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Sommaren har kommit och jag skickar med glädje ut detta nyhetsbrev. Under
första halvåret 2022 har vi haft tre disputationer, fem halvtidskontroller och
tre forskare på CPF har blivit docenter. CPF grundades 2008 och är ett
framgångsrikt samarbete mellan Region Skåne och Lunds universitet. I detta
nyhetsbrev hittar du en länk som berättar vår historia från 2008 fram till nu.
Detta nyhetsbrev innehåller även andra intressanta nyheter från CPF samt
spännande intervjuer med några av våra många forskare. CPF:s framgång är
ett resultat av våra innovativa, ambitiösa och kreativa forskare i en vänlig
miljö. Välkommen att besöka oss!
Kristina Sundquist
Professor/Verksamhetschef
Centrum för primärvårdsforskning

Malmöprojektet PRIO startar upp i Stockholm
En banbrytande klinisk intervention, som har sitt
ursprung i Malmö, startar nu upp i Stockholm i
samarbete med CPF:s Disa Dahlman (till vänster),
docent och ST-läkare vid Vårdcentralen Granen.
PRIO (primärvård i
opioidsubstitutionsbehandling) började som ett
pilotprojekt 2014 och dess syfte är att tillhandahålla
sjukvård till personer med opioidberoende, som ofta
har svårigheter att skapa kontakt med
primärvården. Granen tillhandahåller idag PRIO vid
fyra opioidsubstitutionskliniker i Malmö.
PRIO syftar till att minska hinder för sjukvård för patienter med opioidberoende, genom att göra
systemet mer tillgängligt. Till exempel kan patienter få träffa en vårdcentralsläkare på den
"hemklinik" där de får metadon/buprenorfin.
”Att bryta stigmatiseringen kring opioidberoende har varit avgörande för PRIO:s
framgång. Deltagande sjukvårdspersonal känner till problemen och patienter kan ta med sig en
kontaktsjuksköterska om de är oroliga för att träffa läkare från vårdcentralen,” berättar Disa.
’Malmö-modellen’ (som den kallas i Stockholm) har nyligen introducerats i liten skala på en
klinik i Stockholm.
”Jag har varit involverad i den här processen sedan förra hösten och jag är verkligen glad över
att PRIO har implementerats (småskaligt) i Stockholm i vår och att både personal och patienter
verkar entusiastiska,” säger Disa Dahlman.
"Jag är involverad som en slags PRIO-coach då jag arbetar med PRIO i Malmö. Jag
handleder tre allmänläkare som skriver sina vetenskapliga arbeten om fysiska hälso- och
sjukvårdskontakter bland patienterna på kliniken för opioidsubstitution. Deras projekt är
godkänt av Etikprövningsmyndigheten och kommer att publiceras.”

Socialstyrelsen och psykiatriska kliniker
över hela landet har visat stort intresse för
PRIO och Disa har även presentat PRIO på
årsmötet för Svensk förening för
Beroendemedicin i Stockholm.
Hon har dessutom blivit
inbjuden som medlem i vetenskapliga
referensgruppen för den pågående
Narkotikautredning som är tillsatt av
regeringen. Disa Dahlman blev inbjuden i egenskap av forskare om fysisk hälsa och tillgång till
vård bland personer med drogberoende.

Ny bok om CPF: hela resan, från 2008-2022
CPF:s senaste magasin finns nu tillgängligt online. Magasinet berättar om CPF:s resa, från 2008
till 2022, och innehåller mängder av intressanta artiklar om vår forskning, från start till där vi
står idag. Länk: https://ftp.exakta.se/_LsMg_nfKQ7IQ9R

Nordiskt erkännande för forskning om e-hälsa
CPF:s Veronica Milos Nymberg,
docent och allmänläkare på
Vårdcentralen Laröd, kommer
att hedras vid en
allmänläkarkongress i Stavanger,
Norge, i sommar efter att ha
vunnit ”Scandinavian Journal of
Primary Health Care Paper of the
Year Award”.
Veronica vann
utmärkelsen för en artikel 2019
om äldre patienters erfarenheter
av e-hälsa. Priserna för 2019,
2020 och 2021 delas ut samtidigt eftersom konferensen har pausats under de senaste åren på
grund av covid-19-pandemin.
Urvalet för utmärkelsen genomfördes i två faser. Först kontrollerade redaktörerna antalet
citeringar och läsningar av artikeln och valde sedan ut fyra kandidater per år. I andra fasen gick
en grupp med fyra professorer igenom artiklarna och röstade fram vinnarna.
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"Jag är naturligtvis väldigt glad och kommer att presentera artikeln under
avslutningsceremonin på konferensen i Stavanger i juni," säger Milos Nymberg.
Du kan läsa artikeln här: ‘Having to learn this so late in our lives…’ Swedish elderly patients’ beliefs,
experiences, attitudes and expectations of e-health in primary health care
För mer om the Nordic Congress: https://www.ncgp2022.no/

Bidrag nyheter

Veronica Milos Nymberg har tilldelats ett bidrag på 500,000 kr från Svenska
Läkaresällskapet till HISS-projektet (Hjärtsvikt i Södra Sverige) som nu pågår i Skåne.
Interventionsstudien inkluderar 850 patienter vid 17 vårdcentraler i Skåne och kommer att
bidra till bättre diagnos och behandling av hjärtsvikt. Som en del av projektet kommer
forskningsprover att sparas i en biobank för framtida studier.

Dr Magnus Nimmermark får utmärkelse
Magnus Nimmermark (till vänster),
numera allmänläkare i Eksjö, har
vunnit ”Årets ST-arbete i Skåne 2021”
för sin forskning om nageltrång vid
Vårdcentralen Bokskogen i Bara.
Magnus Nimmermark
säger att han blev positivt överraskad
över att vinna utmärkelsen som sedan
2020 delas ut som ett erkännande av
enastående vetenskapliga ST-arbeten.
Titeln på ST-arbetet är:
’Långtidsuppföljning efter operativ
behandling av nageltrång på
Vårdcentralen Bokskogen - Många
recidiv men nöjda patienter’.
Nageltrång är ett vanligt problem som
ofta drabbar tonåringar och unga
vuxna. Magnus studie, som var i två
delar, involverade granskning av
journaler på 45 patienter i åldrarna 7
till 79, som genomgått partiell evulsio,
partiell evulsio med kurretage eller
partiell evulsio med skarp kirurgisk
excision av nagelanlaget vid Bokskogens vårdcentral mellan åren 2014-18.
De tre behandlingsmetoderna analyserades och ett frågeformulär om
behandlingsmetoden besvarades av patienterna via telefonintervju.
”Min slutsats blev att partiell evulsio har en plats i behandling av nageltrång i
primärvården för snabb symtomlindring, men bör troligen kombineras med råd kring utlösande
faktorer, för att effektivt förhindra återfall. Ingrepp på nagelmatrix kan innebära en permanent
lösning men det vore önskvärt med färre recidiv efter dessa. Det förefaller som om kirurgisk
excision av nagelanlaget med skalpell kan ge färre recidiv än kurettage, men gruppen var alltför
liten för att kunna dra säkra slutsatser. Recidiv av lindriga, övergående besvär behöver inte
nödvändigtvis tolkas som ett behandlingsmisslyckande, då nästan alla som uppgav detta var
nöjda med ingreppet och har inte behövt söka ånyo,” sammanfattar Magnus Nimmermark.
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Grattis till Artin Entezarjou, PhD

Grattis till Artin Entezarjou, ST-läkare, som nyligen fick
sin doktorsexamen med avhandlingen ‘eVisits in the
digital era of Swedish Primary Care’! Huvudhandledare
var CPF:s Patrik Midlöv och bihandledare Susanna
Calling och Veronica Milos Nymberg.
Avhandlingen omfattade fyra vetenskapliga
artiklar och fokus var att utvärdera e-hälsokonsultation i
relation till digital kommunikation, kliniskt
beslutsfattande och efterföljande vårdanvändning i den
moderna digitala eran.
Under fyra år studerade Artin Entezarjou en e-hälsoplattform med hjälp av fokusgrupper och i andra
sammanhang för att jämföra vårdcentralsbesök med ehälsokonsultationer för patienter med
förkylningssymtom.
Resultaten visade att e-hälsokonsultation
inte verkar vara förknippat med överskrivning av
antibiotika eller överutnyttjande av fysisk hälsovård vid
bedömning av vanliga infektionssymtom.
”Ett viktigt resultat var att digitalt rapporterade symtom
är svåra för läkare att bedöma, men att cirka 80 procent av digitalt bedömda patienter med
andnings- eller urinvägssymptom inte kontaktar fysisk vård inom två veckor,” berättar Artin.
Han konstaterar i sin avhandling att e-hälsobesök används som "en av många
metoder för att få tillgång till primärvård, med fokus på att underlätta patientcentrerad
professionell bedömning av personal, snarare än automatisering av komplexa beslut."
Artin Entezarjou studerade till läkare vid Lunds universitet. Efter AT arbetade han som läkare
på Capio i Helsingborg, där han kombinerade sina doktorandstudier med det kliniska arbetet.
Artin håller nu på att avsluta sin ST i allmänmedicin och arbetar samtidigt med att
designa en ny randomiserad kontrollerad studie.
"Utöver detta överväger jag att samarbeta med industrin och samtidigt stötta andra forskare i
primärvården inom mitt område,” säger han.

Tre nya docenter!

Grattis till CPF:s Veronica Milos
Nymberg, Filip Jansåker & Disa
Dahlman som nyligen har utsetts
till docenter.
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Besök från Bulgarien
Nadia Koltcheva från New Bulgarian University besökte CPF för att
diskutera forskningssamarbete kring project om cognition och
psykologi.
Från vänster till höger: professor Peter Nilsson, professor
Kristina Sundquist, biträdande professor Nadia Koltcheva och
professor Jan Sundquist.

Glada miner efter
halvtidsseminarium
Doktorand Pedro Carrera
Bastos (till vänster) och
bihandledare Tommy Jönsson
efter Pedros
halvtidsseminarium.

Centrum för primärvårdsforskning www.cpf.se
Besöksadress:
Postadress:
Clinical Research Center (CRC)
Clinical Research Center (CRC)
CPF
CPF
Hus 28, plan 11,
Box 50332
Jan Waldenströms gata 35
202 13 Malmö
205 02 MALMÖ

Om ni har några intressanta nyheter eller synpunkter på nyhetsbrevet, är ni välkomna
att kontakta Patrick O’Reilly (patrick.reilly@med.lu.se)
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