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Sammanfattning 

Nära vård och hälsas enhet för forskning, utveckling och utbildning (FoUU) stödjer på 
olika sätt offentliga och privata vårdcentraler, akademiska vårdcentraler, 
funktionshinderområdet, länets skolor, samt kommunernas socialtjänst och angränsande 
hälso- och sjukvård.  
 
FoUU-bokslut tas fram av FoU-rådet vid Nära vård och hälsa. Bokslutet för 2019 redovisar 
forsknings- och utvecklingsprojekt, studier inom ramen för förvaltningens utbildningar och 
kurser samt hur förvaltningen har arbetat med kunskapsspridning på olika sätt. 
 
Forskningsprojekt definieras som ett systematiskt arbete för att söka efter ny kunskap med 
publicering i internationella vetenskapliga tidskrifter som mål. 
 
Utvecklingsprojekt definieras som ett systematiskt arbete som utnyttjar forskningsresultat, 
vetenskaplig kunskap eller nya idéer för att åstadkomma nya processer, system eller 
metoder, eller förbättringar av redan existerande sådana. Utvecklingsprojekt är 
tidsbegränsade projekt med tonvikt på införande av evidensbaserad praktik. 
 
Under 2019 genomfördes följande projekt av NVHs medarbetare: 

• 16 forskningsprojekt (med medel från primärvårdens FoU-medel och/eller Region 

Uppsalas riktade FoU-medel eller externa medel) 

• 15 utvecklingsprojekt (med medel från primärvårdens FoU-medel och/eller Region 

Uppsalas riktade FoU-medel) 

• 11 vetenskapliga arbeten av ST-läkare 

• 13 presentationer av medarbetare vid konferenser 

• 20 publicerade vetenskapliga artiklar 
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Fördelning mellan förvaltningens verksamhetsområden av forsknings-/utvecklingsprojekt, ST-
läkarens uppsatser, presentationer vid konferenser och publicerade artiklar som genomförts 
av NVHs medarbetare. Forskningsprojekt och utvecklingsprojekt innefattar projekt som 
beviljats medel från primärvårdens FoU-medel och/eller Region Uppsalas riktade FoU-medel 
eller externa medel och inkluderar inte projekt som genomförts av extern part. 
 

VO Publicerade 
artiklar 

Forsknings-
projekt 

Utvecklings-
projekt 

Konferenser ST-läkares 
uppsatser 

Kungsgärdet     2 

Gottsunda 3 4 3  4 

Centrala staden 1  1  1 

Funktionshinder 7 4 2 11  

Årsta 2 2    

Östhammar  1 1   

Enköping      

Tierp   2   

Privata 
vårdcentraler   5  4 

Ledningskontoret 7 5 1 2  

Summa 20 16 15 13 11 
 
I tabellerna ovan ingår inte förbättringsarbeten, verksamhetsutveckling eller arbeten inom 
innovationsnoder. 
 
Förvaltningen hade under året 

• 4 forskarstuderande  

• 2 disputationer 

• 23 forskarutbildade medarbetare 

• 16 godkända externa forskningsstudier 

För mer information om projekt och studier se Region Uppsalas hemsida: 

• Projekt som beviljats medel från primärvårdens forsknings- och utvecklingsmedel:  

Primärvårdens FoU-medel 

• Litteraturstudier inom kurs i forskningsmetodik: 

Länk till litteraturstudier 
 
Kontaktadress för frågor kring FoUU-bokslut:  
apc.forskning@regionuppsala.se  
  

https://www.regionuppsala.se/pvforskmedel
https://www.regionuppsala.se/sv/Extranat/For_vardgivare/Utveckling/ST-tjanstgoring-allmanmedicin/Forskning/ST-uppsatser/
mailto:apc.forskning@regionuppsala.se
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Organisationsstruktur för Nära vård och hälsa 2019 

Varje projekts eller studies tillhörighet framgår under respektive text i FoUU-bokslutet och 

kan placeras in i organisationens struktur med hjälp av bilden nedan.  
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Forskningsprojekt 2019 

Forskningsprojekt finansierade genom primärvårdens FoU-medel 

Region Uppsala delar årligen ut cirka 3,1 miljoner kronor i särskilda FoU-medel för att finansiera patientnära forsknings- och utvecklingsprojekt 
för den nära vården. Projekt ska vara patientnära i linje med Region Uppsalas forskningsstrategi, patientnyttan ska vara tydliggjord och komma 
patienten till godo inom en nära framtid. Forskningsprojekt definieras som ett systematiskt arbete för att söka efter ny kunskap med 
publicering i internationella vetenskapliga tidskrifter som mål. 
 
Nedan redovisas de projekt som finansierats med primärvårdens FoU-medel för forskningsprojekt under 2019. 
 

Huvudansvarig Forskningsprojekt Syfte Medverkande 
Ahlqvist, Kerstin 
Doktorand, leg. 
sjukgymnast. FoUU-
enheten, 
Ledningskontoret, Nära 
vård och hälsa. 

Den generella 
rörlighetens betydelse 
för lumbosakral smärta 
under graviditet. 
 
Pågående 
avhandlingsprojekt, 
planerad disputation 
2021.  
 
 

(1) studera om det finns ett samband mellan 
självrapporterad generell ledöverrörlighet och 
lumbosakral smärta under graviditet.  
(2) studera om en tidig klinisk bedömning av 
generell ledöverrörlighet kan förutsäga något 
om riskerna att utveckla en graviditetsrelaterad 
lumbosakral smärta under och efter graviditet.  
(3) studera om fysisk aktivitet innan och under 
graviditet har någon betydelse för ett eventuellt 
samband mellan generell ledöverrörlighet och 
lumbosakral smärta. 
 

Per Kristiansson, docent, leg. 
läkare, Uppsala universitet; Lena 
Nilsson Wikmar, professor, leg. 
sjukgymnast Karolinska institutet; 
Elisabeth Krefting Bjelland, 
med.dr., leg. fysioterapeut, Oslo 
universitetssjukhus; Magnus 
Peterson, med.dr., leg. läkare, 
Uppsala universitet. 

Björk, Anne 
Distriktsläkare. 
Cosmos asyl- och 
integrationshälsan, VO 
Gottsunda, Nära vård 
och hälsa. 
 

Vitamin D-status i 
primärvården.  
 

Undersöka vitamin D-status och vitamin D-intag 
hos riskgrupper i primärvården. 

Åsa Andersson Dietist, Gottsunda 
vårdcentral, VO Gottsunda, Nära 
vård och hälsa. 

https://www.regionuppsala.se/Global/HOH/FOU/Forskningsstrategi%202014-2018.pdf
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Huvudansvarig Forskningsprojekt Syfte Medverkande 
Fineschi, Serena 
Distriktsläkare, 
forskare. Östhammars 
vårdcentral, VO 
Östhammar, Nära vård 
och hälsa. 
 

Har patienter med 
fibromyalgi en interferon-
signature?  
 

Finns en INF-signatur hos patienter med 
fibromyalgi som kan förklara deras kroniska 
smärtor och trötthet? 

Kent Jonsson Leg Fysioterapeut, 
MSc, Doktorand vid Institutionen 
för folkhälso-och vårdvetenskap; 
Bo Karlsson Distriktsläkare, 
doktorand vid Institutionen för 
folkhälso-och vårdvetenskap. 
 
 

Fält, Elisabet 
Doktorand, 
distriktssköterska. 
Årsta vårdcentral, VO 
Årsta, Nära vård och 
hälsa. 

Har 
informationsöverföringen 
med SDQ resulterat i en 
förändring gällande 
andelen barn som BVC-
sjuksköterskor 
remitterarat vidare till 
barnhälsovårdspsykolog, 
logoped eller 
barnläkare?  
 

Öka kunskapen om det kliniska värdet av 
informationsöverföring mellan föräldrar, 
förskola och barnavårdscentralen (BVC) genom 
att studera skillnader i andelen remitteringar 
från BVC-sjuksköterskor mellan barn som 
deltagit i informationsöverföring och övriga 
barn. 

Anna Sarkadi, professor, 
Forskargruppsledare, Institutionen 
för folkhälso- och vårdvetenskap; 
Helena Fabian, PhD, 
Projektledare Fokus barn och 
föräldrar, Institutionen för 
folkhälso- och vårdvetenskap; 
Thomas Wallby, PhD, 
Vårdutvecklare barnhälsovården 
Uppsala, Barnhälsovårdens 
länsavdelning, Institutionen för 
kvinnor och barns hälsa. 
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Huvudansvarig Forskningsprojekt Syfte Medverkande 
Fält, Elisabet 
Doktorand, 
distriktssköterska. 
Årsta vårdcentral, VO 
Årsta, Nära vård och 
hälsa. 

Implementering av en 
metod på 
barnavårdscentralen för 
att identifiera psykisk 
ohälsa hos barn. 
 
 

Utvärdera införandet av en metod för 
informationsöverföring mellan barnhälsovård, 
förskola och föräldrar som en del av ”Fokus 
barn och föräldrar”- en studie om 3-5-åringar i 
Uppsala län. I studien undersöks barns och 
föräldrars hälsa och välmående samt hur det 
kan förbättras med olika former av föräldrastöd. 
 
Disputerade i september 2019: A cross-service 
approach to identify mental health problems in 
3–5-year-old children using the Strengths and 
Difficulties Questionnaire. 
Länk till avhandlingen i Diva portal 
 

Anna Sarkadi, professor, 
Forskargruppsledare, Institutionen 
för folkhälso- och vårdvetenskap; 
Helena Fabian, PhD, 
Projektledare Fokus barn och 
föräldrar, Institutionen för 
folkhälso- och vårdvetenskap; 
Thomas Wallby, PhD, 
Vårdutvecklare barnhälsovården 
Uppsala, Barnhälsovårdens 
länsavdelning, Institutionen för 
kvinnor och barns hälsa. 

Martinell, Mats 
Lektor, distriktsläkare, 
forskare. Eriksbergs 
akademiska 
vårdcentral. VO 
Gottsunda, Nära vård 
och hälsa. 

Multidisciplinär 
gruppbehandling med 
syfte att påverka 
riskfaktorer som är 
gemensamma för 
utveckling och progress 
av depression, 
hjärtkärlsjukdom och 
diabetes – en pilotstudie. 
 

Om en multidisciplinär gruppbehandling har 
omedelbara och långsiktiga effekter på 
livskvalitet, matvanor, fysisk aktivitet och 
sömnkvalitet hos personer med ohälsa 
definierad som antingen lindrig depression, 
fetma, lätt förhöjt blodtryck eller nedsatt 
glukosintolerans.  
Om återträff i grupp eller enskild 
återkommande hemmonitorering är bäst sätt att 
underhålla interventionseffekt. 
 

Emil Andersson, psykolog; Åsa 
Hedberg, dietist; Lina Nyberg, 
fysioterapeut; Petra Söderlind, 
sjuksköterska: samtliga från 
Eriksbergs akademiska 
vårdcentral. VO Gottsunda, Nära 
vård och hälsa. 

Martinell, Mats 
Lektor, distriktsläkare, 
forskare. Eriksbergs 
akademiska 
vårdcentral. VO 
Gottsunda, Nära vård 
och hälsa. 
 

Utveckling av applikation 
som underlättar att 
skriva remiss till 
hudläkare  
 

Utveckla en applikation som läkare genom att 
besvara frågor skapar en remiss optimalt 
utformad för att en hudläkare ska kunna köra 
en säker och effektiv remissbedömning. 

Sengin Zindrou, Eriksbergs 
akademiska vårdcentral. VO 
Gottsunda, Nära vård och hälsa. 

https://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1320118/FULLTEXT01.pdf
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Huvudansvarig Forskningsprojekt Syfte Medverkande 
Martinell, Mats 
Lektor, distriktsläkare, 
forskare. Eriksbergs 
akademiska 
vårdcentral. VO 
Gottsunda, Nära vård 
och hälsa. 

DEMAND pilotstudie  
 

Undersöka om progress från lindrig kognitiv 
störning till demenssjukdom hos personer med 
diabetes kan bromsas /förhindras med 
koordinerade insatser i form av medelhavsdiet, 
fysisk träning och optimerad 
diabetesbehandling. 
Att testa rekrytering och intervention inför en 
nationell multicenterstudie. 
 

Inga  

Sarkadi Kristiansson, 
Robert 
Doktorand, 
chefsläkare. 
Ledningskontoret, Nära 
vård och hälsa. 
 

Understanding the 
underlying mechanisms 
for hospital re-admission 
for frail elderly patients 
with heart failure. 
 
Pågående 
avhandlingsprojekt. 

Belysa underliggande mekanismer för 
återinläggningar av sköra äldre patienter, och 
särskilt patienter med hjärtsvikt. Detta innefattar 
att studera övergången mellan primärvård och 
sjukhus, eller primärvård och kommunal vård. 
Samarbete med Intermountains hälso- och 
sjukvårdssystem. 
 

Ulrika Winblad, docent, 
Institutionen för folkhälso- och 
vårdvetenskap, Uppsala 
universitet; Johan Thor, docent, 
Jönköpings universitet. 
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Forskningsprojekt finansierade med Region Uppsalas riktade FoU-medel och/eller externa medel 

Region Uppsala utlyser årligen ut cirka 9 miljoner kronor i särskilda FoU-medel för att finansiera projekt med patientnära inriktning. Medlen 

är fördelade till Primärvården, Folktandvården och övergripande Region Uppsala. Projekt ska vara patientnära i linje med Region Uppsalas 
forskningsstrategi, där den direkta patientnyttan ska vara tydliggjord och komma patienten till godo inom en nära framtid. 
 
Nedan redovisas de projekt som finansierats med Region Uppsalas riktade FoU-medel och/eller externa medel för forskningsprojekt 2019. 
 

Huvudansvarig Forskningsprojekt och 
finansiering 

Syfte Medverkande 

Janeslätt, Gunnel 
Forskare vid SUF 
Kunskapscentrum, VO 
Funktionshinder, Nära vård och 
hälsa. 

Föräldrar med kognitiva 
svårigheter som har barn i 
familjehem: Föräldraroll, behov 
av stöd samt utvärdering av 
stödgrupp Mamma Trots Allt  
 
Finansiering: Erik och Carola 
Tengströms fond, Stiftelsen 
Allmänna Barnhuset samt 
landstingets riktade FoU-medel. 
 

Utvärdera insats till stöd för 
umgänge i form av en 
stödgrupps-verksamhet som 
genomförs enligt modellen 
”Föräldrar trots allt” som ges 
med det övergripande syftet är 
optimalt umgänge mellan barn 
i samhällsvård och deras 
biologiska föräldrar. 

Päivi Adolfsson, FD i 
kostvetenskap, institutionen för 
folkhälso- och vårdvetenskap, 
Funktionshinder och Habilitering, 
Uppsala universitet; Helena 
Lindstedt, FD med vet, institutionen 
för folkhälso- och vårdvetenskap, 
Funktionshinder och Habilitering 
Uppsala universitet; Karin 
Jöreskog, FD i sociologi, Centrum 
för forskning om funktionshinder, 
Uppsala universitet. Medarbetare i 
projektet är också Sandra 
Melander, metodutvecklare på 
SUF-Kunskapscentrum. 
 

https://www.regionuppsala.se/Global/Extran%c3%a4t/Region%20Uppsala/FoU/Forskningsstrategi%202014-2018.pdf
https://www.regionuppsala.se/Global/Extran%c3%a4t/Region%20Uppsala/FoU/Forskningsstrategi%202014-2018.pdf
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Huvudansvarig Forskningsprojekt och 
finansiering 

Syfte Medverkande 

Janeslätt, Gunnel 
Forskare vid SUF 
Kunskapscentrum, VO 
Funktionshinder, Nära vård och 
hälsa. 

Samtalsstöd och simulatorn 
”Real Care Baby” – en väg till 
informerat val av vuxenliv för 
ungdomar med intellektuella 
funktionsnedsättningar? 
 
Finansiering: Regionala 
Forskningsrådet Uppsala – 
Örebro Regionen och Erik och 
Carola Tengströms fond, 
Högskolan Dalarna samt medel 
från Länsstyrelsen 

Utvärdera om en intervention 
med materialet för 
samtalsstöd ”Barn –  
vet jag vad det innebär?” samt 
simulatorn Real Care Baby 
(RCB) utvecklar kunskap och 
påverkar attityder till vuxenliv 
och föräldraskap hos 
ungdomar i gymnasiesärskola. 
 

Berit Höglund, Uppsala universitet; 
Margareta Larsson, Uppsala 
universitet; Eva Randell, 
Högskolan Dalarna; Patrik 
Arvidsson, vuxenhabiliteringen i 
Gävleborg. Medarbetare i projektet 
är också Lydia Springer, leg 
psykolog, specialist i klinisk 
psykologi med inriktning mot 
handikapp, SUF-
Kunskapscentrum, Nära vård och 
hälsa. 

Jöreskog, Karin 
FD i sociologi, Centrum för 
forskning om funktionshinder, 
Uppsala universitet. Uppdraget 
genomförs i samarbete mellan 
Centrum för forskning om 
funktionshinder (CFF), Uppsala 
universitet och SUF-
Kunskapscentrum (SUF-KC), VO 
Funktionshinder, Nära vård och 
hälsa. 

Underlag till kunskapsstöd: 
Umgänge mellan placerade 
barn och föräldrar med 
kognitiva svårigheter  
 
Finansiering: Medel från 
Socialstyrelsen (Centrum för 
forskning om funktionshinder, 
Uppsala universitet). 

Sammanställa kunskap, för 
socialtjänstens arbete, 
gällande utformning och 
anpassning av information och 
stöd i samband med umgänge 
mellan barn och föräldrar med 
kognitiva svårigheter när 
barnet är placerat. 
Socialstyrelsen publicerade 
kunskapsstödet mars 2019. 
 

Helena Lindstedt, Uppsala 
universitet, Lydia Springer (SUF-
KC), Agnetha Hammerin (SUF-KC) 
Christine Eriksson-Mattson (SUF-
KC) och Gunnel Janeslätt (SUF-
KC). 
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Huvudansvarig Forskningsprojekt och 
finansiering 

Syfte Medverkande 

Knechtel, Maricel 
Sociolog. FoUU-enheten, 
Ledningskontoret, Nära vård och 
hälsa. 

Kategoriseringsarbete i den 
svenska välfärdsstaten. 
Perspektiv från läkare och 
handläggare i Försäkringskassa 
avseende personer med 
psykisk ohälsa 
 
 
Finansiering: Forte, 
Forskningsrådet för hälsa, 
arbetsliv och välfärd samt 
Uppsala Universitet 
 

Belysa kategoriserings-
processen för personer med 
psykisk ohälsa i två 
välfärdssystem: primärvård 
och försäkringskassan.  
 
Disputerad juni 2019: 
Avhandling M Knechtel  
 

Michael Allvin, universitetslektor, 
Sociologiska institutionen, Uppsala 
universitet; Rafael, Lindqvist, 
professor, Sociologiska 
institutionen, Uppsala universitet; 
Sandra Torres, professor, 
Sociologiska institutionen, Uppsala 
universitet. 

Lind Ågård, Pernilla 
Doktorand, sociolog. FoUU-
enheten, Ledningskontoret, Nära 
vård och hälsa. 

Förhandlingar om vem den 
’andra’ är: Vårdpersonal 
samtalar om vård av döende 
patienter med 
invandrarbakgrund 
 
Finansiering: Uppsala 
universitet, FORSS  
 

Bidra till den vetenskapliga 
debatten om konsekvenser av 
etno-kulturella skillnader för 
vård i livets slutskede.  
 
Disputation planerad till 2020 

Sandra Torres, professor, 
Sociologiska institutionen, Uppsala 
universitet; Hannah Bradby. 
professor, Sociologiska 
institutionen, Uppsala universitet; 
Anna Milberg, lektor, institutionen 
för hälsa, medicin och vård, 
Linköping universitet. 

http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?dswid=-6796&pid=diva2%3A1306655&c=2&searchType=SIMPLE&language=sv&query=maricel+knechtel&af=%5B%5D&aq=%5B%5B%5D%5D&aq2=%5B%5B%5D%5D&aqe=%5B%5D&noOfRows=50&sortOrder=author_sort_asc&sortOrder2=title_sort_asc&onlyFullText=false&sf=all
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Huvudansvarig Forskningsprojekt och 
finansiering 

Syfte Medverkande 

Sarkadi Kristiansson, Robert 
Doktorand, chefsläkare. 
Ledningskontoret, Nära vård och 
hälsa. 

Förstå de underliggande 
mekanismerna för 
återinskrivningar inom 30 dagar 
för patienter med hjärtsvikt 
 
Finansiering: Region Uppsalas 
riktade FoU-medel.  
 
 

Belysa underliggande 
mekanismer för 
återinläggningar av sköra 
äldre patienter, och särskilt 
patienter med hjärtsvikt. Detta 
innefattar att studera 
övergången mellan primärvård 
och sjukhus, eller primärvård 
och kommunal vård. Ett 
ramverk för jämförelse mellan 
hjärtsviktspatienters 
återinläggning kommer även 
att utvecklas och utvärderas i 
samarbete med 
Intermountains hälso- och 
sjukvårdssystem. 
 

Ulrika Winblad, docent, 
Institutionen för folkhälso- och 
vårdvetenskap, Uppsala 
universitet; Johan Thor, docent, 
Jönköpings universitet. 

Tegler, Helena  
Doktorand, logoped. VO 
Funktionshinder, Nära vård och 
hälsa. 

Kommunikation med stöd av 
högteknologiska 
samtalsapparater för barn och 
ungdomar utan tal  
 
Finansiering: Landstingets 
riktade FoU-medel, Norrbacka 
Eugenia stiftelsen, Gillbergska 
stiftelsen, stiftelsen Sävstaholm, 
Promobilia, Folke Bernadotte 
stiftelsen samt inom ramen för 
verksamhetsbudget 

Studera logopeders insatser 
till kommunikations-partnern; 
1) vilka kommunikations-
strategier logopeder lär ut? 
2) vilka instruktionsapproacher 
de använder? 
3) vilka är hindren för en 
fungerade kommunikation 
med högteknologisk 
samtalsapparat? 

Karin Sonnander, professor, 
Institutionen för Folkhälso- och 
vårdvetenskap, Uppsala 
universitet; Monica Blom 
Johansson, universitetslektor, 
Institutionen för Neurovetenskap, 
Uppsala universitet. 
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Diagram över fördelningen 2019 mellan verksamhetsområden av de 16 forskningsprojekt 
som genomförts av NVHs medarbetare och som beviljats finansiering från primärvårdens 
FoU-medel och/eller Region Uppsalas riktade FoU-medel eller extern finansiering. 
Diagrammet inkluderar inte externa forskningsstudier. Dessa redovisas nedan i avsnittet 
Godkända externa forskningsstudier. 
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Godkända externa forskningsstudier 

Inom den offentliga primärvården bedrivs forskningsstudier på avancerad nivå och examens- 
eller självständigt arbete på både grundnivå och på avancerad nivå (C- och D-uppsatser). 
Dessa studier ansöks om och ska först godkänna av förvaltningsdirektör och verksamhet. 
Dessa, och studier för tidigare år, finns redovisade på Region Uppsalas hemsida: 
 
https://www.regionuppsala.se/sv/Extranat/For_vardgivare/Utveckling/Forskning-
primarvarden/Forskningsstudierprojekt-i-Primarvarden/ 
 
Nedan redovisas de vetenskapliga studier som godkänts och genomförts under 2019. 
 

Ansvarig Titel Tillhörighet 
Andersson, Marie 
Dahlqvist, Mathilda 
 

Upplevelser av att underlätta 
följsamheten till 
hemträningsprogram för 
patienter i primärvården - En 
kvalitativ undersökning av 
nyexaminerade 
fysioterapeuter från Uppsala 
Universitet 
 

Institutionen för 
neurovetenskap, Uppsala 
universitet 

Benz, Julia  Designing IT systems in 
Health-care to support the 
wound treatment process 

Institutionen för 
informationsteknologi, 
Uppsala Universitet 

Blomberg, Lina  
Stenhammar, Cecilia  

En personcentrerad vård för 
regnbågsfamiljer 

Institutionen för folkhälso-och 
vårdvetenskap, Uppsala 
Universitet 

Boberg, Pia  
 

Upplever professionerna i 
primärvården att digitala 
vårdmöten: bidrar till en 
jämlik hälso- och sjukvård? - 
En fallstudie av primärvården 
i Region Uppsala. 
Examensarbete 

Institutionen för folkhälso-och 
vårdvetenskap, Uppsala 
universitet 

Hjelm, Katarina  Stöd och socialt stöd till 
anhöriga till utlandsfödda 
personer med diabetes 
 

Institutionen för folkhälso-och 
vårdvetenskap, Uppsala 
universitet 

Jonsson, Maria  Studie för att utvärdera effekt 
och säkerhet av subkutana 
injektioner av tafoxiparin som 
tilläggsbehandling vid 
igångsättning av förlossning 
hos förstföderskor med 
omogen livmoderhals. 
 

Institutionen för kvinnor och 
barns hälsa, Uppsala 
Universitet 

Jonsson, Maria  EVA-studien Institutionen för kvinnor och 
barns hälsa, Uppsala 
universitet 

https://www.regionuppsala.se/sv/Extranat/For_vardgivare/Utveckling/Forskning-primarvarden/Forskningsstudierprojekt-i-Primarvarden/
https://www.regionuppsala.se/sv/Extranat/For_vardgivare/Utveckling/Forskning-primarvarden/Forskningsstudierprojekt-i-Primarvarden/
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Ansvarig Titel Tillhörighet 
Larsson, Elin  
Al Adhami, Maissa 

Vårdgivares värderingar och 
kunskap om sexuell och 
reproduktiv hälsa - 
implikationer för det 
mångkulturella vårdmötet 

Institutionen för kvinnor och 
barns hälsa, Uppsala 
universitet 

Malinovschi, Andrei  
 

BIOCROSS (BIOmarkers in 
CROSS-sectional study) 

 

Martinell, Mats  Samstämmighet mellan 
glucose response curve 
(GRC) efter 75 g glucos och 
GRC efter frukost hos 
personer med typ 2 diabetes 

Nära vård och Hälsa, Region 
Uppsala, Institutionen för 
folkhälso-och vårdvetenskap, 
Uppsala universitet  

Martinell, Mats  DEMAND Nära vård och Hälsa, Region 
Uppsala, Institutionen för 
folkhälso-och vårdvetenskap, 
Uppsala universitet  

Martinell, Mats 
Sundström, Johan  
 

Precision Hypertention Care 
 (PHYSICS) 

Nära vård och hälsa, Region 
Uppsala, Institutionen för 
folkhälso-och vårdvetenskap, 
resp Uppsala universitet 
Medicinska vetenskaper, 
Uppsala Universitet 

Nydahl, Margaretha  
Liljeberg, Evelina 
 

Patienters och dietisters 
erfarenheter av kosttillägg - 
en studie för att öka 
förståelsen avseende 
följsamhet till behandlingen 
 

Institutionen för 
kostvetenskap, Uppsala 
Universitet 

Porathe, Emilie 
Willebrand, Mimmie 
 

Understanding addiction Institutionen för medicinska 
vetenskaper resp 
Institutionen för 
neurovetenskap, Uppsala 
Universitet 

Rosman, Jessica  Utvärdering av en skriftlig 
individuell behandlingsplan 
för patienter med typ-2 
diabetes i primärvården. 
Examensarbete på 
magisternivå 

Nära vård och Hälsa, Region 
Uppsala; Institutionen för 
folkhälso-och vårdvetenskap, 
Uppsala universitet.  
 

Åsenlöf, Pernilla  
 

UWORKin - Arbetsinriktad 
rehabilitering: Återgång i 
arbete för personer med 
långvarig smärta 
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Utvecklingsprojekt  

Utvecklingsprojekt finansierade genom primärvårdens FoU-medel 

Region Uppsala delar årligen ut cirka 3,1 miljoner kronor i särskilda FoU-medel för att finansiera patientnära forsknings- och utvecklingsprojekt 
för den nära vården. Projekt ska vara patientnära i linje med Region Uppsalas forskningsstrategi, patientnyttan ska vara tydliggjord och komma 
patienten till godo inom en nära framtid. Utvecklingsprojekt definieras som ett systematiskt arbete som utnyttjar forskningsresultat, 
vetenskaplig kunskap eller nya idéer för att åstadkomma nya processer, system eller metoder, eller förbättringar av redan existerande sådana. 
Utvecklingsprojekt är tidsbegränsade projekt med tonvikt på införande av evidensbaserad praktik. 
 
Nedan redovisas de projekt som finansierats med primärvårdens FoU-medel för utvecklingsprojekt under 2019. 
 

Huvudansvarig Utvecklingsprojekt Syfte Medverkande 
Arvidsson, Ivonne 
Verksamhetschef. 
Östervåla VC, VO Tierp, 
Nära vård och hälsa. 
 

Förbättringsarbete i 
patientens väg från 
slutenvård till primärvården. 
 

Öka patientsäkerheten genom att 
förbättra och säkerställa en god och 
säker planering från slutenvård samt 
uppföljningen via primärvården. 
 

 

Berggren, Sofi 
ST-läkare. Nyby vårdcentral 
(privat).  
 

EcoBio. 
 

Undersöka huruvida det förekommer en 
korrelation mellan lågt Omega 3-intag 
och betydande beteendeproblematik 
och/eller tecken till psykisk ohälsa hos 
barn. 

Sara Lind, sjuksköterska, Aros 
Hälsocenter. Madeleine Thune, 
Nyby vårdcentral. Handledare 
Anne Björk, distriktsläkare. 
Cosmos asyl- och 
integrationshälsan, VO Gottsunda, 
Nära vård och hälsa. 

Blom, Pernilla 
ST-läkare, Stenhagens 
vårdcentral, VO Gottsunda, 
Nära vård och hälsa. 

Kan upplevelsen av nedsatt 
av lokalanestesi verifieras 
med objektiva test?  
 

Undersöka förekomst av objektiva fynd 
hos patienter med subjektiv upplevelse 
av nedsatt effekt för lokalanestesi. 

Per Kristiansson, docent. Årsta 
vårdcentral, Uppsala universitet 

Engqvist, Hans 
ST-läkare. Östervåla 
Vårdcentral, VO Tierp, Nära 
vård och hälsa. 
 

Topikal analgesi med 
capsaicin för patienter med 
fibromyalgi. 
 

Hitta alternativ behandling för patienter 
med fibromyalgi. 

 

https://www.regionuppsala.se/Global/HOH/FOU/Forskningsstrategi%202014-2018.pdf
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Huvudansvarig Utvecklingsprojekt Syfte Medverkande 
Lannerkrans Fahlgren, 
Carolina 
Leg. sjukgymnast. Flogsta 
vårdcentral, VO Gottsunda, 
Nära vård och hälsa. 
 

Motiverande samtal i grupp 
för patienter med KOL. 
 

Utveckla, pröva och utvärdera 
Motiverande samtal i grupp för patienter 
med kroniskt obstruktiv lungsjukdom med 
målsättning att förändra levnadsvanorna 
tobaksbruk, fysisk aktivitet, alkohol, kost 
och social aktivitet. 

Bo Karlsson specialist i 
Allmänmedicin. Gimo vårdcentral. 

Lutvica, Nina 
Kurator. Aros Hälsocenter 
vårdcentral (privat). 
 

Kartläggning av riskfaktorer 
för långtidssjukskrivning 
bland patienter med psykisk 
ohälsa på Aros Hälsocenter. 
 

Identifiera faktorer som predicerar 
negativt utfall av långtidssjukskrivning 
pga. psykiatrisk diagnos på 
primärvården. 
Undersöka om gruppen patienter som 
har avvisats från psykiatri eller väntar på 
utredning inom specialistpsykiatri är 
överrepresenterad bland 
långtidssjukskrivna patienter. 

Reine Svensson och Caroline Säll, 
Kurator, Aros Hälsocenter 
vårdcentral 

Malmberg, Jennie 
Leg Barnmorska. Uppsala 
Barncentrum och 
vårdcentral (privat). 
 

Uppstart av team för att 
förbättra hälsan hos gravida 
med övervikt/fetma, 
ohälsosamma levnadsvanor 
och/eller psykisk ohälsa. 
 

Utveckling av rutiner för att ha ett 
tvärprofessionellt samarbete kring 
gravida med övervikt/fetma, psykisk 
ohälsa och ohälsosamma levnadsvanor 
på Uppsala Barncentrum o Vårdcentrals 
Barnmorskemottagning. Minska risken 
för komplikationer under och efter 
graviditet hos mor och barn som kopplas 
till övervikt, ohälsosamma levnadsvanor 
och psykisk ohälsa. 

Carin Brander, leg barnmorska, 
Sofia Björkman, leg dietist, Kitty 
Haga, leg dietist, Tove 
Stålhammar, leg fysioterapeut, 
Sandra Jung, kurator. Uppsala 
Barncentrum och vårdcentral. 

Morgensterns, Elin 
Leg. psykolog. 
Samariterhemmets 
vårdcentral, VO Centrala 
staden, Nära vård och 
hälsa. 
 

KBT i gruppformat för 
primärvårdspatienter med 
stress- och 
utmattningsproblematik. 
 

Undersöka om KBT i gruppformat är en 
passande behandling för 
primärvårdspatienter inom Region 
Uppsala med stress- och 
utmattningsproblematik. Slutförande av 
ett FoU-utvecklingsprojekt som 
påbörjades under 2018. 
 

Yonas Lindell, leg. psykolog, 
Samariterhemmets vårdcentral. 
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Huvudansvarig Utvecklingsprojekt Syfte Medverkande 
Nilsson, Lena 
Leg logoped. Habilitering 
för intellektuell 
funktionsnedsättning och 
autism, VO funktionshinder, 
Nära vård och hälsa. 
 

Tidig intervention – om vikten 
av att komma igång med lek 
och kommunikation! 
 

Utveckla webbsidan ”Tidig intervention – 
Kom igång med lek och kommunikation” 
med instruktionsfilmer 
Ta fram en föräldrautbildning kopplat till 
webbsidan för att. förebygga 
kommunikativa och språkliga 
svårigheter, som på längre sikt kan ge 
problem med samspel och lek. 
 

Vera Nycander, leg psykolog. 
Habilitering för intellektuell 
funktionsnedsättning och autism, 
VO funktionshinder, Nära vård och 
hälsa. 

Olsmats, Marit 
Leg sjukgymnast. Ture 
Ålander Läkarpraktik 
(privat). 
 
 

Livsstilsskola: En utvärdering 
av teambaserad 
hälsoutbildning på 
vårdcentral. 
 

utvärdera en hälsoutbildning för patienter 
med riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom 

 

Rosman, Jessica  
Sjuksköterska med 
diabetesansvar. Gimo, 
Alunda och Österbybruks 
vårdcentral, VO 
Östhammar, Nära vård och 
hälsa. 
 

Utvärdering av en skriftlig 
individuell behandlingsplan 
för patienter med typ-2 
diabetes i primärvården. 
 

Magisterprogram inom ämnesområde: 
Specialistsjuksköterska med inriktning 
diabetesvård. Uppsatsarbete HT19-
VT20. 

 

Tell, Tekla 
PTP-psykolog. Gottsunda 
vårdcentral, VO Gottsunda, 
Nära vård och hälsa. 
 

Vårdgaranti – psykisk ohälsa. 
 

Undersöka om det varit möjligt att korta 
väntetiderna för att få en professionell 
bedömning av psykolog, kurator eller 
psykiatrisjuksköterska. 

Rasmus Andersson, leg. Psykolog. 
Gottsunda vårdcentral, VO 
Gottsunda, Nära vård och hälsa. 
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Utvecklingsprojekt finansierade med Region Uppsalas riktade FoU-medel, externa medel och/eller inom tjänst 

Region Uppsala utlyser årligen ut cirka 9 miljoner kronor i särskilda FoU-medel för att finansiera projekt med patientnära inriktning. Medlen är 

fördelade till Primärvården, Folktandvården och övergripande Region Uppsala. Projekt ska vara patientnära i linje med Region Uppsalas 
forskningsstrategi, där den direkta patientnyttan ska vara tydliggjord och komma patienten till godo inom en nära framtid. 
 
Nedan redovisas de utvecklingsprojekt som finansierats med Region Uppsalas riktade FoU-medel och/eller externa medel för 
utvecklingsprojekt 2019. 
 

Huvudansvarig Utvecklingsprojekt Syfte 
Nilsson Karlberg, Eila 
Psykoterapeut. Resurs- och 
kunskapsenheten. VO-
Funktionshinder, Nära vård och 
hälsa 

Manual för genomförande av 
utbildning i PBS (Positive 
Behaviour Support) till personal 
inom habiliteringen. 
 
Finansiering: Riktade FoU-
medel Region Uppsala 
 

Ta fram en manual på svenska, anpassad efter 
svenska förhållanden, för att användas vid utbildning i 
problemskapande beteende till i första hand psykologer 
och parallellt i relevanta delar även för andra 
yrkesgrupper. 
 

Sarkadi Kristiansson, Robert 
Doktorand, chefsläkare. 
Ledningskontoret, Nära vård och 
hälsa. 
 

Systematiskt förbättringsarbete 
av vårdplanering för de mest 
sjuka äldre. 
 
Finansiering: Region Uppsalas 
riktade FoU-medel.  
 

Att gå från 65% medicinsk vårdplan till ett av 
verksamheten satt maximal andel under 2018-2019 för 
att klara av förflyttningen av vård från slutenvården till 
den öppna vården.  
 

Segeblad, Birgitta 
Mödrahälsovårdsöverläkare, 
Akademiska sjukhuset. 
 
Louise Hjortenfalk 
Hälsoutvecklare, Ledningskontoret, 
Nära vård och hälsa. 

Ett gemensamt stöd till gravida 
med övervikt och fetma.  
 
Finansiering: Region Uppsalas 
statliga medel. 

Samla in information om nuvarande arbetssätt gällande 
stöd till gravida med övervikt och fetma i Region 
Uppsala och utifrån detta förslå vidare insatser (2018 - 
2019). 

 
 

https://www.regionuppsala.se/Global/Extran%c3%a4t/Region%20Uppsala/FoU/Forskningsstrategi%202014-2018.pdf
https://www.regionuppsala.se/Global/Extran%c3%a4t/Region%20Uppsala/FoU/Forskningsstrategi%202014-2018.pdf
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Diagram över fördelningen 2019 mellan verksamhetsområden av de 15 utvecklingsprojekt 
som genomförts av NVHs medarbetare och som beviljats finansiering från primärvårdens 
FoU-medel och/eller Region Uppsalas riktade FoU-medel. Diagrammet inkluderar inte 
förbättringsarbeten, verksamhetsutveckling eller arbeten inom innovationsnoder. 
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Studier inom ramen för utbildningar och kurser  

Vetenskapliga arbeten genomförda av ST-läkare i allmänmedicin 

Följande arbeten har genomförts under året inom kursen Vetenskapligt förhållningssätt för 
ST-läkare i allmänmedicin. Varje titel i tabellen nedan innehåller en länk till respektive arbete, 
och kan även återfinnas på Region Uppsalas hemsida: 
 
http://www.lul.se/sv/Extranat/For_vardgivare/Utveckling/ST-tjanstgoring-
allmanmedicin/Forskning/ST-uppsatser/  
 

Författare Titel på studie 
Amanuel, Dawit 
Capio Enköping (privat) 

Opioid therapy in chronic lower back pain, 
how effective is it? 

Brieger Noack, Natasha 
Gottsunda vårdcentral, VO Gottsunda, 
Nära vård och hälsa 

Träning vid övre luftvägsinfektion? Vad 
ska vi svara patienterna? 

Degler, Beata  
Gottsunda vårdcentral, VO Gottsunda, 
Nära vård och hälsa 

D-vitamintillskott vid behandling av 
kroniska smärttillstånd 

Denstedt, Gustav 
Eriksbergs vårdcentral, VO Gottsunda, 
Nära vård och hälsa 

Metformin som prevention mot 
kolorektalcancer? 

Giannakopoulou, Anna 
Kungsgärdets vårdcentral VO 
Kungsgärdet, Nära vård och hälsa 

Is psoriasis a risk factor for cardiovascular 
events? 

Hossain, Himel 
Familjeläkarna i Luthagen (privat) 

Should gps use ultrasound in primary 
care? 

Jerman, Ales 
Svartbäckens vårdcentral, VO 
Kungsgärdet, Nära vård och hälsa 

Oral glukokortikoid som behandling av 
akut lumbago med ischias i primärvården 

Karlin, Peter 
Eriksbergs vårdcentral, VO Gottsunda, 
Nära vård och hälsa 

Springmask - Vad är evidensen för 
behandling av symptom och icke 
symptomgivande infektioner? 

Thorhallsdottir, Dora 
Knivsta vårdcentral, VO Centrala 
staden, Nära vård och hälsa 

Kan behandling med Lactobacillus kliniskt 
förbättra symtom av IBS? 

Tziouvaras, Pavlos  
Knivsta läkargrupp (privat) 

Akupunkturbehandling vid 
spänningshuvudvärk 

Zamac, Malin 
Uppsala Barncentrum och Vårdcentral 
(privat) 

Skärmtid och psykisk ohälsa hos barn och 
ungdomar 

 

  

http://www.lul.se/sv/Extranat/For_vardgivare/Utveckling/ST-tjanstgoring-allmanmedicin/Forskning/ST-uppsatser/
http://www.lul.se/sv/Extranat/For_vardgivare/Utveckling/ST-tjanstgoring-allmanmedicin/Forskning/ST-uppsatser/
http://www.lul.se/Global/Extran%c3%a4t/V%c3%a5rdgivare/ST_lakare/2018/Vetenskapliga%20arbeten/Opioid%20therapy%20in%20chronic%20lower%20back%20pain,%20how%20effectiv%20is%20it,%20Dawit%20Amanuel,%20HT19.pdf
http://www.lul.se/Global/Extran%c3%a4t/V%c3%a5rdgivare/ST_lakare/2018/Vetenskapliga%20arbeten/Opioid%20therapy%20in%20chronic%20lower%20back%20pain,%20how%20effectiv%20is%20it,%20Dawit%20Amanuel,%20HT19.pdf
http://www.lul.se/Global/Extran%c3%a4t/V%c3%a5rdgivare/ST_lakare/2018/Vetenskapliga%20arbeten/Tr%c3%a4ning%20vi%20d%20%c3%b6vre%20luftv%c3%a4gsinfektion%20-%20Vad%20ska%20vi%20svara%20patienterna.%20Natasha%20Brieger%20Noack%202019.pdf
http://www.lul.se/Global/Extran%c3%a4t/V%c3%a5rdgivare/ST_lakare/2018/Vetenskapliga%20arbeten/Tr%c3%a4ning%20vi%20d%20%c3%b6vre%20luftv%c3%a4gsinfektion%20-%20Vad%20ska%20vi%20svara%20patienterna.%20Natasha%20Brieger%20Noack%202019.pdf
http://www.lul.se/Global/Extran%c3%a4t/V%c3%a5rdgivare/ST_lakare/2018/Vetenskapliga%20arbeten/D-vitamntillskott%20vid%20behandling%20av%20kroniska%20sm%c3%a4rttillst%c3%a5nd,%20Beata%20Degler,%20HT19.pdf
http://www.lul.se/Global/Extran%c3%a4t/V%c3%a5rdgivare/ST_lakare/2018/Vetenskapliga%20arbeten/D-vitamntillskott%20vid%20behandling%20av%20kroniska%20sm%c3%a4rttillst%c3%a5nd,%20Beata%20Degler,%20HT19.pdf
http://www.lul.se/Global/Extran%c3%a4t/V%c3%a5rdgivare/ST_lakare/2018/Vetenskapliga%20arbeten/Metformin%20som%20prevention%20mot%20kolorektalcancer,%20Gustav%20Denstedt,%20HT19.pdf
http://www.lul.se/Global/Extran%c3%a4t/V%c3%a5rdgivare/ST_lakare/2018/Vetenskapliga%20arbeten/Metformin%20som%20prevention%20mot%20kolorektalcancer,%20Gustav%20Denstedt,%20HT19.pdf
http://www.lul.se/Global/Extran%c3%a4t/V%c3%a5rdgivare/ST_lakare/2018/Vetenskapliga%20arbeten/Is%20psoriasis%20a%20risk%20factor%20for%20cardovascular%20events,%20Anna%20Giannakoupoulou,%20HT19.pdf
http://www.lul.se/Global/Extran%c3%a4t/V%c3%a5rdgivare/ST_lakare/2018/Vetenskapliga%20arbeten/Is%20psoriasis%20a%20risk%20factor%20for%20cardovascular%20events,%20Anna%20Giannakoupoulou,%20HT19.pdf
http://www.lul.se/Global/Extran%c3%a4t/V%c3%a5rdgivare/ST_lakare/2018/Vetenskapliga%20arbeten/Should%20gps%20use%20ultrasound%20in%20primary%20care,%20Himel%20Hossain,%20HT19.pdf
http://www.lul.se/Global/Extran%c3%a4t/V%c3%a5rdgivare/ST_lakare/2018/Vetenskapliga%20arbeten/Should%20gps%20use%20ultrasound%20in%20primary%20care,%20Himel%20Hossain,%20HT19.pdf
http://www.lul.se/Global/Extran%c3%a4t/V%c3%a5rdgivare/ST_lakare/2018/Vetenskapliga%20arbeten/Oral%20glukokortikoid%20som%20behandling%20av%20akut%20lumbago%20med%20ischias%20i%20prim%c3%a4rv%c3%a5rden,%20Ales%20Jerman,%20HT19.pdf
http://www.lul.se/Global/Extran%c3%a4t/V%c3%a5rdgivare/ST_lakare/2018/Vetenskapliga%20arbeten/Oral%20glukokortikoid%20som%20behandling%20av%20akut%20lumbago%20med%20ischias%20i%20prim%c3%a4rv%c3%a5rden,%20Ales%20Jerman,%20HT19.pdf
http://www.lul.se/Global/Extran%c3%a4t/V%c3%a5rdgivare/ST_lakare/2018/Vetenskapliga%20arbeten/Springmask%20-%20Vad%20%c3%a4r%20evidensen%20f%c3%b6r%20behandling%20av%20symtomgivande%20och%20icke%20symtomgivande%20infektioner,%20Peter%20Karlin,%20HT19.pdf
http://www.lul.se/Global/Extran%c3%a4t/V%c3%a5rdgivare/ST_lakare/2018/Vetenskapliga%20arbeten/Springmask%20-%20Vad%20%c3%a4r%20evidensen%20f%c3%b6r%20behandling%20av%20symtomgivande%20och%20icke%20symtomgivande%20infektioner,%20Peter%20Karlin,%20HT19.pdf
http://www.lul.se/Global/Extran%c3%a4t/V%c3%a5rdgivare/ST_lakare/2018/Vetenskapliga%20arbeten/Springmask%20-%20Vad%20%c3%a4r%20evidensen%20f%c3%b6r%20behandling%20av%20symtomgivande%20och%20icke%20symtomgivande%20infektioner,%20Peter%20Karlin,%20HT19.pdf
http://www.lul.se/Global/Extran%c3%a4t/V%c3%a5rdgivare/ST_lakare/2018/Vetenskapliga%20arbeten/Kan%20behandling%20med%20Lactobacillus%20kliniskt%20f%c3%b6rb%c3%a4ttra%20symtom%20av%20IBS,%20Dora%20Thorhallsdottir%202019.pdf
http://www.lul.se/Global/Extran%c3%a4t/V%c3%a5rdgivare/ST_lakare/2018/Vetenskapliga%20arbeten/Kan%20behandling%20med%20Lactobacillus%20kliniskt%20f%c3%b6rb%c3%a4ttra%20symtom%20av%20IBS,%20Dora%20Thorhallsdottir%202019.pdf
http://www.lul.se/Global/Extran%c3%a4t/V%c3%a5rdgivare/ST_lakare/2018/Vetenskapliga%20arbeten/Akupunkturbehandling%20vad%20sp%c3%a4nningshuvudv%c3%a4rk,%20Pavlos%20Tziouvaras%20HT19.pdf
http://www.lul.se/Global/Extran%c3%a4t/V%c3%a5rdgivare/ST_lakare/2018/Vetenskapliga%20arbeten/Akupunkturbehandling%20vad%20sp%c3%a4nningshuvudv%c3%a4rk,%20Pavlos%20Tziouvaras%20HT19.pdf
http://www.lul.se/Global/Extran%c3%a4t/V%c3%a5rdgivare/ST_lakare/2018/Vetenskapliga%20arbeten/Sk%c3%a4rmtid%20och%20psykisk%20oh%c3%a4lsa%20hos%20barn%20och%20ungdomar,%20Malin%20Zamac,%20HT19.pdf
http://www.lul.se/Global/Extran%c3%a4t/V%c3%a5rdgivare/ST_lakare/2018/Vetenskapliga%20arbeten/Sk%c3%a4rmtid%20och%20psykisk%20oh%c3%a4lsa%20hos%20barn%20och%20ungdomar,%20Malin%20Zamac,%20HT19.pdf
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Diagram över fördelningen mellan verksamhetsområden av de 11 uppsatser av ST-läkare 
inom allmänmedicin under 2019: 
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Kvalitet- och patientsäkerhetsutbildning för personal inom Nära vård och hälsa 

Under 2019 har två kursomgångar genomförts, i april och december. Syftet med kursen var 
ökade kunskaper bland medarbetare inom patientsäkerhet och förbättringskunskap.  
 
Totalt har cirka 20 förbättringsarbeten tagits fram per kursomgång för att arbetas med inom 
respektive verksamhet. För mer information om ämnen för dessa förbättringsarbeten 
kontakta kursansvarig Robert Sarkardi Kristiansson, chefsläkare, Ledningskontoret, Nära 
vård och hälsa, eller Lisa Lundberg Steiner, vård- och patientsäkerhetsstrateg, 
Ledningskontoret, Nära vård och hälsa. 
 
 

Kunskapsspridning  

 

Seminarier  

Seminarier som genomförts i NVHs regi under året 
 

Månad  Seminarium Föredragare 
Mars 2019 Medicinska bibliotekets tjänster 

och databaser. Vilka tjänster 
erbjuds Region Uppsalas 
medarbetare? 
 

Heidi Simosdotter-Marlisto, 
Medicinska biblioteket och Helena 
Karlén Nilsson, FoUU, 
Ledningskontoret, Nära vård och 
hälsa. 

Mars 2019 Healthcare improvement in 
Skotland. Seminar with Jason 
Leitch. 
 

Robert S Kristiansson, doktorand, 
chefsläkare. Ledningskontoret, 
Nära vård och hälsa. 

September 
2019 

Vårdens digitala satsningar för att 
förenkla nyttjandet av vården. 
 

Gustaf Nolinder, FoUU, 
Ledningskontoret, Nära vård och 
hälsa. 

Oktober 2019 Combining clinical research and 
quality improvement Två tillfällen 
med Intermountain Healthcare 
(USA). 

 

Robert S Kristiansson, doktorand, 
chefsläkare. Ledningskontoret, 
Nära vård och hälsa. 

November 
2019 

Därför bedöms psykisk ohälsa så 
olika. 
avhandling från juni 2019 om 
läkares och försäkringskassans 
bedömningar. 

Maricel Knechtel, FoUU, 
Ledningskontoret, Nära vård och 
hälsa. 

December 
2019 

Projektmodeller i Region Uppsala. 
Mallar och dokument för 
projektarbete inom Region 
Uppsala. 
 

Eva-Lena Nilsson, projektchef 
Effektiv och nära vård, 
Regionkontoret  
och Johanna Wahlin, projektchef, 
Nära vård och hälsa. 
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Presentationer vid konferenser 

Konferenser vid vilka medarbetare från NVH har bidragit med presentationer, posters eller 
workshops under 2019. Tabellen är sorterad efter konferens i bokstavsordning.  
 

Konferens Ämne Deltagare från 
NVH 

Atypical Interaction 
Conference, Finland 
 

Communicative competence as 
dependent on interactional 
context. Speaking partner’s 
scaffolding practices in 
interaction using an eye gaze 
technology accessed SGD. 
 

Helena Tegler. VO 
Funktionshinder, Nära 
vård och hälsa (med 
Niklas Norén, Uppsala 
universitet). 
 

Conversation as a tool, 
Norge 
 

Turn-in-interaction including an 
eye gaze accessed speech 
generating device. 
 

Helena Tegler. VO 
Funktionshinder, Nära 
vård och hälsa. 
 

Forsknings och 
utvecklingsarbeid i 
barnevernet hvor en eller 
begge foreldre har kognitive 
vansker, språkvanser eller 
generelle laerevansker, 
Norge 
 

Universell design för kognitiv 
tillgjengelighet. 
 

Gunnel Janeslätt, VO 
Funktionshinder, Nära 
vård och hälsa. 

Föreningen för Kognitivt 
Stöd, FKS Inspirationsdagar, 
Stockholm 
 

Universell design. 
 

Gunnel Janeslätt, VO 
Funktionshinder, Nära 
vård och hälsa. 
 

Föräldraskap och stöd i 
föräldraskap, Falun 
 

Projekt om föräldrar med 
funktionsnedsättning: Mamma 
trots allt. 
 

Gunnel Janeslätt, VO 
Funktionshinder, Nära 
vård och hälsa. 
 

Konferens vid Royal College 
of Nursing, England  
 

Frequent callers to telenursing 
services. 
 

Elenor Kaminsky, 
FoUU-enheten, 
Ledningskontoret, Nära 
vård och hälsa (med 
Sofia Skogevall och 
Inger Holmström, 
Mälardalens högskola). 
 

Nationella 
barnhälsovårdsdagarna, 
Eskilstuna 
 

Föredrag om Tidig intervention 
och föräldrakursens 
pilotomgång. 
 

Lena Nilsson och Vera 
Nycander, VO 
Funktionshinder, Nära 
vård och hälsa. 
 

Stöd till föräldrar med 
kognitiva svårigheter – 
rättigheter och möjligheter, 
Göteborg 
 

”Barn – vet jag vad det 
innebär?”: En modell för att ge 
unga på gymnasiesärskola ett 
underlag för att fatta 
informerade beslut om vuxenliv 
och föräldraskap. 
 

Gunnel Janeslätt, VO 
Funktionshinder, Nära 
vård och hälsa. 
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Konferens Ämne Deltagare från 
NVH 

Utvecklingskraft, Jönköping 
 

Föreläsning om In- och 
utskrivningsprocessen i 
slutenvården.  
 

Ann-Marie Thordeman 
och Robert Sarkadi 
Kristiansson, 
Ledningskontoret, Nära 
vård och hälsa. 
 

World Congress of the 
International Association for 
the Scientific Study of 
Intellectual and 
Developmental Disabilities 
(IASSIDD), Skottland 
 

Advocating for parents with 
intellectual disabilities by 
mobilization of professionals. 
 

Gunnel Janeslätt och 
Agnetha Hammerin, VO 
Funktionshinder, Nära 
vård och hälsa. 
 

Tools for Cognitive Accessibility, 
focus on visitations for parents 
with intellectual disabilities and 
children in foster care. 
 

Gunnel Janeslätt, Lydia 
Springer och Agnetha 
Hammerin, VO 
Funktionshinder, Nära 
vård och hälsa. 
 

A father anyhow: Experiences 
of fathering role in fathers with 
intellectual disability with 
children in foster care. 
 

Gunnel Janeslätt, VO 
Funktionshinder, Nära 
vård och hälsa (med 
Karin Jöreskog, Helena 
Lindstedt och Päivi 
Adolfsson, Uppsala 
universitet). 
 

How can an intervention with 
knowledge and care-taking 
prepare youth with ID for future 
decisions to parenthood? 
 

Gunnel Janeslätt, VO 
Funktionshinder, Nära 
vård och hälsa (med 
Eva Randell, Högskolan 
Dalarna och Berit 
Höglund, Akademiska 
sjukhuset, Region 
Uppsala). 
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Vetenskapliga artiklar som publicerats under 2019 

I detta avsnitt redovisas vetenskapliga artiklar som publicerats av medarbetare i NVH under året. Doktorsavhandlingar som godkänts under året 
redovisas också här, dessa finns även med under respektive doktorands projekt i forskningsavsnittet. Totalt publicerades 20 vetenskapliga 
artiklar inom förvaltningen under året. 
 

Medarbetare NVH Författare Artikel Tidsskrift 
Björk, Anne 
Distriktsläkare. Cosmos 
asyl- och 
integrationshälsan, VO 
Gottsunda, Nära vård 
och hälsa. 

A. Björk, E. Ribom, G. 
Johansson, R. Scragg, 
D. Mellström, E. 
Grundberg, C. Ohlsson, 
M. Karlsson, Ö. 
Ljunggren, A. Kindmark 

Variations in the vitamin D receptor 
gene are not associated with 
measures of muscle strength, 
physical performance, or falls in 
elderly men. Data from MrOS 
Sweden2019. 

Journal of Steroid Biochemistry and Molecular 
Biology, ISSN 0960-0760, E-ISSN 1879-1220, 
Vol. 187, s. 160-165. 
https://doi.org/10.1016/j.jsbmb.2018.11.014 

Bring, Annika FoU-
koordinator. FoUU-
enheten, 
Ledningskontoret, Nära 
vård och hälsa. 

B. Vahlberg, A. Bring, 
K. Hellström, L. 
Zetterberg 

Level of physical activity in men and 
women with chronic stroke. 

Physiotherapy Theory and Practice, ISSN 0959-
3985, E-ISSN 1532-5040, Vol. 35, nr 10, s. 947-
955. 
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09
593985.2018.1460646?journalCode=iptp20 

Fält, Elisabet 
Disputerad 2019, 
distriktssköterska. Årsta 
vårdcentral, VO Årsta, 
Nära vård och hälsa. 

A. Dahlberg, E. Fält, A. 
Ghaderi, A. Sarkadi, R. 
Salari 

Swedish norms for the Strengths 
and Difficulties Questionnaire for 
children 3-5 years rated by parents 
and preschool teachers. 

Scandinavian Journal of Psychology, ISSN 
0036-5564, E-ISSN 1467-9450. 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31833080 

Fält, Elisabet 
(se ovan) 

E. Fält A cross-service approach to identify 
mental health problems in 3–5-year-
old children using the Strengths and 
Difficulties Questionnaire. 

Doktorsavhandling 2019: http://www.diva-
portal.org/smash/get/diva2:1320118/FULLTEXT
01.pdf 

Janeslätt, Gunnel 
Forskare vid SUF 
Kunskapscentrum, VO 
Funktionshinder, Nära 
vård och hälsa 

M. Holmefur, K. 
Lidström-Holmqvist, A. 
Hayat Roshanay, P. 
Arvidsson, S. White, G. 
Janeslätt 

Pilot Study of Let’s Get Organized: A 
Group Intervention for Improving 
Time Management. 

American Journal of Occupational Therapy, 
ISSN 0272-9490, E-ISSN 1943-7676, Vol. 73, 
nr 5, artikel-id 7305205020. 
https://doi.org/10.5014/ajot.2019.032631 

https://doi.org/10.1016/j.jsbmb.2018.11.014
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09593985.2018.1460646?journalCode=iptp20
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09593985.2018.1460646?journalCode=iptp20
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31833080
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1320118/FULLTEXT01.pdf
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1320118/FULLTEXT01.pdf
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1320118/FULLTEXT01.pdf
https://doi.org/10.5014/ajot.2019.032631
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Medarbetare NVH Författare Artikel Tidsskrift 
Janeslätt, Gunnel 
 (se ovan) 

G. Janeslätt, K. 
Jöreskog, H. Lindstedt, 
P. Adolfsson 

Experiences of the maternal role and 
support in mothers with cognitive 
limitations who have children in 
placement. 

Child & Family Social Work ISSN 1356-7500, E-
ISSN 1365-2206, Vol. 24, nr 4, s. 494-502. 
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/c
fs.12629 

Janeslätt, Gunnel 
 (se ovan) 

A. Hayat Roshanai, G. 
Janeslätt, S. White, K. 
Lidström Holmqvist 

Time management skills in relation 
to general self-efficacy and parental 
sense of competence in individuals 
with and without cognitive 
disabilities. 

Cogent Psychology, ISSN 2331-1908, Vol. 6, nr 
1, artikel-id 1655981. http://www.diva-
portal.org/smash/get/diva2:1360207/FULLTEXT
01.pdf 

Janeslätt, Gunnel 
 (se ovan) 

G. Janeslätt, S. Wallin 
Ahlström, M. Granlund 

Intervention in time‐processing 
ability, daily time management and 
autonomy in children with intellectual 
disabilities aged 10–17 years – A 
cluster randomised trial. 

Australian Occupational Therapy Journal, ISSN 
0045-0766, E-ISSN 1440-1630, Vol. 66, nr 1, s. 
110-120. https://doi.org/10.1111/1440-
1630.12547  
 

Janeslätt, Gunnel 
 (se ovan) och  
Springer, L 
leg psykolog, SUF-
Kunskapscentrum, VO 
Funktionshinder, Nära 
vård och hälsa 

G. Janeslätt, M. 
Larsson, L. Springer, B. 
Höglund 

An Intervention using the Tool-kit 
”Children – what does it involve?” 
and the Real-Care-Baby simulator 
among students with ID - a feasibility 
study. 

Journal of applied research in intellectual 
disabilities, ISSN 1360-2322, E-ISSN 1468-
3148, Vol. 32, s. 380-389. 
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j
ar.12535  
 

Kaminsky, Elenor 
Sjuksköterska, lektor, 
FoUU-enheten, 
Ledningskontoret, Nära 
vård och hälsa 

J. Håkansson Eklund, I. 
K. Holmström, T. 
Kumlin, E. Kaminsky, 
K. Skoglund, J. 
Höglander, A. J. 
Sundler, E. Condén, M. 
Summer Meranius 

“Same same or different?” A review 
of reviews of person-centered and 
patient-centered care. 

Patient Education and Counseling, ISSN 0738-
3991, E-ISSN 1873-5134, Vol. 102, nr 1, s. 3-
11. https://doi.org/10.1016/j.pec.2018.08.029 
 

Kaminsky, Elenor 
(se ovan) 

E. Kaminsky, A. T. 
Höglund 

Swedish Healthcare Direct 
managers' views on gender 
(in)equity - Applying a conceptual 
model. 

International Journal for Equity in Health, ISSN 
1475-9276, E-ISSN 1475-9276, Vol. 18, artikel-
id 114. http://www.diva-
portal.org/smash/get/diva2:1352409/FULLTEXT
01.pdf  

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/cfs.12629
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/cfs.12629
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1360207/FULLTEXT01.pdf
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1360207/FULLTEXT01.pdf
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1360207/FULLTEXT01.pdf
https://doi.org/10.1111/1440-1630.12547
https://doi.org/10.1111/1440-1630.12547
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/jar.12535
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/jar.12535
https://doi.org/10.1016/j.pec.2018.08.029
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1352409/FULLTEXT01.pdf
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1352409/FULLTEXT01.pdf
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1352409/FULLTEXT01.pdf
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Medarbetare NVH Författare Artikel Tidsskrift 
Kaminsky, Elenor 
(se ovan) 

L. Lännerström, T. 
Wallman, E. Kaminsky, 
I. K. Holmström 

Gaining role clarity in working with 
sick leave questions—Registered 
Nurses’ experiences of an 
educational intervention. 

Nursing Open, E-ISSN 2054-1058, Vol. 6, nr 2, 
s. 236-244. 
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/n
op2.201 

Knechtel, Maricel 
Disputerad 2019, 
sociolog. FoUU-enheten, 
Ledningskontoret, Nära 
vård och hälsa. 

M. Knechtel Categorization Work in the Swedish 
Welfare State: Doctors and social 
insurance officers on persons with 
mental ill-health. 

Doktorsavhandling 2019. Doktorsavhandling 

Diva portal M Knechtel 

Martinell, Mats Lektor, 
distriktsläkare, forskare. 
Eriksbergs akademiska 
vårdcentral. VO 
Gottsunda och FoUU-
enheten, 
Ledningskontoret, Nära 
vård och hälsa. 

Andris Elksnis, Mats 
Martinell, Olof Eriksson 
and Daniel Espes 

Heterogeneity of Metabolic Defects 
in Type 2 Diabetes and Its Relation 
to Reactive Oxygen Species and 
Alterations in Beta-Cell Mass. 

Frontiers in Physiology, ISSN 1664-042X, E-
ISSN 1664-042X, Vol. 10, artikel-id 107. 
http://uu.diva-
portal.org/smash/get/diva2:1296574/FULLTEXT
01.pdf  
 

Martinell, Mats 
(se ovan) 

K. Singh, M. Martinell, 
Z. Luo, D. Espes, J. 
Stalhammar, S. 
Sandler and P.-O. 
Carlsson 

. Cellular immunological changes in 
patients with LADA are a mixture of 
those seen in patients with type 1 
and type 2 diabetes. 

Clinical and Experimental Immunology, ISSN 
0009-9104, E-ISSN 1365-2249, Vol. 197, nr 1, 
s. 64-73. http://uu.diva-
portal.org/smash/get/diva2:1353796/FULLTEXT
01.pdf.  

Peterson, Magnus 
Leg läkare, lektor, 
forskare, 
Samariterhemmets 
akademiska vårdcentral, 
VO Centrala staden och 
FoUU-enheten, 
Ledningskontoret, Nära 
vård och hälsa. 

K. Jonsson, M. 
Peterson 

Peak expiratory flow rate and 
thoracic mobility in people with 
fibromyalgia. A cross sectional 
study. 

Scandinavian Journal of Pain, ISSN 1877-8860, 
E-ISSN 1877-8879, Vol. 19, nr 4, s. 755-763. 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31343985 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/nop2.201
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/nop2.201
http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?dswid=-6796&pid=diva2%3A1306655&c=2&searchType=SIMPLE&language=sv&query=maricel+knechtel&af=%5B%5D&aq=%5B%5B%5D%5D&aq2=%5B%5B%5D%5D&aqe=%5B%5D&noOfRows=50&sortOrder=author_sort_asc&sortOrder2=title_sort_asc&onlyFullText=false&sf=all
http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?dswid=-6796&pid=diva2%3A1306655&c=2&searchType=SIMPLE&language=sv&query=maricel+knechtel&af=%5B%5D&aq=%5B%5B%5D%5D&aq2=%5B%5B%5D%5D&aqe=%5B%5D&noOfRows=50&sortOrder=author_sort_asc&sortOrder2=title_sort_asc&onlyFullText=false&sf=all
http://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1296574/FULLTEXT01.pdf
http://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1296574/FULLTEXT01.pdf
http://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1296574/FULLTEXT01.pdf
http://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1353796/FULLTEXT01.pdf
http://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1353796/FULLTEXT01.pdf
http://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1353796/FULLTEXT01.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31343985
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Medarbetare NVH Författare Artikel Tidsskrift 
Ring, Lena 
FoUU-chef. FoUU-
enheten, 
Ledningskontoret, Nära 
vård och hälsa. 
 

S. Frygner-Holm, S. 
Russ, J. Quitmann, L. 
Ring, O. Zyga, M. 
Hansson, G. Ljungman, 
A. T. Höglund 

Pretend Play as an Intervention for 
Children With Cancer: A Feasibility 
Study. 

Journal of Pediatric Oncology Nursing, ISSN 
1043-4542, E-ISSN 1532-8457, Vol. 37, nr 1, s. 
65-75. 
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/10434
54219874695 

Ring, Lena 
(se ovan) 

S. Butler, D. Eek, L. 
Ring, A. Gordon, R. 
Karlsten 

The utility/futility of medications for 
neuropathic pain – an observational 
study. 

Scandinavian Journal of Pain, ISSN 1877-8860, 
E-ISSN 1877-8879, Vol. 19, nr 2, s. 327-335. 
https://doi.org/10.1515/sjpain-2018-0317 

Tegler, Helena 
Logoped, doktorand. 
doktorand, logoped. 
Habiliteringen för 
rörelsenedsättning, VO 
Funktionshinder, Nära 
vård och hälsa. 

H. Tegler, M. Pless, M. 
Blom Johansson, K. 
Sonnander 

Caregivers’, teachers’ and 
assistants’ use and learning of 
partner strategies in communication 
using high-tech speech-generating 
devices with children with severe 
cerebral palsy. 

Assistive Technology. Assistive technology, 
ISSN 1040-0435, E-ISSN 1949-3614. 
https://doi.org/10.1080/10400435.2019.1581303 

Tegler, Helena 
(se ovan) 

H. Tegler, M. Pless, M. 
Blom Johansson, K. 
Sonnander 

Speech and language pathologists’ 
perceptions and practises of 
communication partner training to 
support children’s communication 
with high-tech speech generating 
devices. 

Disability and Rehabilitation. Disability and 
Rehabilitation: Assistive Technology, ISSN 
1748-3107, E-ISSN 1748-3115, Vol. 14, nr 6, s. 
581-589. 
https://doi.org/10.1080/17483107.2018.1475515 
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Diagram över fördelningen mellan verksamhetsområden av de 20 publicerade artiklar av 
medarbetare inom NVH under 2019. 
 
 

 
 

Rapporter 

Rapporter som publicerats under året av medarbetare vid NVH 
 

1. Kartläggning av behandling för personer med spelproblem i Uppsala län, 2019. En 
rapport av FoU-Socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård (FoU-S), Nära vård 
och hälsa, Region Uppsala. 
Syfte: Den gemensamma nämnden för kunskapsstyrning gav FoU-S uppdraget att 
under 2019 stödja länets kommuner och regionen inom området spelproblem om 
pengar. Denna kartläggning är ett första steg och syftar till att klarlägga möjligheterna 
till stöd och behandling för personer med spelberoende i Uppsala län. 
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Uppföljning 

FoU-indikatorer till SKR för 2019 

Inrapportering av följande indikatorer sker årligen nationellt till SKR via regionkontoret.  
2019 

  

Uppgift till indikator: Nära vård och hälsa Antal  K M 

1a. Antal forskarstuderande 4 3 1 

2a. Antal disputationer - tre senaste åren 2 2 0 

3a. Antal forskarutbildade medarbetare 23 14 9 

4a.(1) Antal docenter/bitr professorer 0 0 0 

4a.(2) Antal professorer 1 1 0 

6a. Antal publikationer  20 17  3  

11a. Antal medarbetare i  styrgrupp - nat kvalitetetsregister 0     

14a. Avsatta egna medel för forskning, kr 3 100 000     

16a. ALF forskningsmedel, kr       

17a. Kostnad för forskningsstödjande kompetens, kr       

 
1a. Forskarstuderande: 
Helena Tegler, Kerstin Ahlqvist, Pernilla Lind Ågård, Robert Sarkadi Kristiansson. 
2a. Disputationer 2019: 
Maricel Knechtel, Elisabet Fält (ej Cecilia Ingard, tjänstledig). 
4a. Professor: Lena Ring 
3a. Forskarutbildade:  

Anne Björk Kristina Freier 

Annika Bring Lena Ring 

Charlie Xiaolei Zhou Magnus Petersen 

Elenor Kaminsky Marianne Winqvist 

Elisabet Fält Maricel Knechtel 

Gunnel Janeslätt Mats Gulliksson 

Hanna Fagerlind  Mats Martinell 

Hans-Erik Johannsson Mohammad Alemi 

Herman Högstorp Per Kristiansson 

Izabela Kemona-Chetnik Serena Fineschi 

Javiera Billian Suzanne Blomqvist 

Johnny Sternesjö  
 


