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Hösten har kommit och i den värme som fortfarande vill dröja sig kvar är jag
glad över att skicka ut detta nya nyhetsbrev från CPF. Som vanligt är det
mycket på gång på CPF som grundades 2008 som ett samarbete mellan
Region Skåne och Lunds universitet. Se gärna länken som berättar vår
historia som skapats av alla engagerade och kreativa medarbetare. Detta
nyhetsbrev berättar om en del av vår senaste forskning, planerade
disputationer och nya, spännande projekt. Kom gärna och besök oss!
Kristina Sundquist
Professor/Verksamhetschef
Centrum för primärvårdsforskning

Nytt projekt om jämlik hälso- och sjukvård i Skåne
Juan Merlo, professor på CPF, leder ett nytt projekt som undersöker jämlikheten i hälso- och
sjukvården i Skåne. Projektet, som startade i september, är ett samarbete mellan Lunds
universitet och Region Skåne.
Totalt har 3 000 000 SEK anslagits för det 16 månader långa projektet, som syftar
till att belysa eventuella omotiverade skillnader i hälso- och sjukvården genom att analysera
Region Skånes vårddatabas (RSVD) och annan relevant data.
Juan Merlo, vars bakgrund är inom
socialmedicin och epidemiologi, är
ansvarig senior rådgivare för Lunds
universitets räkning. Han kommer att
arbeta tillsammans med sin doktorand
Johan Öberg, som är projektledare för
Region Skåne-delen.
”Under de kommande 16
månaderna kommer vi att analysera
vilka behov och resurser som finns i
Region Skåne för att bevaka jämlikhet i
vården. På så sätt får vi veta hur man kan
förbättra utvärderingsprocessen. Vi kommer att göra en bedömning av hur resurserna inom
Region Skåne används ur ett rättviseperspektiv. En viktig dimension är att förbättra Region
Skånes egen förmåga att utföra högkvalitativa epidemiologiska utvärderingar av hälso- och
sjukvårdens kvalitet och jämlikhet”, säger Juan Merlo.
Johan Öberg tillägger: ”Det är avgörande för vårdorganisationer att bedöma
sjukvårdens kvalitet ur ett jämlikhetsperspektiv. Sådan information är viktig för planering av
kunskapsbaserad sjukvård och innovationer. Jag hoppas att det här projektet kommer att visa

hur registerbaserade jämlikhetsanalyser kan genomföras inom Region Skåne med de senaste
metoderna från Lunds universitet.”
Befintliga Region Skåne-databaser kommer att användas för analyserna. Juridiskt och etiskt
godkännande inväntas för att även upprätta en specialdesignad forskningsdatabas vid Lunds
universitet i syfte att underlätta den framtida utvärderingen av jämlik vård.
”Det här projektet behövs eftersom det under de senaste 10 åren inte har gjorts så
många analyser av jämlikheten inom vården. Vilken betydelse har exempelvis socioekonomi,
geografi och födelseland? En viktig princip för vården i Sverige är att den ska vara på lika villkor
och efter behov. Vi måste veta om så är fallet", säger Juan Merlo

Forskningsanslag

Veronica Milos Nymberg vid CPF har fått ett forskningsanslag på 500 000 kronor från
Svenska Läkaresällskapet (SLS) för den pågående HISS-studien.
Projektet HISS (Hjärtsvikt i Södra Sverige) syftar till att förbättra diagnostik och behandling
av patienter med hjärtsvikt. Studien startade 2021 och är för närvarande i rekryteringsfasen
som kommer att omfatta cirka 400 patienter vid 18 vårdcentraler.
HISS är ett samarbetsprojekt mellan CPF, primärvården och kardiologen och leds av
professor Kristina Sundquist och docent Veronica Milos Nymberg.

Ulrika Andersson på väg till Australien
Doktorand Ulrika Andersson åker till Australien under två månader på så kallad "pre-doc" vid
George Institute for Global Health i Sydney.
Ulrika hade nyligen halvtidskontroll inom sitt doktorandprojekt. Syftet med
avhandlingen är att utvärdera effekten av hälsoinformationsteknik i kombination med ett
personcentrerat förhållningssätt vid behandling av högt
blodtryck i primärvården. Huvudhandledare är professor
Patrik Midlöv.
Hennes pre-doc i Australien har arrangerats av Nationella
forskarskolan i allmänmedicin. Ulrika Anderssons
handledare i Sydney blir professor John Chalmers, som har
fått flera utmärkelser för sin forskning om högt blodtryck.
2018 blev Chalmers hedersdoktor vid Lunds universitet.
”I Sydney kommer jag att fortsätta arbeta
med mitt doktorandprojekt om högt blodtryck och e-hälsa.
Jag planerar också att delta i ett lokalt forskningsprojekt
och i deras aktiviteter för doktorander”, säger Ulrika.
Ulrika kommer inte att vara ensam i Sydney eftersom
hennes familj följer med på hennes australiensiska äventyr
”Min man ska ta hand om våra tre barn och ha hemundervisning för de två äldsta.
Vi kommer också att hinna med semester i Australien och Nya Zeeland", säger Ulrika.

CPF:s forskning presenterad på nordisk konferens
Docent Filip Jansåker vid CPF presenterade nyligen sin forskning
om riskfaktorer för pyelonefrit efter cystit vid en nordisk konferens
om infektionssjukdomar, som hölls i Ålborg, Danmark.
Varje nordiskt land bjöd in en ung forskare och Filip
Jansåker representerade Sverige på konferensen, som arrangerades
av Nordiska sällskapet för klinisk mikrobiologi och
infektionssjukdomar (NSCMID).
Konferensen hålls nästa år i Örebro. https://www.nscmid.org
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Seminarium om paleolitisk kost
Doktorand Maelán Fontes-Villalba vid CPF – som i vanliga
fall arbetar kliniskt som sjukgymnast på Lanzarote, Spanien
– kommer att hålla ett seminarium om sin forskning om
paleolitisk kost den 13 oktober. Maelán Fontes-Villalba
handleds av professor Kristina Sundquist, professor Yvonne
Granfeldt och Tommy Jönsson, phd.
”Syftet med min avhandling är att undersöka
mekanismerna för varför en paleolitisk diet ökar mättnaden,
inducerar viktminskning och förbättrar glukoskontrollen”,
säger Maelán Fontes-Villalba.
Hans grupp har utfört två randomiserade kontrollerade
studier på personer med typ 2-diabetes och funnit att en
paleolitisk kost inducerade bättre glukoskontroll än
sedvanlig diabeteskost. Dessutom resulterade paleolitisk
kost i större viktminskning och minskning av midjemåttet
samt högre mättnad.
Paleolitisk kost består till stor del av frukt, grönsaker, rotfrukter, magert kött, ägg
och nötter. Dieten utesluter spannmål, mejeriprodukter, raffinerade fetter och socker.
"Typ 2-diabetes drabbar en tiondel av alla
människor över hela världen och genererar
både stort lidande och enorma
sjukvårdskostnader.
Observationsstudier från jägarsamlarsamhällen, som följer en diet och
livsstil som liknar den våra förfäder hade före
jordbruket, har visat en uppenbar frånvaro av
västerländska sjukdomar, inklusive typ 2diabetes”, säger Maelán Fontes-Villalba.
Hans seminarium "Association between
paleolithic diet and leptin resistance and type
2 diabetes" kommer att äga rum den 13 oktober kl. 10:00-12:00. Deltagande är möjligt via Zoom:
https://lu-se.zoom.us/j/66289071926?pwd=a1RPT1M5UlhCS0M2aWhqdzg3Zk5WQT09
Nyligen publicerade artiklar vid CPF

Forskarna Miriam Pikkemaat, Veronica Milos Nymberg och Peter Nymberg har publicerat
’Structured assessment of modifiable lifestyle habits among patients with mental diseases in
primary care’ i tidskriften Scientific reports.
https://www.nature.com/articles/s41598-022-16439-1
Doktorand Frida Thorsén publicerade ‘Association between perceived stress and health
outcomes in adolescents’ i tidskriften Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health.
https://capmh.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13034-022-00510-w
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Postdoktor Guoqiao Zheng publicerade 'Colorectal cancer risk in association with colorectal
cancer as a second malignancy in relatives: a nationwide cohort study' i tidskriften BMC Cancer.
https://bmccancer.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12885-022-10000-z

Kommande disputationer
Frida Thorsén försvarar sin avhandling 'Perceived Stress, Sleep, Self-Esteem, and
Psychiatric Symptoms in Adolescents' tisdagen den 22 november 2022 kl. 13.00 i
Agardhsalen, Clinical Research Center, Malmö.
Elin Sandberg försvarar sin avhandling 'Dance, yoga and mindfulness to influence
mental health among children and to influence mental health among children and
adolescents' onsdagen den 7 december kl 13.00 i Agardhsalen, Clinical Research
Center, Malmö.
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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