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Nyhetsbrev september 2020

CIFU Forskning
Centrum för klinisk forskning

Välkommen ll CIFU Forskning/CKF:s
nya nyhetsbrev!
Från och med nu får du den senaste informa onen från vår verksamhet serverad

via e-post i slutet av varje månad.

Nyhetsbrevet ersä er den informa on som digare förmedlades via enhetens

arbetsplatsträffar. Nu gör vi om träffarna ll a  innehålla mer diskussion och

mindre informa on. För dig som närvarar vid våra arbetsplatsträffar är det vik gt

a  läsa nyhetsbrevet inför varje APT.

 

Vi hoppas a  du ska uppska a vår nya informa onskanal. Om du saknar något i

brevet, psa oss gärna på forskning@regionvastmanland.se

 

Trevlig läsning!

http://rv.powerinit.com/Modules/Campaign/Newsletter.aspx?n=735&e=[email]&r=[field1]&h=10E47A6ADE1A2DC0E9552BBF6FA2C350
http://www.regionvastmanland.se/
mailto:forskning@regionvastmanland.se


Vi gratulerar Haile Mahteme,

överläkare och verksamhetschef på

kirurgkliniken vid Västmanlands

sjukhus Västerås, som numera även är

adjungerad professor i kirurgi vid

Uppsala universitet, under en period

av tre år.

 

Vi är också glada över förlängningen

av professor Kent Nilssons

adjungering i psykiatrisk forskning, för

samma dsperiod.

 

Var kan jag söka anslag?
Våra interna anslag hi ar du i det webbaserade ansökningssystemet

Researchweb.

 

Årets ansökningsomgång av Region Västmanlands Forskningsanslag är ll ända.

Just nu arbetar granskarna med a  bedöma de inkomna ansökningarna och den

20 oktober hålls själva bedömningsmötet. Efter det ska besluten administreras

innan vi äntligen kan ge besked ll de sökande.

 

I slutet av maj utlystes e  extra anslag för projekt inom Covid-19-forskning. En

miljon kronor delades ut och efter en sommar av löpande granskningar har vi nu

kommit fram ll slutet av miljonen. I Region Västmanlands projektdatabas kan du

söka mer informa on om de projekt som pågår i regionen inom Covid-

19-området.

 

Du som har begränsad, eller ingen, forskningserfarenhet kan från och med 1

augus  söka Startbidrag. Ansökningsåret delas in i två perioder, och ansökningar

granskas kon nuerligt.

 

Kanske är du intresserad av a  se vår lista med externa anslag? Än så länge är

listan begränsad, men växer allt eftersom. På CIFU Forskning/CKF:s externa

hemsida hos Uppsala universitet finns även en sammanställning av llgängliga

externa anslag inom covid-19-forskning.

Adjungeringar vid Uppsala universitet

28 anknutna doktorander
Totalt 28 doktorander är i dagsläget anknutna ll CIFU Forskning/CKF. Det

innebär a  de är registrerade vid e  akademiskt lärosäte och under sin

utbildning sam digt får llgång ll CIFU Forskning/CKF:s infrastruktur, t.ex.

arbetsplats, handledning, doktorandseminarier och hjälp från sekreterare,

forskningsassistenter och sta s ker. På vår hemsida hi ar du mer infoma on om

hur man söker doktorandanknytning.

 

https://www.researchweb.org/is/ltv
https://www.medfarm.uu.se/ckfvasteras/forskningsanslag/forskningsanslag
https://www.researchweb.org/is/foultv/
https://www.medfarm.uu.se/ckfvasteras/forskningsanslag/startbidrag
https://www.medfarm.uu.se/ckfvasteras/s-k-anslag/externa-anslag
https://www.medfarm.uu.se/ckfvasteras/
https://www.medfarm.uu.se/ckfvasteras/covid-19/forskningsfinansiering
https://www.medfarm.uu.se/ckfvasteras/forskningsanslag/doktorandanknytning


Den 5 oktober genomför doktorand och leg. fysioterapeut Lena Lönnberg sin

halv dskontroll. Läs mer om Lenas doktorandprojekt här.

Här hi ar du alla anknutna doktorander och deras pågående doktorandprojekt.

31 ar klar publicerade

31 publicerade ar klar kan vi stoltsera med hi lls i år. De fem senaste är:

Khalili H, Everhov ÅH, Halfvarson J, Ludvigsson JF, Askling J, Myrelid P,

Söderling J, Olen O, Neovius M; Olsson M, Hjortswang H, Bengtsson J, Strid

H, Andersson M, Jäghult S, Eberhardsson M, Nordenvall C, Björk J,

Fagerberg U, Rejler M, Grip O:

Healthcare use, work loss and total costs in incident and prevalent Crohn's

disease and ulcera ve coli s: results from a na onwide study in Sweden

Shrestha S, Olén O, Eriksson C, Everhov ÅH, Myrelid P, Visuri I, Ludvigsson

JF, Schoultz I, Montgomery S, Sachs MC, Halfvarson J; SWIBREG Study

Group, Olsson M, Hjortswang H, Bengtsson J, Strid H, Andersson M, Jäghult

S, Eberhardson M, Nordenvall C, Björk J, Fagerberg UL, Rejler M, Grip O,

Karling P, Block M, Angenete E, Hellström PM, Gustavsson A:

The Use of ICD Codes to Iden fy IBD Subtypes and Phenotypes of the

Montreal Classifica on in the Swedish Na onal Pa ent Register

Lönnberg L, Damberg M, Revenäs Å:

"It's up to me": the experience of pa ents at high risk of cardiovascular

disease of lifestyle change. 

Enlund M, Berglund A, Ahlstrand R, Walldén J, Lundberg J, Wärnberg F,

Ekman A, Sjöblom Widfeldt N, Enlund A, Bergkvist L:

Survival after primary breast cancer surgery following propofol or

sevoflurane general anesthesia-A retrospec ve, mul center, database

analysis of 6305 Swedish pa ents.  

Syrén EL, Enochsson L, Eriksson S, Eklund A, Isaksson B, Sandblom G:

Cardiovascular complica ons after common bile duct stone extrac ons.

Ny sek on samlar funk oner inom

https://www.medfarm.uu.se/ckfvasteras/forskning/v-ra-doktorander/lena-l-nnberg
https://www.medfarm.uu.se/ckfvasteras/forskning/v-ra-doktorander
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32902894/
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00365521.2020.1740778
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02813432.2020.1794414
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32415980/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32613302/


Smi spårning och

skyddsmaterialförsörjning blev

vårens fokus för personalen på

Innova on. Nu har arbetet med a

träffa idébärare återupptagits.

Är du en av dem som vill utveckla

eller testa en idé? Behöver

du kontakter och verktyg? Skriv ll

innova on@regionvastmanland.se.

Du kan få hjälp med a  komma vidare

ll nästa steg.

forskning och innova on vid CIFU
Forskning

SIK, eller Sek onen för Innova on och Kliniska studier, heter den nya grupp som

sedan i våras 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. Under 2020 och 2021 utvecklar SIK sin agenda. Närmast på

dagordningen står dels en utökning av forskningsmo agningen dels en utveckling

av biobankssamordning. Längre fram planeras även central samordning av

avtalsskrivning och monitorering via SIK.

 

Senare i höst ska en sek onsledare rekryteras ll SIK. I dagsläget består SIK av

Angelica Norling, Marie Stenius Svensson, Lo a Nilsson, Annika Kärnsund,

Ma as Derneborg och Lisa Söderström, i samverkan med Eva Nohlert.

Har du en idé? Kontakta Innova on

Kliniska Studier Sverige

mailto:innovation@regionvastmanland.se


Region Västmanlands

projektdatabas

I skrivande stund finns 237 projekt

registrerade i Region Västmanlands

projektdatabas, varav e

dussintal involverar covid-

19-forskning. Kom ihåg a  registrera

och uppdatera alla dina pågående

projekt i databasen, där du även kan

läsa om andras projekt. Klicka här för

a  komma ll databasen.

Läkemedelsverkets utbildningsdag

14 oktober kl. 09.00-15.30, kostnadsfri , digitalt via Zoom

Riktar sig enbart ll forskare som bedriver läkemedelsprövningar och är på gång

a  skicka ansökan ll Läkemedelsverket. Anmäl dig med di  namn och e-post via

lisa.soderstrom@regionvastmanland.se. Du kan även vidarebeforda funderingar

och frågor ll GCP-inspektörerna via Lisa.

GCP-utbildning för hälso- och sjukvårdspersonal

3 november kl. 08:30-16:30, kostnadsfri, digital utbildning via Zoom.

Utbildningen är TransCelerate-godkänd och vänder sig ll dig som arbetar med

eller har intresse av kliniska prövningar. Utbildningen anses gälla i tre år och

behöver inte uppdateras under denna d förutsa  a  inte regelverk eller

sponsorn kräver förnyad utbildning. Utbildningen är baserad på den uppdaterade

versionen av GCP som infördes i juni 2017. (GCP E6 R2). Du får den senaste

versionen av GCP-handboken.

Skicka intresseanmälan ll lisa.soderstrom@regionvastmanland.se på CIFU

Forskning/Centrum för klinisk forskning, för a  få en anmälningslänk.

Den virtuella fram den - hur påverkas kliniska prövningar?

6 november, kostnadsfri, digital utbildningsdag, klicka här för mer info.

Arrangeras av Kansliet för Kliniska Prövningar vid Akademiska sjukhuset

llsammans med LIF och Forska!Sverge. Inbjudan riktar sig ll

forskningsstödjande personal, CRO, prövare m.fl. Anmäl dig här.

Forskningsmo agningen
Pandemin har både bromsat och genererat studier. Under hösten fyller

Forskningsmo agningen sin d med en rad pågående projekt:

https://www.researchweb.org/is/foultv
mailto:lisa.soderstrom@regionvastmanland.se
mailto:lisa.soderstrom@regionvastmanland.se
https://www.vikanforskning.se/program-utbildningsdag/
https://www.vikanforskning.se/anmalan-digital-dag/


Senomac: bröstenhetens mul centerstudie om bröstcancer

CoviDep: utvärdering och telefonbehandling av nedstämdhet och

depression hos äldre under pandemin

SARS Cov-2 studien: an kroppsstudie i samarbete med infek onskliniken

Just in TIME: interven on med dans och yoga för flickor med buksmärtor,

barnkliniken

Följande projekt är under planering:

T-cellsstudie: i samarbete med infek onskliniken

ADHD och fysisk ak vitet: e  samarbete med Barn- och

ungdomspsykiatrin

Under pandemin vilar PLLAT-studien (bedömning och diagnos k vid depression

och demens hos äldre) och COSMC2-studien (kost, levnadsvanor och hälsa hos

västmanländska män och kvinnor).

Forskningsmo agningens verksamhet kommer a  drivas i nuvarande lokaler i

hus 4 på plan 5, fram ll juni 2021.

Behöver du deltagare i en studie?

Du kanske redan har hi at ll vår nya sida Delta i studie, som finns på CIFU

Forskning/CKF:s hemsida vid Uppsala universitet? Om du söker deltagare ll din

studie och vill ha informa on upplagd här, hör av dig ll

forskning@regionvastmanland.se.

Utbildning hos oss

https://www.medfarm.uu.se/ckfvasteras/forskning/forskningsomraden/covidep
https://www.medfarm.uu.se/ckfvasteras/delta-i-studie/fysisk-tr-ning-som-behandling-f-r-ungdomar-13-17--r-med-adhd-
https://www.medfarm.uu.se/ckfvasteras/delta-i-studie
https://www.medfarm.uu.se/ckfvasteras
mailto:forskning@regionvastmanland.se


Pandemin såg ll a  vårens läkarmöten fick ställas in. Det samma gäller höstens

fysiska läkarmöten. Just nu pågår planering för en digital form av möten.

 

Efter sommaruppehållet har läsecirkeln  Genen: En högst privat historia,

återupptagits. Cirkeln träffas digitalt, så go  som varannan vecka, och avslutas i

december med en extern förläsare. Den som är intresserad av a  delta kan höra

av sig ll mariana.ehn@regionvastmanland.se eller ll arrangörerna, professor

Jerzy Leppert och professor Leif Bergkvist.

 

Förfa aren Magnus Linton håller den 30 september det digitala

seminariet Skriven mening. Seminariet baseras på förfa arens bok Text & S l –

om konsten a  berä a med vetenskap. Deltagarna får veta mer om den levande

textens nödvändiga ingredienser.

 

Under hösten arrangeras ST-kursen i Vetenskapsmetodik vid två llfällen, den 5

ll 9 okt och den 30 nov ll 4 dec. Båda kurserna är fullbokade. Den senare har

en väntelista som du hi ar på kursens bokningssida, i Kompetensplatsens

utbildningskatalog.

 

Den 14 oktober arrangeras handledarseminariet  Små forskarutbildningsmiljöer

– utmaningar och framgångsfaktorer, som ställdes in under våren. Professor

Cecilia Åslund, professor Kent Nilsson och med dr Lisa Söderström leder

seminariet.

 

Till och med den 15 oktober kan du ansöka ll vårens kurs i Vetenskapsmetodik

och evidensbaserad medicin. Ansökan görs via antagning.se.

 

Fem doktorandseminarier är bokade under hösten, varav två redan har passerat.

Seminariet den 23 oktober har två föreläsningar: Vägen från manus ll

publicering med Elisabet Rodby Bousquet, docent vid CIFU Forskning/CKF och

Hur tänker editor? med Arne Andersson, editor för Upsala Medical Journal of

Science.

 

Juridiska frågor och regelverk som berör forskare inom hälso- och sjukvården

 heter e  digitalt seminarium som leds av juristen Kris ne Nilsson Wieslander

den 28 oktober. Seminariet berör e kprövningslagen och den helt nya lagen om

ansvar för god forskningssed och prövning av oredlighet i forskning, llsammans

med GDPR-lags ftningen och offentlighet- och sekretesslags ftning - regelverk

som man bör känna ll som forskare på en myndighet inom hälso- och

sjukvården. Seminariet är kostnadsfri  för personal inom Region Västmanland.

För a  få länken ll mötet, maila cecilia.aslund@regionvastmanland.se.

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".

 

Du som blev besviken när årets Skrivarkurs ställdes in, har nu något a  se fram

emot. Ny  datum för genomförande är 14-19 mars 2021. Platsen är Dalecarlia

Hotel i Tällberg.

 

mailto:mariana.ehn@regionvastmanland.se
https://www.antagning.se/se/start
https://www.medfarm.uu.se/ckfvasteras/utbildning/seminarier-och-l-karm-ten
mailto:cecilia.aslund@regionvastmanland.se


Har du eller din verksamhet gjort

särskilda miljöinsatser det senaste

året? Då kan du ansöka om

miljöpriset. Men skynda! Sista

ansökningsdag är 28 september.

 

Mer informa on om kriterier för

priset samt ansökningsblanke  hi ar

du på:

Arbetsplatsen/vår region/miljö.

 

Snart är det dags för bokslut i form av

den årliga verksamhetsberä elsen.

Du som har rapporterat kon nuerligt

under året får e  lä are arbete när

det lackar mot jul.

Vilka na onella och interna onella

kongresser har du deltagit i under

året? Har du beskrivit din

forskningsverksamhet med egna

projekt, externa anslag, akademiska

uppdrag och publicerade ar klar? All

denna info ska in på "G-disken" i

mappen "7_Vetenskaplig

konsulta on". Även foton från

seminarier, kurser och liknande

uppska as.

Förutom denna digra lista av kommande utbildningar planeras även inför

postdoc-möten. Mer informa on om dessa kommer vid senare llfälle.

Miljöpriset 2020

Verksamhetsberä else 2020

Kalender

5
 

okt

Halv dskontroll

Doktorand Lena Lönnberg

Leg fysioterapeut, Nära vård gemensamt

7
 

12.00-13.00

Teams



okt Läsecirkeln Genen: En högst privat historia

20
 

okt

09.00

Bedömningsmöte  Forskningsanslag.

 

21
 

okt

12.00-13.00

Teams

Läsecirkeln Genen: En högst privat historia

28
 

okt

13:00-15:00

Zoom

Juridiska frågor och regelverk som berör forskare inom hälso- och

sjukvården

2
 

nov

Nyhetsbrevet kommer ut.

4
 

nov

08.30-11.00

Arbetsplatsträff

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

Vill du inte längre ha e-mail från oss?
 

Klicka här

https://www.medfarm.uu.se/ckfvasteras/forskningsanslag/forskningsanslag
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=735&Id=[field1]&Email=[email]&Type=NewsletterEmail

