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Nyhetsbrev oktober 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

Nu har det snart gå  o månader sedan den nya organisa onen i regionen

trädde i kraft, men den d som var avsa  för a  utveckla verksamheten har få

stå llbaka för pandemin och dess följdverkningar. Även om Pandemin

for arande är i allra högsta grad närvarande måste vi ändå börja planera vårt

fram da arbete i det ”nya normala”, som oundvikligen kommer. Fortsä  läsa

här...

 

Professor Kent W. Nilsson, 

CIFU-direktör, Föreståndare CKF

Inklusion av forskningspersoner under
pandemin
Vi ser en ökad smi spridning i samhället idag och situa onen är speciellt allvarlig

i Mälardalen. Därför håller Region Västmanland fast vid digare beslut a

rekrytering av forskningspersoner ll kliniska studier endast bör ske i de fall där

inklusionen kan ske vid ordinarie nödvändiga besök i samband med diagnos,

behandling eller behandlingsuppföljning. Extra besök eller annan typ av fysisk

kontakt som inte är nödvändig eller påkallad på grund av pa entens llstånd

avråder vi fortsa  ifrån lls vidare. 

Beslutet om begränsningar i rekrytering av forskningspersoner gäller för a  inte

bidra ll en ökad smi spridning. Men studier som inkluderar digare Covid-19-

pa enter, som i efterförloppet kan anses som smi ria och därmed inte kan bidra

ll ökad smi spridning, kan kallas på extrabesök påkallat av studieprotokollet. 
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Docent Staffan Eriksson, överläkare

på kirurgklinikens bröstenhet vid

Västmanlands sjukhus Västerås, har

få  sin adjungering som

universitetslektor i kirurgi förlängd,

för en period av två år.

 

Staffan är också ordförande i

Västmanlands Forskningsfond mot

Cancer. S ftelsen samlar in och ger

bidrag ll forskningsprojekt i Region

Västmanland.

 

Naturligtvis följer vi utvecklingen noga och återkommer i frågan när vi finner a

en ändring av digare llsvidarebeslut är påkallad.   

Forskningsanslag
Interna anslag

Bedömningsmötet för årets utlysning av Region Västmanlands Forskningsanslag

har nu genomförts. I skrivande stund administreras besluten för a  sedan skickas

ut ll de sökande. Efter det kommer dessa beslut även a  finnas på vår externa

hemsida hos Uppsala universitet, på sidan Beviljade anslag.

 

Det finns for arande medel a  söka för Startbidrag. Anslaget är ll för dig som är

anställd av Region Västmanland eller av arbetsgivare som har avtal med

regionen. Du har inte digare drivit något forskningsprojekt, du har inte heller

påbörjat e  forskningsprojekt med insamling av data och har varken en färdig

projektplan eller e kansökan. 

 

Covid-situa onen har under året gjort a  beslutade forskningsmedel ll viss del

inte har kunnat utny jas. I september gjordes därför en extra-utlysning av medel

i form av forsknings d, som ska ny jas under innevarande år. För a  snabbt

kunna fördela medlen och dra ny a av en redan genomförd granskningsprocedur

gjordes utlysningen bland sökande som redan få  forsknings d beviljad för

2020. 

Formulär ll våra interna anslag hi ar du i det webbaserade ansökningssystemet

Researchweb.

Externa anslag

Två miljoner kronor har Svenska Spel beviljat professor Kent Nilsson för hans

forskningsprojekt där e  tusental västmanländska ungdomar födda i slutet av

1990-talet följs över lång d i syfte a  iden fiera miljömässiga och gene ska

riskfaktorer för spelberoende.

Adjungeringar vid Uppsala universitet
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Disputa oner
Disputa oner på distans llåts även under våren 2021. Det har Kommi én för

Utbildning på Forskarnivå (KUF) beslutat. På så vis blir det lä are för doktorander

och handledare a  planera kring disputa onen. Beslutet gäller fram ll 30 juni

2021. Sista datum a  disputera under våren är 14 juni. 

 

Om du behöver mer informa on kring de a, kontakta kuf@uadm.uu.se

35 ar klar publicerade

35 ar klar har publicerats hi lls i år. De fyra senaste är:

Physical ac vity in early adolescence predicts depressive symptoms 3 years

later: A community-based study 

Isaksson J, Selinus EN, Åslund C, Nilsson KW

Employment by HIV status, mode of HIV transmission and migrant status: a

na onwide popula on-based study with twenty years of follow-up.

Carlander C, Wagner P, Yilmaz A, Sparén P, Svedhem V. 

Percep ons of managers regarding prerequisites for the development of

professional competence of newly graduated nurses: A qualita ve study

Asp M, Le erstål A, Widarsson M, Södersved Källestedt ML, et al.

Impaktfaktor 2,0

HPV types in cervical precancer by HIV status and birth region: a

popula on-based register study.Carlander C, Lagheden C, Eklund C,

Nordqvist Kleppe S, Dzabic M, Wagner P et al. Impaktfaktor 4,3

Nyanknutna projekt

mailto:kuf@uadm.uu.se
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165032720327038?via%3Dihub
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33048876/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33010078/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32967862/


Marie Stenius Svensson

har en llsvidareanställning på 100 %

som forskningssjuksköterska från den

1 januari 2021. Hi lls har Marie delat

sin anställning mellan CIFU Forskning

och Opera onskliniken.

Nina Landin

har en llsvidareanställning som

forskningsassistent med inriktning

datamanagement, från 1 november.

Nina har varit hos CIFU Forskning

sedan mars 2019.

Emelie Condén Mellgren vid Centrala pa entsäkerhetsteamet, i samarbete med

HR-strateg Malin Lohela Karlsson, har anknu t projektet E sk stress hos

medarbetare inom hälso- och sjukvård - effekter på hälsa, pa entsäkerhet och

produk vitet. 

 

Om du anknyter di  projekt ll CIFU Forskning/Centrum för klinisk forskning har

du möjlighet a  få llgång ll en rad olika resurser, ll exempel datahantering,

sta s ska analyser och handledning. Du ansöker om anknytning via formuläret

Projektanknytning i Researchweb. 

 

Varje år följs de anknutna projekten upp  genom en projektgenomgång. Om du

har e  projekt som är anknutet ll CIFU Forskning/CKF kommer du inom kort a

bli llfrågad om projektets status. Du vet väl a  du regelbundet ska rapportera

statusuppdateringar för din studie i Region Västmanlands projektdatabas?

Ny  på personalfronten

Inom en snar fram d kommer en tjänst som biobankssamordnare a  utlysas vid

CIFU Forskning. 

Forskningsmo agningen

https://www.researchweb.org/is/foultv/project/274834
https://www.medfarm.uu.se/ckfvasteras/forskningsanslag/projektanknytning
https://www.researchweb.org/is/ltv/
https://www.researchweb.org/is/foultv/


Så snart alla beslut och avtal är klara börjar arbetet med den nya

mul centerstudien CoVUm som handlar om virus och värdinterak oner,

immunsvar och sjukdomsu all vid covid-19-infek on. Syftet med studien är a

öka kunskapen om immunsvar och immunitet vid coronavirus och försöka få svar

på varför vissa individer blir svårt sjuka medan andra inte blir det.

 

I och med nya riktlinjer för 70-plussare ändras förutsä ningarna för CoviDep-

studien och just nu råder inklusionsstopp. De deltagare som redan är inkluderade

fullföljer enligt studieplan. Studien handlar om utvärdering och behandling av

nedstämdhet/depression hos äldre under pandemin via telefon.

 

Här kan du läsa mer om pågående projekt hos Forskningsmo agningen. 

Utbildning hos oss

Nu återuppstår läkarmötena  ll viss del och i ny form. Fredagarna 6 november

och 4 december planeras digitala möten via Teams, där det finns plats för 300

inloggade personer. Länken ll respek ve möte skickas ll berörda några dagar

innan mötet. I november handlar läkarmötet om covid-19 på sjukhuset.

Medverkar gör Björn Sjöström från opera onskliniken och Andreas Åkerström

från medicinkliniken. Moderator är Emeli Månsson från Infek onskliniken.

 

Läsecirkeln Genen: En högst privat historia fortsä er a  hållas digitalt. Under

november är två datum inbokade, 4 och 17 november. Du kan ansluta, även om

du inte digare har deltagit. Kontakta mariana.ehn@regionvastmanland.se eller

arrangörerna professor Jerzy Leppert och professor Leif Bergkvist.

 

2 december är det nya datumet för det digare uppskjutna digitala

seminariet Skriven mening med förfa aren Magnus Linton. Seminariet är

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

 

Höstens andra ST-kurs i Vetenskapsmetodik genomförs vecka 49. Kursens heta

efterfrågan har le  ll a  sammanlagt tre kurser har arrangerats under året.

Kurserna annonseras i Kompetensplatsens utbildningskatalog på Arbetsplatsen.

 

Även kursen i Vetenskapsmeto k och Evidensbaserad Medicin (7,5 hp) har väckt

stort intresse inför våren 2021. Ansökan är nu stängd och urval pågår. 

 

https://www.medfarm.uu.se/ckfvasteras/forskning/forskningsmottagningen/p-g-ende-projekt
https://www.medfarm.uu.se/ckfvasteras/utbildning/seminarier-och-l-karm-ten
mailto:mariana.ehn@regionvastmanland.se
https://www.medfarm.uu.se/ckfvasteras/utbildning/vetenskapsmetodik-och-evidensbaserad-medicin---introduktionskurs--7-5-hp-


Tillsammans med Mälardalens

högskola arbetar CIFU Forskning/CKF i

det EU- finansierade innova ons- och

forskningsprojektet Cel c plus Health

5G för a  hi a områden där fram da

e-hälso llämpningar kan underlä as

av 5G.  I oktober hölls en lyckad

halv- dsgranskning då samtliga

projektparter redovisade resultat. 

Om du är en stressad doktorand kan du ha ny a av doktorandseminariet den 27

november, då Regionhälsans psykolog Christoffer Lord föreläser om

stresshantering. Seminariet kommer även a  innehålla en gruppdiskussion kring

en ar kel. 

 

Sta s kteamet hos CIFU Forskning/CKF arrangerar den 25 november en

fortbildning för forskande personal, Datahantering och kvalitetssäkring av data:

Lagar, regler och " ps & trix".

Innova on

På bilden ovan demonstreras bärbar videoutrustning av Donal Morris från

företaget Red Zink, som i våras arrangerade en workshop llsammans med

Region Västmanland Innova on.

Kliniska Studier Sverige

Nu byter Uppsala Örebro sjukvårdsregion namn ll Sjukvårdsregion

Mellansverige, vilket på engelska blir Healthcare region Mid Sweden. Det nya

namnet ska tydligare beskriva vad sjukvårdsregionen är, i samarbetet med övriga

sjukvårdsregioner.

Även Regionala forskningsrådet, RFR, byter namn ll Sjukvårdsregionala

Forskningsrådet Mellansverige. Likaså Forum Uppsala-Örebro, som nu få

namnet Forum Mellansverige.

Biobank

https://www.medfarm.uu.se/ckfvasteras/utbildning/seminarier-och-l-karm-ten
https://www.youtube.com/watch?v=haVoIpbWzCY&feature=youtu.be


Tio miljoner kronor får Biobank

Sverige från Vetenskapsrådet för a

finansiera en na onell samordning

av biobankning och llgång ll prov

kopplade ll covid-19. 

 

Samtliga 21 regioner erbjuds a  delta.

Västmanland har meddelat si

intresse. Läs mer här.

En registeranmälan ska göras för varje

dataset eller register som inte är helt

aviden fierat, alltså om det finns en

kodnyckel någonstans.

 

Är du osäker på om du behöver göra

en registeranmälan eller inte? Du

hi ar mer informa on på vår

hemsida. Läs mer här. 

 

Dataskydd och informa onssäkerhet
Regionjurist Åsa Ternström har tagit över rollen som Region Västmanlands

dataskyddsombud efter Michael Patriksson. Just nu pågår rekrytering av ny

informa onssäkerhetsstrateg. Tills vidare hanteras frågor inom området delvis av

Jan Hallberg, dels av dataskyddsombud Åsa Ternström.

 

Dataskyddsombudet kan kontaktas på följande vis:

e-post dataskyddsombudet@regionvastmanland.se

internt telefonnummer 17780

Dataskyddsombudet Region Västmanland, Regionhuset, 721 89 Västerås

Anmäl di  forskningsregister

Registeranmälan görs av ansvarig prövare, forskare eller doktorand, ll Region

Västmanlands dataskyddsombud dataskyddsombudet@regionvastmanland.se. 

Brandskydd

https://biobanksverige.se/biobank-sverige-far-10-miljoner-for-samordning-av-covid-19-prov/
https://www.medfarm.uu.se/ckfvasteras/forskning/registeranm-lan
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Var beredd på brandlarmsprov i våra

lokaler. Torsdagen den 5 november kl.

10.30-12.00 kommer sirener a  ljuda

och blixtljus a  blixtra korta stunder.

Dörrar som stängs kan ställas upp

igen efter avslutat prov.

 

Visste du a  blinkande lysrör utgör

en brandrisk? Om du lägger märke ll

e  sådant, felanmäl!

Skyddsombud och fackliga ombud
Maria Pe ersson är sedan några år llbaka lokalt skyddsombud vid CIFU

Forskning/CKF. Det innebär a  hon representerar alla medarbetare på

arbetsplatsen i arbetsmiljöfrågor. 

 

Skyddsombudet har inget eget ansvar för arbetsmiljön men deltar i planering av

allt från fysiska arbetsmiljöfrågor ll psykiska och sociala frågor. E  skyddsombud

har omfa ande befogenheter och kan ll exempel stänga ner en arbetsplats på

grund av arbetsmiljöskäl. Skyddsombudet ingår även i enhetens hälsoteam som

arbetar för en hälsofrämjande arbetsplats.

 

CIFU Forskning/CKF har i dagsläget inga ombud för specifika fackliga

organisa oner.

Arbete på plats och på distans

Vid CIFU Forskning gäller fortsa  individuell anpassning av arbete på plats eller

distans u från arbetsuppgifter, önskemål och behov. Vi fortsä er hålla avstånd

vid sammankomster som gemensam fika och lunch. Den som känner minsta

förkylningssymtom ska an ngen jobba hemifrån eller sjukskriva sig vid behov.  

 

Direk v från folkhälsomyndigheten och regionen kan ändras snabbt. Därför

måste vi alla hålla oss uppdaterade. 

Planeringsdagar 18-19 november



Höstens planeringsdagar för CIFU

Forsknings personal och disputerade

forskare med förordnanden hålls på

Aros Congress Center, där god fysisk

distansering planeras. Om inga

förändringar sker i folkhälso-

myndighetens rekommenda oner,

ägnar vi två dagar åt en workshop

med ledarskapskonsulterna Hans-Erik

Bergman och Patrik Rehn. Uppdraget

En påminnelse om a  året snart är ll

ända och a  det är hög d a

summera 2020 års ak viteter.  

Det gör du i denna mapp på vår

gemensamma "G-disk":

"7_Vetenskaplig produk on 2020". Ta

gärna med foton från seminarier,

kurser etc.

är ”Processen presta onsplan” där vi kommer a  arbeta med uppdrags- och

målbeskrivning för CIFU Forskning och CKF. Vi ser även över verksamhetens

värderingar u från uppdragsbeskrivningen, definierar fokusområden och tar fram

en strategisk plan för CIFU Forskning/CKF. 

Verksamhetsberä else 2020

Kalender

4
 

nov

08:30 - 11:00

Arbetsplatsträff

4
 

nov

12:00 - 13:00

Teams

Läsecirkeln Genen: En högst privat historia

6
 

nov

08:00 - 08:45

Läkarmöte via Teams

Covid-19 på sjukhuset

12
 

nov

11:30 - 13:00 

Infomöte (fysiskt/digitalt) för medarbetare med förordnanden vid

CKF (doktorander och forskare). 

Anmälan ll maria.delluva.karlsson@regionvastmanland.se.

17
 

12:00 - 13:00

Teams

mailto:maria.delluva.karlsson@regionvastmanland.se


nov Läsecirkeln Genen: En högst privat historia

18
 

nov

07:45 - 18:00

Planeringsdag, Aros Congress Center

CIFU Forsknings personal, disputerade forskare med förordnanden

19
 

nov

07:45 - 16:30

Planeringsdag, Aros Congress Center

CIFU Forsknings personal, disputerade forskare med förordnanden

25
 

nov

13:00 - 15:00

Fortbildning för forskande personal

25
 

nov

16:30

Manusstopp nyhetsbrev

27
 

nov

09:00 - 12:00

Doktorandseminarium

Stresshantering för doktorander

Gruppdiskussion kring ar kel

30
 

nov

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

ST-kurs Vetenskapsmetodik via Teams
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