aspx?id=8a68d950aaa3
https://vgregion.esmaker.net/s.aspx?id=8a68d950aaa3
mailto:emma.borgeson@wlab.gu.se
https://www.vr.se/aktuellt/nyheter/nyhetsarkiv/2020-11-10-nyheter-i-vetenskapsradets-utlysningar-2021.html?utm_source=Paloma&utm_medium=Newsletter&utm_campaign=35+utlysningar+inplanerade+2021


CKF utlyser förordnanden
Är du postdoktorand och har disputerat inom de senaste 5 åren? Forskar du

ak vt och siktar mot en docentur? Då är det dags a  vässa din projektplan. Inom

kort utlyser CKF två stycken tvååriga biträdande forskarförordnanden.

Förordnandet innebär bland annat 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.

41 ar klar publicerade

41 ar klar har publicerats hi lls i år. Sedan oktober har dessa 6 llkommit:

Chronic Severe Sleep Problems among Non-Nordic Immigrants. Data from a

Popula on Postal Survey in Mid-Sweden

Löfvander M, Beckman L, von Kobyletzki L

 

How People with Parkinson´s Disease and Health Care Professionals Wish to

Partner in Care using eHealth: Co-Design Study

Wannheden C, Revenäs Å

 

Prevalence of pain and interference with daily ac vi es and sleep in adults with

cerebral palsy

Rodby-Bousquet E, Alriksson-Schmidt A, Jarl J

 

Postural asymmetries, pain and ability to change posi on of children with

cerebral palsy in si ng and supine: a cross-sec onal study

Casey J, Rosenblad A, Rodby-Bousquet E

 

The Medical Management of Paedria c Crohn´s Disease: an ECCO-ESPGHAN

https://www.researchweb.org/is/ltv
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7663434/
https://www.jmir.org/2020/9/e19195/
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/dmcn.14678
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09638288.2020.1834628
https://academic.oup.com/ecco-jcc/advance-article/doi/10.1093/ecco-jcc/jjaa161/5918800


Guidline Update

van Rheenen PF, Aloi M, Assa A, Bronsky J, Escher JC, Fagerberg UL et al

 

The influence of paren ng styles and parental depression on adolescent

depressive symptoms: A cross-sec onal and longitudinal approach

Keijser R, Olofsdo er S, Nilsson KW, Åslund C

 

Rebecka Keijsers ar kel innebär också a  professor Kent Nilsson firar 100

publicerade ar klar!

Vad heter vi på engelska?
Vid submi ering ll dskrift på engelska, ange följande namn och adress på CKF:

Region Vastmanland - Uppsala University

Centre för Clinical Research

Hospital of Vastmanland Vasteras

 

CIFU Forskning är regionens interna forskningsinfrastruktur och anges därför inte

som akademisk affiliering i publika oner.

Utlysning av tjänster ll SIK
Sek onen för Innova on och Kliniska studier (SIK) heter det team som sedan

hösten 2020 samlar funk onerna för forskningsmo agning, innova on,

biobankssamordning och samordning av kliniska studier via den lokala

nodsamordnaren vid CIFU Forskning. Målet med SIK är a  öka samverkan och

samarbete i forsknings- och innova onsprojekt inom regionen. Sek onen

kommer a  utvecklas kon nuerligt under 2021 och 2022, med uppbyggnad av

centrala funk oner för regionens forskningsverksamhet. Teamet och

arbetsplatsen präglas av högt engagemang och krea vitet.

Inom kort utlyses två nya tjänster vid SIK:

Biobankssamordnare. 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 om tjänsterna.

Forskningsmo agningen

https://academic.oup.com/ecco-jcc/advance-article/doi/10.1093/ecco-jcc/jjaa161/5918800
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212657020302233?dgcid=author&fbclid=IwAR2s7TyqEN88iMAEGlfAJtWtneJuR6-NP3SzlL3AakdcBBPBRQaewUO3cV0
https://ltvse.sharepoint.com/ps-medarbetare/Pages/Lediga%20jobb.aspx?CT=1606386158429&OR=OWA-NT&CID=2f984fae-7eb7-ae30-f3dd-4e684a54738f
https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/arbetsledare-till-centrum-for-innovation-forskning-och-utbildning-region-vastmanland/
mailto:cecilia.aslund@resionvastmanland.se


Nya studier på gång

Studien Njursjukdom och tarm microbiota-biologiska och immunologiska

mekanismer som styr uppkomst och progress av njursjukdom  är under planering

och beräknas starta innan årsskiftet.

Studien CoVUm, Virus och värdinterak oner, immunsvar och sjukdomsu all vid

Covid-19 infek on en mul centerstudie  beräknas starta när beslut och avtal är

klara. Syftet är a  öka kunskapen om immunsvar och immunitet vid coronavirus

och söka svar på varför vissa individer blir svårt sjuka och andra inte. 

 

Kontak nfo och mer informa on om pågående studier hi ar du här. 

Utbildning HT-20

ST-kurs i Vetenskapsmetodik genomförs för 20 deltagare mellan 30 november

och 4 december.

 

Den 2 december hålls en digital föreläsning med professor Ola Winqvist,

specialist i klinisk immunologi och chef för ABC Labs vid Karolinska Ins tutet, på

temat Immunologisk cancerterapi och llämpning av precisionsmedicin i

prak ken. Föreläsningen arrangeras som en avslutande del i läsecirklen Genen:

En högst privat historia. Alla är varmt välkommen a  delta i föreläsningen via

Teams. Kontakta mariana.ehn@regionvastmanland.se för a  få länken ll mötet. 

 

Du som är anmäld ll det digitala seminariet Skriven mening med förfa aren

Magnus Linton är välkommen a  logga in den 2 december. Seminariet är baserat

https://www.medfarm.uu.se/ckfvasteras/forskning/forskningsmottagningen
mailto:mariana.ehn@regionvastmanland.se


på hans bok Text & S l – om konsten a  berä a med vetenskap.  

Läkarmötet den 4 december kommer a  hållas via Teams. Ämnet är Covid-19 i

primärvården och kommunen. Medverkar gör Andreas Ranhem,

verksamhetschef Sala; Maria Melin, Sala-Väsby VC; Tobias Åsell, direktör för vård

och omsorgsförvaltningen Västerås Stad Moderator är Åke Tenerz, Medicinsk

stabschef. Planer finns a  utveckla tekniken i Samlingssalen vid ingång 29, så a

Läkarmötet kan sändas ut i regionen, inte bara inom sjukhuset. Meningen är

också a  e  antal besökare, enligt för stunden gällande regelverk, ska kunna

närvara på plats.   

 

Årets sista doktorandseminarium handlar om sta s k och vetenskapsmetodik.

Sessionen innehåller även manusgranskning av 2–3 doktoranders manus.

Datumet är 18 december, föreläsare sta s ker Simon Liljeström. 

Vårens utbildningar
Skrivarkursen planeras a  hållas på hotell Dalecarlia i Tällberg 14-19 mars 2021.

 

Planeringen pågår för vårens kurs i Vetskapsmetodik och Evidensbaserad

Medicin (7,5 hp). Kursen genomförs på kvartsfart under sdagseftermiddagar

från januari ll juni. Just nu pågår e  urval bland de 39 sökande, vilket

förhoppningsvis leder ll en full kurs med 20 deltagare. Stora lokaler har bokats

via Utbildningsenheten men beredskap finns för omställning ll online-kurs.

 

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.

https://www.medfarm.uu.se/ckfvasteras/utbildning/seminarier-och-l-karm-ten


 

Fortbildning för forskande personal med temat Datahantering del II:

Dokumenta on i di  projekt - vad behöver man? planeras 5 maj kl. 13.00-15.00.

Innova on

Region Västmanland Innova on har en öppen dörr för innova va lösningar och

effek va innova onsupphandlingar. Det förutsä er god kännedom om de behov

som finns av önskade funk oner, effekter och resultat. 

 

Under e  reflek onsmöte den 20 november diskuterades

innova onsupphandling med utgångspunkt i e  seminarium där Upphandlings-

myndigheten berä ade om Sahlgrenskas upphandling av en unik forskningsmiljö.

 

Upphandlingsmyndigheten har digare lå t genomföra en studie där man

studerat och stö at två projekt med upphandling av innova va lösningar som

mål. Läs rapporten här. 

Projektanknytning, projektgenomgång,
projektdatabas? Vi reder ut begreppen.

Just nu pågår årets projektgenomgång, där du som har studier anknutna ll CIFU

Forskning/CKF har få  en påminnelse om a  rapportera status för di  projekt.

Men vad betyder egentligen allt de a? 

 

https://www.upphandlingsmyndigheten.se/
https://www.upphandlingsmyndigheten.se/globalassets/omraden/dialog-och-innovation/larandestudie-innovationsupphandling---slutrapport.pdf


Rapport 7 ute nu

Läs den senaste rapporten över

pågående kliniska studier i vår

sjukvårdsregion. Innehållet baseras på

de studier som har registrerats i

respek ve regions projektdatabas.

 

Med andra ord visar rapporten

resultatet av di  arbete med a

registrera dina studier i Region

Västmanlands projektdatabas. 

E-learning Biobankslagen

Utbildningen har få  posi v feedback

från många deltagare som även har

psat om hur kursen kan göras ännu

bä re. 

Biobank Sverige har llsammans med

Apotekarsocieteten utvecklat

e-learningskursen Biobankslagen med

Projektanknytning

Du ansöker i Researchweb via webbformuläret Projektanknytning. Om du

anknyter di  projekt ll CIFU Forskning/CKF har du möjlighet a  få hjälp av oss

med ll exempel datahantering, sta s ska analyser och handledning. Du anger

dina resursbehov i formuläret.

 

Projektgenomgång

Vi går igenom de anknutna projekten en gång om året, sent på hösten. Du som

har e  pågående projekt anknutet hos oss har i november få  e-post med

förfrågan om hur projektet fortlöper. Studien är anknuten ll CKF lls dess a

ar kel publiceras. Om anknytningen ska avslutas informerar projektägaren om

de a i vändande mail ll Mariana Ehn och bifogar publicerad ar kel.

 

Projektdatabas

Sedan en d llbaka har Region Västmanland, liksom andra regioner, en egen

projektdatabas där alla pågående projekt i regionen ska registreras av

projektansvarig. E  fåtal av de projekt som finns registrerade i projektdatabasen

är även anknutna ll CIFU Forskning/CKF. E  projekt blir inte automa skt

anknutet ll CIFU/CKF när du registrerar det i projektdatabasen. Informa onen

i databasen ligger ll grund för rapporter och forskningsbokslut. Om du har

frågor om Region Västmanlands projektdatabas kan du vända dig ll Lisa

Söderström.

Kliniska Studier Sverige

Biobank

https://www.medfarm.uu.se/digitalAssets/685/c_685838-l_3-k_kliniska-studier-i-uppsala-orebro-sjukvardsregion-2019.pdf
https://www.researchweb.org/is/foultv
https://biobanksverige.se/utbildningar/biobankslagen-webbaserad-utbildning/
https://biobanksverige.se/
https://www.apotekarsocieteten.se/
https://biobanksverige.se/utbildningar/biobankslagen-webbaserad-utbildning/
https://www.researchweb.org/is/ltv/
mailto:mariana.ehn@regionvastmananland.se
https://www.researchweb.org/is/foultv/
mailto:lisa.soderstrom@regionvastmanland.se


en tydligare meny och andra

justeringar.

Höstens planeringsdagar, med

målgrupp CIFU Forsknings personal

samt disputerade medarbetare med

förordnanden, fick tyvärr ställas

in pga. pandemin.

Nya datum blir 21-22 april 2021, då vi

kommer a  jobba med syfte, uppdrag

och målbild efter omorganisa onen,

samt gemensamt ta fram en

strategisk plan för verksamheten. 

Senast 13 december söker du årets

friskvårdsersä ning. Ladda upp dina

kvi on i Självservice/Heroma, som du

hi ar på Arbetsplatsens förstasida.

Sök i god d och kontrollera a  di

ärende är "utanordnat" dvs. godkänt. 

Allt som returneras av Löneservice för

komple ering eller inkommer efter

den 13/12 hamnar på 2021 års

friskvårdsbidrag. 

Extra brandlarmsprov

planeras efter omprogrammering av

anläggningen. 

 

8 december 08:00-16:00 provas

sirener, blixtljus och dörrstyrningar.

9 december 08:00-16:00 provas

dörrstyrningar samt hiss- och

ven la onsstyrningar.

Nya planeringsdagar

Hälsoinspira on

Vilka är Regionhälsan och vad gör de? Klicka här för a  se de senaste

presenta onerna av olika yrkeskategorier på Regionhälsan. 

 

Skapa bra ru ner med hjälp av Regionhälsans Distansbingo!

Brandskydd

Verksamhetsberä else 2020

https://www.medfarm.uu.se/ckfvasteras/nyhetsbrev/halsoinspiration
https://www.medfarm.uu.se/digitalAssets/904/c_904502-l_3-k_distansbingo--skapa-bra-rutiner-2020.pdf


Årsslutet rycker närmare. Kom ihåg

a  blicka llbaka på året som gå  och

summera dina ak viteter.

Det gör du i denna mapp på vår

gemensamma "G-disk":

"7_Vetenskaplig produk on 2020". Ta

gärna med passande foton.

Kalender

30
 

nov

08:00 - 17:00 (30 nov ll 4 dec)

ST-kurs Vetenskapsmetodik via Teams

 

2
 

dec

08:30 - 10:00

Arbetsplatsträff

2
 

dec

12:00 - 13:00

Teams

Föreläsning med Ola Winqvist 

2
 

dec

13:00 - 16:30

Zoom

Seminarium: Skriven mening

4
 

dec

08:00 - 08:45

Läkarmöte via Teams

16
 

dec

12:00 - 13:00

Teams

Läsecirkeln Genen: En högst privat historia - Slutdiskussion

18
 

dec

09:00 - 12:00

Doktorandseminarium: sta s k och vetenskapsmetodik

Manusgranskning av 2–3 doktoranders manus

https://www.facebook.com/CKFVasteras/
https://www.linkedin.com/company/landstinget-vastmanland
https://twitter.com/regionvstm
https://www.youtube.com/user/LandstingVastmanland


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

Vill du inte längre ha e-mail från oss?
 

Klicka här

https://www.medfarm.uu.se/ckfvasteras
http://rv.powerinit.com/Modules/Campaign/Public/Unsubscribe.aspx?n=965&Id=[field1]&Email=[email]&Type=NewsletterEmail

