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”Jag skulle gärna gå den igen”
För ett år sedan avslutade Helena
Bruhn den FORSS-finansierade
kursen i forskningsmetodik. Nu ska
hon snart skicka in sin doktorand
ansökan och är på slutklämmen
med sin första vetenskapliga artikel.
– Kursen var så bra så jag skulle vilja gå
den igen, den ökade min kompetens och
har inspirerat mig till fler forsknings
projekt, säger hon.
Helena Bruhn är överläkare i neurologi
på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping och
gick den FORSS-finansierade regionala
kursen i forskningsmetodik 2015–2016.
– Upplägget med internat och arbete
i grupp gav ett stort mervärde. Att vara
iväg från kliniken gav perspektiv och tid
att reflektera kring den kliniska vardagen
och forskningen. Jag har lärt mig mycket
som är viktigt både för mig som forskare
och som kliniker. Under kursen träffade
jag kollegor från hela sjukvårdsregionen,
som jag hoppas kunna ha fortsatt kontakt
med. En av dem är neurokirurg i Region
Östergötland och medförfattare till den
artikel som snart är klar, berättar Helena
och fortsätter:
– Kursen har förutom viktigt nätver
kande också gett mig mycket formell
kunskap. Jag kan lägga upp en studie
mycket smartare nu. Jag har också blivit
duktigare på att värdera och tolka andras
studier, lärt mig mer om statistik, om
epidemiologi och mera.
Förlängd överlevnad
Den studie som nu utmynnat i en artikel
tog sin början 2010–2011 då Helena Bruhn
började samla in data om överlevnad i
tumörsjukdomen glioblastom. Hon har
gått igenom journaler och jämfört över

Kursen har förutom viktigt nätverkande också gett mig mycket formell kunskap, säger Helena
Bruhn, som gick den FORSS-finansierade regionala kursen i forskningsmetodik 2015–2016.
levnaden för patienter innan och efter
2006 då en ny behandling infördes.
– Tack och lov visar det sig att överlev
naden har blivit längre.
Medan Helena gick igenom journalerna
tittade hon också på andra faktorer som
vilka symtom patienten sökt för och var
patienten först sökt vård. Där såg hon att
vissa symtom verkade lättare att förstå
och ledde till att patienten snabbare kom
till röntgen och behandling.
– Jag har samlat in materialet och fått

en känsla för det, men jag har inte den
vetenskapliga delen klar än. På sikt tän
ker jag att vi utifrån det här ska veta vilka
utbildningsinsatser jag och mina kollegor
behöver så att vi kan hitta de här patien
terna ännu tidigare.
Skissar på andra studier
– Jag vill gå igenom och samköra regis
terdata avseende hur vanligt det är med
epilepsi och hjärntrötthet vid hjärntumör,
berättar Helena.

Ny diagnosmetod kan
snabba upp behandling
Med ett nytt medicinskt instrument
kan det gå att upptäcka tidiga former av farliga hudförändringar. Ett av
Årets Forss-projekt är en studie av
tillförlitligheten i diagnosmetoden.
– Får vi samma goda resultat som
i våra pilotförsök, är det här ett
snabbt och bra stöd för att skilja
godartade tumörer från elakartade,
säger Linköpingsläkaren Magnus
Falk.
Magnus Falks är docent och specialist i
allmänmedicin i Linköping. Han arbetar
kliniskt som distriktsläkare på Vårdcen
tralen Kärna och som universitetslektor
på IMH Allmänmedicin. Sitt huvudsak
liga forskningsområde har han inom hud
cancerprevention, med fokus på solvanor,
solskyddsbeteende och riskkommunika
tion.
Hudcancer är den cancerform som ökar
snabbast i Sverige. I takt med det har
antalet patienter som kommer till landets
vårdcentraler och hudmottagningar med
oklara hudförändringar stadigt ökat.
– Att kliniskt skilja mellan benigna och
maligna hudtumörer kan i många fall
vara svårt, säger Magnus Falk. Det kräver
lång erfarenhet och ett tränat öga. Gene
rellt kan man säga att hudspecialister har
högre träffsäkerhet på sina diagnoser än
läkarna på en vårdcentral eftersom de
bedömer fler patienter med sådana för
ändringar.
Säkerheten studeras
– Vid undersökningen med instrumentet
belyser man hudområdet med infrarött
ljus, samtidigt som en svag växelström
skickas genom huden. Då framkommer
olika mönster i hudområdet beroende
på hur ljuset absorberas eller reflekteras
och hur strömmen rör sig genom cellerna.
Eftersom cancerceller har en annan upp
byggnad och växtsätt än normala, friska
celler kommer små skillnader att uppstå
i cancerdrabbad hud jämfört med nor

- I det pilotförsök vi gjorde på patienterna på Vårdcentralen Kärna fick vi ett väldigt bra utfall
– instrumentet kunde skilja på samtliga elakartade och godartade hudförändringar, berättar
Linköpingsläkaren Magnus Falk.
mal hud, skillnader som går att upptäcka
genom dataanalys.
– I det pilotförsök vi gjorde på patien
terna på Vårdcentralen Kärna fick vi ett
väldigt bra utfall – instrumentet kunde
skilja på samtliga elakartade och godar
tade hudförändringar. Även om det var
ett litet material i vårt pilotförsök och vi
inte hade tillgång till en normalpopu
lation, så indikerar det att metoden kan
effektivisera läkarnas diagnoser.
I slutet på förra året inledde Magnus
Falk och hans kollegor en ny pilotstudie
av undersökningsmetoden, som kallas
NIRIMP, denna gång på Hudkliniken på

Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göte
borg.
Pilotstudie inledd
– När pilotstudien är klar går vi igång
med den större studien. Först i Göteborg
och sedan på hudklinikerna i Linköping
och Jönköping, samt på tre vårdcentraler
i Östergötland. Vår förhoppning är att
vara igång med huvudstudien till hösten
och att vara klara till 2020. Då hoppas jag
också ha svar på frågan om metoden kan
vara ett bra tillägg och öka säkerheten i
den bedömning som görs av läkare.

Ny e-hälsotjänst motiverar
patienten till egenvård
En ny e-hälsotjänst kan göra
patienter med prostatacancer mer
delaktiga i sin vård och samtidigt
motivera till träning och egenvård.
I ett av årets Forss-projekt ska Mirjam Ekstedt, professor vid Linné
universitetet, testa hur tjänsten
fungerar och om den påverkar
effekten av de träningsråd patienterna får.
Prostatacancer är den vanligaste typen
av cancer för män och en av de diagnoser
som ingår i den nationella satsningen på
standardiserade vårdförlopp.
– Standardiserade vårdförlopp är vår
dens satsning, säger Mirjam Ekstedt,
professor vid Institutionen för hälso- och
vårdvetenskap på Linnéuniversitetet i
Kalmar. Men vi undrade hur det ser ut för
patienterna, känner de sig trygga?
– En behovsinventering visade att
patienterna behöver stöd mellan de fasta
punkterna när de träffar vården. Alla
cancerpatienter erbjuds ju en kontakt
sjuksköterska. Men de behövde ett kom
plement, där de kunde få information i
lagom doser och när de var mottagliga.
Knuff för träning
Därför blev nästa steg för Mirjam Ekstedt,
och hennes tvärvetenskapliga forskar
grupp, att bygga applikationen ePATH
(Patient Activation in Transition to
Home). Tjänsten innehåller bland annat
vårdplan, läkemedel, symtomregistrering
och egenvårdsåtgärder som är personligt
anpassade för varje patient med prosta
tacancer. I tjänsten kan patienten hämta
information och kommunicera med sin
vårdkontakt, registrera egenvård och
skatta sina symptom.
– Patienter behöver ofta stöd för att
sköta exempelvis bäckenbottenträning
efter en prostataoperation. Även om man
har kontakt med en uroterapeut, så behö
ver man en liten knuff då och då för att
komma igång och inte glömma bort sin
träning.

Mirjam Ekstedt och hennes forskargrupp har tagit fram en ny e-hälsotjänst för patienter med
prostatacancer.
– Det har vi skapat i den här applika
tionen. Här kan patienterna också följa
sina symtom över tid och få feedback på
träningen.
Det finns i dag flera e-tjänster där
patienten kan ha kontakt med vården, via
1177.se. Men tjänsten som Mirjam Ekstedt
ska testa, kopplar ihop hela processen
kring en specifik diagnos och skräddarsyr
den för patienten.
Allt samlat
– I Journalen via nätet kan jag läsa min
journal, men det finns inte så mycket
koppling till vad jag som patient kan göra,
var jag kan ställa frågor eller hitta mer
information om min vård och behand
ling. Den här tjänsten samlar allt kring en

patients diagnos på ett och samma ställe.
E-hälsotjänsten ska nu testas på ett
hundratal patienter i Kalmar, Väster
vik, Jönköping och Linköping. Hälften
av patienterna får testa applikationen,
medan hälften lottas till traditionell
behandling.
– Vi vill testa hur själva applikatio
nen fungerar, berättar Mirjam Ekstedt.
Fokus i det här arbetet ligger på patienten
som bärare av sin egen information och
patientens makt till sin egenvård.
– Dessutom vill vi också se om effekten
av den egna träningen blir bättre med den
här hjälpen och om livskvaliteten ökar.
Om applikationen fungerar tror vi att den
kan användas vid andra cancerdiagnoser
också.

Årets FORSS-dag tar form
Planeringen för årets FORSS-dag
är i full gång. Se till att boka in torsdagen den 23 november.
Temat för FORSS-dagen är i år ”Hur
kan den regionala forskningen stär
kas?” och som värd står Landstinget i
Kalmar. Dagen riktar sig särskilt till dig
som är politiker, forskare eller verksam
hetschef.
Under dagen kommer intressanta pre
sentationer att varvas med fördjupande
gruppdiskussioner. Några punkter ur
programmet:
• Göran Petersson presenterar Linnéuni
versitetet: Linnéuniversitetets roll i regio
nen
• Charlotta Dabrosin om Forum Sydost:
Hur kan de verka i regionen?
• Magnus Falk presenterar ett av årets
Forss-projekt: Nära infrarött ljus och hu
dimpedansspektroskopi (NIRIMP) – ett
användbart hjälpmedel för att skilja mel
lan maligna och benigna hudförändringar
• Mirjam Ekstedt presenterar det andra
av årets två Forss-projekt: Stärkt patient
medverkan i cancervårdens övergångar
– ett interaktivt e-hälsoverktyg för ett
säkert vårdförlopp för proststatacancer
• Gruppdiskussion: Kan vi driva en stor
multicenterstudie i regionen?
• Gruppdiskussion: Vad vill vi få ut av
FORSS i kliniken?

På FORSS-dagen 2015 i Växjö presenterades Årets Forss-projekt av Lennart Nilsson – docent
och universitetsöverläkare i Region Östergötland – under rubriken Går det att bli kvitt sin
allergi, snabbt, enkelt och säkert.
– Vår förhoppning är att det ska bli en
intressant och givande dag för dig som
vill vara med och stärka den regionala
forskningen, säger FORSS representanter
från Landstinget i Kalmar, Pär Wanby och
Thomas Schön.
Programmet består av aktuella talare

LYCKAS MED DIN ANSÖKAN

MISSA INTE ANSÖKNINGSDAGARNA

Hur lyckas man med sin ansökan till FORSS?
Det finns en sammanfattande guide för
sökanden och granskare på FORSS hemsida.
Gå in på http://www.researchweb.org/is/forss

FORSS har två ansökningstillfällen per
år med sista ansökningsdag: 1 april för
regionalt nätverksarbete, startbidrag och
forskningstid för disputerade. 1 oktober
för regionalt nätverksarbete, startbidrag
och regionala forskningsprojekt.
Inom startbidraget så kan du nu söka
medel för att planera och förbereda en
ansökan till klinisk behandlingsforskning.

med ett brinnande forskningsintresse.
På eftermiddagen hålls parallella grupp
diskussioner där du bjuds in för att vara
med och utveckla FORSS verksamhet och
inriktning.
Mer information om FORSS-dagen hit
tar du på: www.fou.nu/is/forss/
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