samverkan inom klinisk forskning i norr

Välkommen till Norrsken 2019
Klinisk forskning i norra Sverige
Södra Berget Hotell och Resort, Sundsvall

TORSDAG 29 AUGUSTI
09.00 –10.15

Registrering och kaffe

10.15 –10.30

Välkommen
FUI-direktör Jonas Appelberg

10.30 –10.50

Norrlandspriset
Framgångsrik forskningssamverkan i Norrland

10.50 –11.15

Gör rätt från början till slut – hur kan Forum Norr hjälpa dig med
din kliniska studie från idé till arkivering

11.15 – 11.30

Paus

11.30 – 12.30

Parallella seminarier 1 (Session A, B, C)

12.30 – 13.30

LUNCH

13.30 – 14.30

Parallella seminarier 2 (Session D, E, F)

14.30 – 16.00

Postermingel med fika

16.00 – 17.00

Parallella seminarier 3 (Session G, H, I)

19.00

Konferensmiddag

FREDAG 30 AUGUSTI
08.30 –09.50

Oredlighet vid forskning
Kjell Asplund, professor emeritus i medicin Umeå universitet

09.50 –10.10

Norrlandspriset
Lovande yngre forskare i Norrland 2018

10.10 –12.20

Ett axplock av forskning i norra regionen inkl fikapaus

12.20 – 12.30

Summering och avslutning Regiondirektör Hans Wiklund

12.30 -

LUNCH

13.30 – 15.30

Statistikutbildning ”Ordning och reda” för intresserade.
Gratis och ingen anmälan! Mer info se Statistikutbildningen på
www.regionjh.se/norrsken

För ytterligare information kontakta den lokala konferensvärdsgruppen via e-post norrsken@rvn.se
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Parallella seminarier 1, torsdagen den 29 augusti (11.30 – 12.30)
SESSION

SESSION

SESSION

A

B

C

Johan Styrke

Nongfei Sheng

Fiona Murray

Diagnostisk tillförlitlighet av UBCrapid urinmarkör för blåscancer –
resultat från en svensk
multicenterstudie

Streptococcus mutans som en
riskfaktor för karies och stroke

Characterisation of B-cell
population expansion during the
first year of life. Results from a
prospective birth-cohort in
northern Sweden: “Nutritional
impact on Immunological
maturation during Childhood in
relation to the Environment
(NICE)”

Ya-Fang Mei

Nicklas Strömberg

Christina West

An oncolytic adenovirus 11p
vector expressing adenovirus
death protein in the E1 region
showed significant apoptosis
and tumour-killing ability in
metastatic prostate cells

Är svårbehandlad karies en
immunbristsjukdom där den
normala streptokockfloran
löper amok?

Allergiska sjukdomar i den
prospektiva
födelsekohortstudien NorthPoppreliminära resultat

Johan Styrke

Lena Mårell

Anna Sandin

Patients’ perspective on Prostate
Artery Embolization

Jämlik fördelning av
kariesprevention trots ojämlik
fördelning av sjukdomen

Uppföljning med provokation
tidigt och regelbundet kan
halvera diagnosen
födoämnesallergi

Petrus Boström

Fernando José Mota de
Almeida

Eva Eurenius

Oncological impact of high
vascular tie after surgery for
rectal cancer: a nationwide
cohort study

"Seeing is believing".
DT(CBCT) användning i
endodonti – en kvalitativ ansats

Sandra Ahlkvist

Linda Eriksson

Trocar siter hernia after gastric
bypass

Taste perception association with
food preferences and dietary
habits in Swedish adolescents

Social-emotional problems
among three-year-olds: a
population-based study using the
Ages and Stages Questionnaire:
Social-Emotional
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Parallella seminarier 2, torsdagen den 29 augusti (13.30 – 14.30)
SESSION

SESSION

SESSION

D

E

F

Cecilia Wemmert

Ingegerd Hildingsson

Gunnar Nilsson

‘Former cult members´
experiences and symptoms, with
focus on mental health and the
healthcare meeting’

Barnmorska Hela Vägen – passar
det i glesbygd?

Hand-held cardiac ultrasound
examinations performed in
primary care patients by
nonexperts to identify reduced
ejection fraction

Eva Henje

Ulrika Öhrn, Helene
Parment

Marie Byenfeldt

Neuro-scientifically based
treatment of adolescent
depression – preliminary efficacy
and proof of concept

BB-projektet Region
Västernorrland

Probe pressure for Shear Wave
Elastography liver exams?

Ingrid Lieber

Emma Björk

Hayder Kadhim

Litium-associerad hypotyroidism
och potentiell reversibilitet efter
litiumutsättning

Cytokine mRNA expression
profiles in women with
endometriosis suggest immune
suppression and impaired
cytotoxic ability at the
endometriotic site

Predictors for INR-control in a
well-managed warfarin
treatment setting

Albin Dahlin Almevall

Charlotta Wadsten

Daniel Wadell

Vad främjar välbefinnande hos
äldre personer?

En prognostisk och prediktiv test
för nyttan av strålbehandling hos
kvinnor med tidig bröstcancer

Triple therapy after PCI –
warfarin treatment quality and
bleeding risk

Niclas Olofsson

Samir Saha

Faktorer kopplade till
självskattad hälsa bland äldre i
Västernorrland: En deskriptiv
tvärsnittsstudie baserad på
befolkningsundersökningen
Hälsa på lika villkor.

Predictors of mild cognitive
impairment in Type 2 diabetes
mellitus and cardiovascular comorbidities in elderly subjects. A
pilot experience in a primary care
registry of northern Sweden.
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Parallella seminarier 3, torsdagen den 29 augusti (16.00 – 17.00)
SESSION

SESSION

SESSION

G

H

I

Simon Lidén

Antonio Moraitis

MarjaLisa Byhamre

Effekt av shuntfunktion på
ventrikelvolym vid
normaltryckhydrocephalus

Kan palonosetron minska risken för
illamående och kräkningar efter
hemgång hos dagkirurgiska
patienter? En randomiserad
kontrollerad studie med
jämförande placebo

Validering av självrapporterad
snusanvändning

Karin Kockum

Helene Lindfors

Albin Dahlström

Överensstämmelse mellan
undersökning med
datortomografi och
magnetkamera av patienter med
normaltryckshydrocephalus

Prognostiska faktorer vid
recidiverande papillär
tyreoideacancer

Förändrade levnadsvanor efter
hälsoundersökning med
hälsosamtal?

Joakim Bergman

Anton Rönnblom

Elin Chorell

Intrathecal Treatment Trial of
Rituximab in Progressive MS: an
Open-Label Phase 1b Study

En optimal TORP (total ossicular
prosthesis) bör kopplas till både
trumhinnan och hammarskaftet
och en ny experimentell protes
tycks lovande: En temporalbensstudie med LDV
(laserdopplervibrometri)

Intervention med kost och träning
ger förbättrad perifer
insulinkänslighet vid typ-2
diabetes, associerat med specifika
effekter på fettomsättning i
skelettmuskulatur

Ann-Charlotte Kassberg

Jeff Wennerlund

Självskattad aktivitetsbalans
efter stroke

Syrarelaterade komplikationer
efter laparoskopisk gastric bypass: riskfaktorer och betydelsen
av protonpumpshämning

Emma Wasara, Benno
Krachler

Clas Ahlm

Karin Adamo

Johannes Dock

Utveckling av behandling mot
sorkfeber – en norrländsk
blödarfeber

Diabetiker med typ 2 diabetes
och dålig blodsockerkontroll har
större risk att drabbas av
perianalabscess

Skillnader i hur patienter med
dokumenterad brist på fysisk
aktivitet erbjuds stöd

Viktförändring under 1 år efter
meddelande om ateroskleros

Alexandra Schindele

Elin Spegel

Low Epstein-Barr virus count in
human papilloma virus negative
but p16 positive sinonasal
inverted papilloma

Analysing the impact of prevention
programs on quality of life – the
necessity to control for general
health trends. The Northern
Sweden MONICA Study 2014
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Postermingel med fika, torsdagen den 29 augusti (14.30 – 16.00)

Posterpresentationer
Cecilia Hultstrand

Mattias Stålnacke

How do standardized patient pathways influence
access to care? A multidimensional exploration of
CPPs’ influence on patient access to cancer care in
Sweden

The Supplementary Motor Area Syndrome and
cognitive control

Ulrika Björeland

Fredrik Öhberg

Tumörkarakteristik med MRI och acetat-PET vid
prostatacancer – hormonterapins påverkan

The reliability of a wearable motion analysis system
for arm function measurements in persons with
obstetric brachial plexus palsy

Stina Bodén

Kotryna Simonyté Sjödin

C-reactive protein as a marker of systemic
inflammation and risk of colorectal cancer, including
clinical and molecular subtypes

Effekter av synbiotika på tarmens mikrobiom under
första levnadsåret

Emma Andersson Evelönn

Annelie Thorén

DNA metylering är associerat med överlevnad i ickemetastaserad klarcellig njurcancer

Web-COP: Är gruppbehandling tillsammans med ett
web-baserat stöd en effektiv behandlingsmetod för
barn med fetma?

Louise Almkvist

Marjut Larsson

Samstämmighet mellan LARS och Wexner score, två
poängsystem för skattning av fekal inkontinens

Söt fruktpuré ger lugnande verkan under
provtagning på barn vid 12 månaders ålder

Martina Håkansson

Mats Ryberg

Resultat av modifierad Collis plastik för hantering av
komplikationer till PEH

Långtidseffekter av en paleolitisk diet på
fettsyrabalans hos postmenopausala kvinnor – en
randomiserad studie

Jakob Wallden

Katarina Johansson

Tidigt postoperativt illamående och kräkning – en
retrospektiv observationsstudie i Sundsvall

Celiac Dietary Adherence Test simplifies determining
adherence to gluten-free diet

Eleonor Koro

Linda Spinord

Outcomes after application of active bone
conducting implants

Deltagande i smärtrehabilitering i norra Sverige och
patienters upplevelse av vistelse på patienthotell –
en kvalitativ studie

Eva Westman

Anna Sjöström

Ballongdilatation av örontrumpeten: kan
behandlingseffekt följas med frågeformuläret
EDTQ-7?

Ändrade spelregler – Distriktssköterskors
upplevelser av konsultationer med
internetinformerade patienter
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Postermingel med fika, torsdagen den 29 augusti (14.30 – 16.00)

Posterpresentationer
Eva Westman

Maria Brännholm Syrjälä

Hörselnedsättning i Västernorrland 1998–2018

Minskat stillasittande på arbetet vid typ 2-diabetes
genom mHälsa (mobil hälsovård) kvalitativ studie i
svensk primärvård

Pamela Hasslöf

Sofia Köpsén

Betydelsen av vitamin D för tandutveckling och
karies i det primära bettet

Upplevelse och erfarenhet av deltagande i
stresskola inom primärvård

Martin Jansson

Frida Bergman

Direct Comparisons of Apixaban, Dabigatran and
Rivaroxaban in Atrial Fibrillation

The Inphact Treadmill study – effekter på kognitiv
funktion och hjärnans struktur

Anna-Karin Wennstig

Jerry Öhlin

Risk för ischemisk hjärtsjukdom efter adjuvant
strålbehandling hos kvinnor med bröstcancer, en
populationsbaserad studie i Sverige 1992–2012

Silver-MONICA – En studie om betydelsen av
levnadsförhållanden och hälsa i medelåldern för ett
gott och aktivt åldrande

Christer Grönlund

Helene Hillborg

Utveckling av nya metoder för ultraljudsbaserad
diagnostik vid Region Västerbotten

Implementation of Individual Placement and
Support in a first-episode psychosis unit:
A new way of working

Nils Bäcklund

Marika Augutis

Lakrits ger falskt förhöjt salivkortisol

A useful process of translation and validation of the
ISCoS international Quality of Life and Activity &
Participation basic data sets into Swedish

Maria Furberg

Beatrice Backman Lönn

Post-infektiös trötthet efter sorkfeberinfektion

Working as a Clinical Research Nurse – An interview
study with clinical research nurses about their work

Anne Tuiskunen Bäck

Beatrice Backman Lönn

Puumalavirus-diversitet i norra Sverige för
tillämpning inom diagnostik, antiviral terapi och
kartläggning av potentiella virulensmarkörer

Translation and validation of the Clinical Trial Nurse
Questionnaire in Swedish – as a first step to clarify
the clinical research nurse role in Sweden

Anna Diamant
HINTS – sensitivitet och specificitet för
MR-verifierad stroke i bakre cirkulationen
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Ett axplock av forskning i norra regionen, fredag den 30 augusti
(10.10 – 12.20)

Föredrag
Olof Lindahl

Anna Sandin

Klinisk forskning behöver digitalisering och
medicinsk teknik för innovativ utveckling

Eliminationskost i förskoleåldern – en kostnad för
både individ och samhälle

Louise Öhlund

Rose-Marie Isaksson

Litiumutsättning – ökad risk för psykiatrisk
slutenvård och stora ekonomiska merkostnader
för patienter med bipolär affektiv sjukdom
typ 1 jämfört med typ 2

From insecure to perceived control over the chronic
heart failure disease – A qualitative analysis

Jonas Boström

Anton Eklund

Exploring the Real Journey and Cultural Tensions
when Applying User Involvement for Improving
Healthcare Quality – What is really going on here?

Neck disability affects treatment outcome in
temporomandibular disorder pain

Cecilia Högberg

Nina Sundström

Immunkemiska F-Hb-provers användbarhet, ensamt
och i kombination med hemoglobin-, järn- och
trombocytvärden, vid diagnostik av kolorektalcancer
i primärvården

Klinisk rörelseanalys – kroppsburet system för
förbättrad diagnos, behandling och uppföljning

