
Planeringsdag för forskare

med förordnanden

Den 22 oktober träffades forskare

med förordnanden vid CIFU

Forskning/CKF för en gemensam

planeringsdag på

konferensanläggningen Hem ll

Gården i Västerås. Målgruppen för

dagen var doktorander och forskare

med förordnanden. Bland annat

Ser mailet kons gt ut? Klicka här

Nyhetsbrev oktober 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. 

 

Den här hösten utlyser vi flera förordnanden. A  vara en del av CKF:s

verksamhet är a  vara en del av den växtkraft som för forskningen framåt. 

 

Förordnanden

Vi utlyser 10 förordnanden

Till och med den 7 november utlyser vi följande förordnanden vid CKF:

7 stycken Doktorandförordnande, varav 5 med speciell inriktning (1

tandläkare, 2 sjuksköterskor, 2 invärtes medicinsk specialitet)

3 stycken Biträdande forskarförordnande

Läs mer och ansök i ansökningssystemet Researchweb. 

http://rv.powerinit.com/Modules/Campaign/Newsletter.aspx?n=1524&e=[email]&r=[field1]&h=3AB94D2162D33BE08B2666518D5C19E2
http://www.regionvastmanland.se/
mailto:forskning@regionvastmanland.se
https://www.researchweb.org/is/ltv


diskuterades innebörden av a  ha e

förordnande vid CKF.

Interna anslag

Forskningsanslag 2022

I skrivande stund har granskarna haft bedömningsmöte. E  rekordhögt antal

ansökningar, 51 stycken, resulterade i hård konkurrens i årets ansökningsomgång.

I år fördelas drygt 3,6 miljoner kronor.

Du som har sökt medel får så småningom e  mail där du uppmanas logga in i

Researchweb för a  läsa beslutet. Det är vik gt a  du läser informa onen

noggrant. Den kan innehålla en uppmaning om komple ering och du får vik g

informa on angående ny jandet av medel och rapportering. 

 

Vad händer om jag blir beviljad forsknings d och sedan blir beviljad e

förordnande vid CKF?

Du som redan har e  förordnande kan inte söka forsknings d i utlysningen av

Forskningsanslag. Skulle du tvärtom bli beviljad forsknings d för nästa år och i en

senare utlysning bli beviljad e  förordnande gäller följande:

Är du doktorand och får e  förordnande lämnar du llbaka de

forskarveckor du blev beviljad i utlysningen Forskningsanslag

Har du e  biträdande förordnande eller e  forskarförordnande kommer du

a  bli kontaktad av CKF för a  diskutera om det finns möjlighet för din

klinik a  godkänna all den forsknings d du har blivit beviljad. Om inte,

lämnar du llbaka den forsknings d du har blivit beviljad i

Forskningsanslag

Externa anslag
I vår lista över externa anslag hi ar du bland annat informa on från Grants Office

i Region Örebro län, en omfa ande samling externa anslag som Grants Office

delar med sig av varje månad. 

Ny  om våra medarbetare

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---oktober-2021.pdf


Ny innova onsstrateg

Den 18 oktober fick CIFU Forskning

glädjande nog e  ny  inslag i sin

personalstyrka i form av

innova onsstrateg Patrik Hidefjäll.

 

Vad innebär din tjänst, Patrik?

A  se ll a  vi som CIFU Innova on

kan stödja utvecklingen av hälso- och

sjukvården och hjälpa ll a  realisera

idéer som kan finnas hos personalen i

regionen, an ngen inom

verksamheterna eller i företag.

Ny hälsoinspiratör

Biobankssamordnare Karin Kraft tar

över det roterande uppdraget efter

forskningssekreterare Mariana Ehn.

 

Karin är intresserad av a  skapa en

god arbetsmiljö och har erfarenhet av

hur olika kulturer och strukturer kan

påverka arbetsklimatet. 

 

- Hälsa består inte bara av a  träna,

äta ny gt och sova utan också om a

ha roligt, känna gemenskap och

Vilken bakgrund har du?

Jag disputerade 1997 på en avhandling om innova oner inom

pacemakerindustrin. Därefter jobbade jag med a  sälja pacemaker, ICD och

elfyskatetrar i svensk sjukvård och sedan i e  antal andra medicintekniska företag

både i Sverige (bl.a. Siemens) och utomlands (BIOTRONIK i Berlin) under 6 år. Jag

har jobbat med e  stort antal medicintekniska produkter och även hjälpt e

antal, framför allt utländska start-up-företag a  kommersialisera sina

innova oner i hälso- och sjukvården i Europa och Skandinavien. 

Därefter har jag utbildat Master-studenter på Karolinska Ins tutets

Bioentreprenörskapsprogram i produktutveckling inom Life Science

(medicinteknik, läkemedel, diagnos k) och även bedrivit forskning inom området

Innova on inom hälso- och sjukvård lls jag insåg a  utmaningen a  få in

forskningsmedel och försörja en familj blev ohållbar och jag började på

Socialstyrelsen, där jag arbetade med utredningar inom digitalisering, AI,

innova on, llgänglighet, kompetensförsörjning, medicintekniska

engångsprodukter och senast uppdämda vårdbehov pga covid-19.

 

Jag är född och uppvuxen i Västerås och är nu glad a  vara llbaka och kunna

bidra ll en bä re vård och näringsliv i Region Västmanland.



trygghet, säger Karin. 

Adjungerade lektorat

Vi gratulerar tre av våra medarbetare

som har skrivit avtal för tvååriga

adjungerade lektorat vid Ins tu onen

för psykologi vid Uppsala universitet! 

Maria Hedqvist ( ll höger), Susanne

Olofsdo er och Mårten Tyrberg tar

därmed e  steg framåt mot e  mer

formellt samarbete! 

Birgi a Kers s - ny docent

Birgi a Kers s har antagits som

docent! Hon disputerade vid CKF år

2015 och är idag universitetslektor i

vårdvetenskap vid Mälardalens

högskola. Hennes forskningsområden

är huvudsakligen föräldraskap, mental

hälsa hos föräldrar, ungdomar samt

äldre män. 

Den 19 oktober höll hon sin

docen öreläsning. Läs mer om

Birgi a här. 

Utlysning av tjänsten forskningssjuksköterska ll SIK

Under vecka 43 kommer vi a  utlysa tjänsten forskningssjuksköterska ll

Sek onen för Innova on och Kliniska studier. 

Doktorandinfo

Disputa oner

Vi gratulerar våra senaste stjärnor i disputa onssammanhang! Nummer 71 och

https://www.mdh.se/staff?id=bks01


Kirurg Virginia Gonzalez

försvarade sin avhandling i Västerås

den 30 september. 

 

Här hi ar du Virginias avhandling: 

The Value of Preopera ve MRI in

Breast Cancer Treatment

Kirurg Kevin Afshari

disputerade i Västerås den 8 oktober. 

 

Här hi ar du Kevins avhandling:

Surgical Aspects and Prognos c

Factors in Management of Rectal

Cancer

Doktorspromo on

Doktorspromo onen är en

examensfest för de som tagit

doktorsexamen under året. 28 januari

och 25 maj 2022 arrangerar Uppsala

universitet promo on. 

72 i ordningen är dessa nya medicine doktorer. 

På gång

Den 17 november är det dags för doktorand Rebecka Keijser a  försvara sin

avhandling i Västerås. Hennes arbete har teln: 

Depressive Symptoms Among Adolescents and Young Adults: Psychometrics and

the Influence of Family Environment, and Candidate Gene–environment

Interac ons

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Den 22 november står doktorand Sofia Kanders på tur a  försvara si

avhandlingsarbete. Disputa onsakten äger rum i Uppsala, arbetet har teln:

The rela on between overweight and depression in view of genes, environment,

and their joint influence.

Vem är berä gad a  bli promoverad?

Den som före den 1 november 2021 med godkänt resultat har fullgjort alla

"läskurser" och andra motsvarande presta oner som krävs för

http://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1585149/FULLTEXT01.pdf
http://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1585916/FULLTEXT01.pdf


doktorsexamen.

Den som har disputerat med godkänt resultat vid Uppsala universitet

senast onsdagen den 26 januari 2022.

Sista anmälningsdag för vinterpromo onen är 1 november 2021. Du kan läsa mer

om doktorspromo on och anmäla dig här. 

Ny doktorand anknuten

Vi välkomnar Emir Majbar, ST-läkare på urologkliniken och doktorand vid Uppsala

universitet, som blivit anknuten ll CIFU Forskning/CKF. Emirs doktorandprojekt

heter Benign prostatahyperplasi: utvärdering av prostataartärembolisering.

 

Just nu uppdaterar vi doktorandsidorna på vår hemsida vid Uppsala universitet.

Du som är doktorand kommer inom kort a  få en uppmaning a  uppdatera

informa onen på din sida.

40 ar klar publicerade år 2021

Sedan förra nyhetsbrevet har dessa ar klar publicerats:

Rela onship between scoliosis, windswept hips and contractures with pain and

asymmetries in si ng and supine in 2450 children with cerebral palsy.

Casey J, Agustsson A, Rosenblad A, Rodby-Bousquet E. Impak aktor 2,3

 

Systema c Monitoring of Cogni on for Adults with Cerebral Palsy - The Ra onale

Behind the Development of the CPCog-Adult Follow-up Protocol.

Stadskleiv K, van Walsam MR, Andersen GL, ... Rodby-Bousquet E et al.

Impak aktor 3,5

 

Dance and yoga reduced func onal abdominal pain in young girls: A randomized

controlled trial.

Högström S, Philipson A, Ekstav L, Eriksson M, Fagerberg UL, Falk E, Möller M,

Sandberg E, Särnblad S, Duberg A. Impak aktor 3,9

 

Psychometric valida on of two versions of the adolescent Depression Self-Ra ng

Scale (DSRS-A and DSRS-A Screener).

Sonnby K, Skordas K, Vadlin S, Olofsdo er S, Nilsson KW, Ramklint M.

Impak aktor 2,2

https://www.uu.se/om-uu/akademiska-traditioner/promotion/
https://www.medfarm.uu.se/ckfvasteras/forskning/v-ra-doktorander
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34487468/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34630285/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34529293/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34375172/


 

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

Vetenskapsmetodik för ST-läkare

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

Vetenskapsmetodik och Evidensbaserad Medicin

Sista ansökningsdag för vårterminen 2022 var 15 oktober. Just nu säkrar vi

handledare ll kursen. Läs mer om kursen här. 

Skrivarkurs och doktorandseminarier 

Samordnas under hösten. Den 29 oktober håller Bri  Skogseid, professor vid

Uppsala universitet, en gäs öreläsning. Docent Ma as Damberg håller vid

samma llfälle en föreläsning om Material och metod.   

Återstående kursdatum: 29/10, 19/11, 17/12

Läkarmöten

Nästa läkarmöte går av stapeln den 12 november kl. 08.00-08.45 och har teln

Pa entsäkerhetsteamet. Medverkande är Fredrik Åberg, ordförande för e ska

rådet och Torsten Mossberg, ordförande i Läkarförbundets e k- och ansvarsråd.

Moderator är Åke Tenerz, medicinsk stabschef. Mötet u örs i hybridform, det vill

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

Här hi ar du datum och agenda för höstens läkarmöten. De digitala läkarmötena

spelas in. Klicka här för a  se digare inspelade möten. 

Interna seminarier: provdisputa oner

Doktorand Rebecka Keijser provdisputerar den 12 november kl.

09.00-10.00 med si  avhandlingsarbete Depressive Symptoms Among

https://www.uu.se/utbildning/utbildningar/selma/kurser/?kKod=3CV002&lasar=18/19&typ=1
https://www.medfarm.uu.se/digitalAssets/803/c_803278-l_3-k_lakarmoten-program-ht-2021.pdf
https://web.microsoftstream.com/channel/2e1feea4-99e5-43a1-8378-acf4bdba7254


Klinisk forskning och prövning

i prak ken, 15 hp

Kursen anordnas av Örebro

universitet under våren 2022.

Träffarna är ll hälfen digitala, ll

hälften på plats i Örebro. Läs om

kursen och anmäl dig här, senast 30

november. 

Adolescents and Young Adults: Psychometrics and the Influence of Family

Environment, and Candidate Gene–environment Interac ons

 

Doktorand Sofia Kanders provdisputerar den 12 november kl. 10.15-11.15 med

si  avhandlingsarbete The rela on between overweight and depression in view

of genes, environment, and their joint influence.

 

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

med si  avhandlingsarbete Superparamagne c iron oxide nanopar cles, a novel

tracer in breast cancer surgery.

 

Andra utbildningar

GCP (Good Clinical Prac ce)

11 november. Forum Mellansverige arrangerar utbildning för prövare, forskare

samt forskningssjuksköterskor som saknar formell GCP-kompetens eller som har

behov av a  förnya den. Utbildningen genomförs kostnadsfri  online. E

begränsat antal platser gör a  "först ll kvarn" gäller!

Läs mer och anmäl dig här.

GCP (Good Clinical Prac ce)

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

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/
https://www.forummellansverige.se/utbildningar/
mailto:forskning@regiongavleborg.se


avhandlingen. Anmäl dig här. 

 

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

 

Sek onen för Innova on och Kliniska
studier (SIK)

Innova on

Känner du ll en enhet/avdelning som börjat använda en ny teknik i sin

verksamhet?

MedTech4Health vill genom Innova on Award lyfta fram exempel från vård och

omsorg och sprida dessa som inspira on för andra, för a  visa upp vad

medicinteknik kan bidra med när det gäller förbä ringar i vården. Du kan

nominera en kollega, e  team, klinik eller dig själv. 

Se de a som en uppmuntran! Läs mer om kriterier och pris här.

Hantering av forskningsdata - temadag för

forskningssjuksköterskor och forskningsstödjande personal

Sek onen kliniska studier hälsar välkommen ll de a digitala evenemang som

kommer a  handla om hantering av forskningsdata. Du kan läsa mer om

programmet för dagen och anmäla dig här.  

  

Tid: 11 november 2021, kl. 13.00-15.30.

Plats: Digitalt via Zoom. Länk mailas ut dagarna innan (kika gärna i skräpkorgen

om du saknar mailet)

Forskning i fokus

Region Gävleborg presenterar aktuell forskning under en halvdag. 

Tid: 9 november kl. 13:00-16:45

Plats: Teams

Anmälan ll: Centrum för forskning och utveckling (CFUG)

cfug@regiongavleborg.se senast 1 november.

Brandskydd
Torsdagen den 4 novemver kl. 10:30-12:00 testas brandlarmet i hus 35-38.

Sirener kommer då a  ljuda och blixtljus kommer a  blixtra under korta stunder. 

https://doit.medfarm.uu.se/bin/kurt3/kurt/30536
https://medtech4health.se/medtech4health-innovation-award-2/
https://www.apotekarsocieteten.se/produkt/temadag-for-forskningssjukskoterskor-och-forskningsstodjande-personal/
mailto:cfug@regiongavleborg.se


Vägar ll välmående

Den 18-21 oktober genomfördes

seminariet Uppsala Health Summit,

för a  dela kunskap om vad individen

kan göra för a  förebygga psykisk

ohälsa och op mera si  välmående.

Här kan du ta del av seminariet Vägar

ll välmående.

Du vet väl a  du kan uppdatera årets

verksamhetsberä else kon nuerligt?

I programmet Teams, välj teamet CIFU

Forskning/CKF. Under fliken Filer

hi ar du mappen

Verksamhetsberä elser. Dokumentet

du ska uppdatera heter

Verksamhetsberä else 2021. 

 

Förra årets verksamhetsberä else

hi ar du här. 

 

Hälsoinspira on
Regionhälsans Inspira onsdag

Här är programmet för Regionhälsans digitala inspira onsdag den 26 oktober.

Klicka här för a  komma ll samtliga föreläsningar i Teams, på utsa a der. Du

behöver inte föranmäla dig. Föreläsningarna spelas in och det finns möjlighet a

ställa frågor i cha en.

11.00-11.20 Har du koll på arbetsmiljö? Arbetsmiljö på e  enkelt sä . Vad

kan du göra för arbetsmiljön på din arbetsplats?

11.40-12.10 Vad är friskfaktorer på jobbet? Fokusera på det friska för e

posi vare arbetsklimat

12.30-12.50 Sömn och sömn ps. Vad händer under sömnen? Hur kan du

påverka sömnkvalitén?

13.10-13.30 Hur vet du a  du återhämtar dig? Tre cirklar som hjälper dig

sortera energiåtgången

13.50-14.10 Långvarigt s llasi ande – en hälsofara i den. Si a mindre,

hur svårt kan det vara?

14.30-14.50 Förebygg stress med compassion. Prak ska strategier för

självmedkänsla och för ökad motståndskra� mot stress.

15.10-15.30 All rörelse räknas- hur många flåsiga minuter behövs?Så gör

du fysisk ak vitet ll en del av livss len

Verksamhetsberä else

https://youtu.be/EJDjAt4n6Pc?t=1504
https://www.youtube.com/watch?v=EJDjAt4n6Pc&t=1504s
https://www.medfarm.uu.se/digitalAssets/777/c_777810-l_3-k_verksamhetsberattelse-2020.pdf
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:meeting_Y2ZkOWU0YjktNDk3Yi00ODZmLTgzZjktNmZmYjc5YmRhZjNl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22:%22c27887ed-0f4d-4ffa-88af-239cf9884178%22%2c%22Oid%22:%22417e0727-7c4f-41c7-9a31-e2fa2f7f6384%22%7d


 

Kalender

27
 

okt

08:30 - 10:00 

Arbetsplatsträff

Teams

29
 

okt

08:00-17:00

Skrivarkurs och doktorandseminarium samordnas

9
 

nov

13:00-14:30

Personalmöte CIFU Forsknings personal

Teams

12
 

nov

08:00 - 08:45 

Läkarmöte: Pa entsäkerhetsteamet

Hybridmöte: Fysisk och digitalt via Teams

12
 

nov

09:00-10:00

Provdisputa on

Rebecka Keijser

12
 

nov

10:15-11:15

Provdisputa on

Sofia Kanders

19
 

nov

08:00-17:00

Skrivarkurs och doktorandseminarium samordnas

22
 

nov

08:00

Nyhetsbrevet publiceras

24
 

nov

08:30 - 10:00

Arbetsplatsträff

Teams

24
 

nov

10:15-11:15

Provdisputa on

Abdi-Fatah Hersi

Du hi ar de a nyhetsbrev även på vår hemsida vid Uppsala universitet och på

Region Västmanlands intranät, Arbetsplatsen.

https://www.medfarm.uu.se/ckfvasteras/nyhetsbrev
https://ltvse.sharepoint.com/ps-utbildning/Pages/CKF.aspx


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

Vill du inte längre ha e-mail från oss?
 

Klicka här

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=1524&Id=[field1]&Email=[email]&Type=NewsletterEmail

