
 
 

  

 
Hösten flög iväg och nu är det redan dags att fira jul och andra festligheter! 
Jag är glad att kunna skicka ut det sista CPF-nyhetsbrevet för i år. CPF 
grundades 2008 som ett samarbete mellan Region Skåne och Lunds 
universitet. Se länkarna nedan för att läsa både den svenska och den engelska 
versionen av vår historia som berättas av alla våra engagerade och kreativa 
kollegor. Månadens nyhetsbrev innehåller bara en liten del av alla våra 
aktiviteter men du är alltid välkommen att komma och besöka oss! God Jul 
och Gott Nytt År! 
 

 

Kristina Sundquist 

Professor/Verksamhetschef 

Centrum för primärvårdsforskning 

Grattis till Frida Thorsén: ny PhD! 
Vi gratulerar CPF:s Frida Thorsén som nyligen erhöll 
sin doktorsexamen efter att ha disputerat! 

Fridas avhandling, ’Perceived Stress, 
Sleep, Self-Esteem, and Psychiatric Symptoms in 
Adolescents’, är resultatet av flera års hårt arbete 
under vilket hon producerat fyra vetenskapliga artiklar. 
Hennes huvudhandledare var professor Kristina 
Sundquist och hennes bihandledare professor Jan 
Sundquist.  
Frida Thorsén, specialist i allmänmedicin vid Capio 
Privat Malmö Stortorget och praktiserande läkare 
sedan 2005, säger att hon blev inspirerad till att 
studera ämnet för sin avhandling efter att ha 
observerat mönster i sitt kliniska arbete.  

"I arbetet som läkare, specialiserad i 
allmänmedicin, är det många av mina patienter som 
lider av stress, depression, ångest och sömnrelaterade 
problem. Besvären verkar förekomma oftare, och i en 
tidigare ålder, nu än när jag först började arbeta som 
läkare.” 
"Patienterna tenderar att reagera väl och läka på ett 
bra sätt när de utvärderar hela sin situation, tar itu med 

alla inblandade stressfaktorer, såväl som motståndskraft, istället för att bara behandla ett 
symptom i taget. Därför började begreppet upplevd stress att dra till sig min uppmärksamhet”, 
säger Frida.  

I hennes första artikel, ’Perceived Stress and Psychiatric Symptoms in Swedish 
Adolescents’, användes frågeformulären Perceived Stress Scale (PSS) och Symptom Checklist 90 
(SCL-90). De validerade skalorna visade att svenska ungdomar hade högre stressnivåer 2011 
jämfört med 1990-talet.  
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Ytterligare en artikel, ’Sleep in relation to psychiatric symptoms and perceived stress in Swedish 
adolescents aged 15 to 19 years’, visade att 76 procent av de kvinnliga studenterna och 71 
procent av de manliga studenterna led av dålig sömnkvalitet.  

”Höga nivåer av stress, dålig sömn och psykiatriska symtom är vanliga hos 
ungdomar även när man mäter med tillförlitliga, validerade frågeformulär. Nivåer av stress 
korrelerar också bra med förekomsten av psykiatriska symtom, då detta mäts i stora regionala 
och nationella studier”, säger Frida om nyckelfynden i sin avhandling. 
Hon tillägger, "Fynden stödjer idén om upplevd stress som en möjlig modell för att förklara, 
förstå och behandla det höga antalet psykiatriska symtom som rapporterats av ungdomar och 
som vi måste ta itu med omgående."  
Frida Thorsén, menar att 
det är viktigt att hitta rätt 
balans mellan arbete, 
forskning och familjeliv.  
"Jag fokuserar fullt ut på 
det jag gör i varje 
ögonblick, så forskning är 
forskning, kliniskt arbete är 
kliniskt arbete och familj är 
familj. Att bli av med tanken 
att ’jag bara borde avsluta 
det här eller det här innan’ 
är till hjälp, eftersom inget 
av åtagandena någonsin tar 
slut. Aktiviteter som skjuts 
upp tenderar att aldrig att 
hända. Du kan göra något 
men inte allt.” 
Fridas tips till nuvarande och blivande doktorander är att tidsplanering är viktigt och även att 
fräscha upp sina IT-kunskaper.  

"Tiden går fort och allt brukar ta mycket längre tid än man tror, så se till att du 
håller din tidsplanering. Avsluta de obligatoriska kurserna så snart som möjligt. Tag dig tid att 
lära dig hur du får ut det mesta av användbara program som Word, EndNote och PowerPoint.” 
Efter att ha studerat sömn i sin avhandling är Frida, kanske inte överraskande, en stark 
förespråkare av fördelarna med en god natts sömn.  

”Försök inte pressa in lite extra arbetstimmar i stället för att sova! Denna strategi 
tenderar att få livet att verka mycket svårare än vad det faktiskt är. Du arbetar mycket mer 
produktivt och gör bättre prioriteringar och beslut när du är väl utvilad, särskilt på lång sikt.”  
Frida har haft fullt upp sedan hon disputerade och fick nyligen bidrag från AFA Försäkring och 
Byggindustrins utvecklingsfond på totalt 1,926 000 SEK för att undersöka varför arbetare som 
utsätts för vibrerande verktyg ofta undviker läkarkontroller.  

"Den första artikeln är redan publicerad och vi har ungefär fem till på gång, så nu 
måste jag bara sätta mig ner och skriva. Dessutom har jag minst tre olika infallsvinklar på hur jag 
kan utforska resultaten från min avhandling ytterligare och söker just nu efter lämplig 
finansiering. Jag har också anmält mig till de två obligatoriska lärarutbildningarna som behövs 
för att bli docent.” 

 

 

 

 

 

 

Nyheter om erhållna bidrag  
CPF:s Jianguang Ji har erhållit 200 000 SEK från Stiftelsen för cancerforskning vid 
Onkologiska kliniken vid Universitetssjukhuset MAS för sitt projekt om läkemedel mot 
kolorektal cancer.  
Docent Ashfaque Memon har erhållit 200 000 SEK från Stiftelsen för cancerforskning vid 
Onkologiska kliniken vid Universitetssjukhuset MAS för sitt projekt om mitokondriernas roll 
för tidig upptäckt av bröstcancer.  
Professor Kristina Sundquist har erhållit bidrag från Vetenskapsrådet för sitt projekt om 
graviditetskomplikationer och kardiovaskulära sjukdomar. Projektet är ett samarbete med 
Mount Sinai New York.  
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Pilotstudie om canceröverlevares erfarenheter 
CPF-forskarna Lars Garpenhag (till höger), Susanna 

Calling och Anders Halling har publicerat en väl mottagen 

artikel i Scandinavian Journal of Primary Health Care.  

Artikeln ’The role of primary care in the 

cancer care continuum: a qualitative study of cancer 

survivors’ experiences’ är en del av ett pågående 

forskningsprojekt som genomförs av CPF i samarbete med 

Regionalt Cancercentrum Syd. 

Projektet utforskar canceröverlevares erfarenheter av, och 

kontakter med, hälso- och sjukvården efter att de fått 

diagnosen cancer.  

Resultat från studien visar att det finns flera utmaningar 

som behöver ses över för att primärvårdskontakter ska 

fungera bättre. Exempelvis upplevdes en bristande koordination och kommunikation mellan 

sjukhus och primärvård. Under 2023 kommer cirka 9 000 patienter som har diagnostiserats och 

behandlats för cancer att bjudas in att delta i en enkätstudie. 

Enkätstudien syftar till att ge en mer heltäckande bild av omfattningen och spridningen av 

sådana erfarenheter bland cancerpatienter i södra Sverige, och kommer 

att vara viktig information i planeringen av framtida sjukvårdspolitik. 

”De publicerade resultaten från vår första studie visar 

verkligen på vikten av att fortsätta utforska frågor rörande 

cancerpatienters tillgång till primärvård. Studien har lagt en värdefull 

grund för den enkätstudie som snart sjösätts”, säger Lars Garpenhag, som 

leder projektet. 

Du kan läsa hela artikeln här: 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02813432.2022.2145848   

Bengt Zöller: fyra nya prova på-forskare 
Professor Bengt Zöller (till vänster), vars forskning fokuserar på 
hjärt-kärlsjukdomar, bland annat djup ventrombos och lungemboli, 
handleder nu fyra kliniska verksamma så kallade "prova på-forskare" 
vid CPF.   

Konceptet ”prova på-forskning” har funnits på CPF sedan 
länge och gör det möjligt för medicinskt utbildad personal att engagera 
sig i forskningsarbete som de kan kombinera med sina kliniska 
uppgifter.  
”Under åren har jag haft en del forskarstudenter som har börjat som 
’prova på-forskare’ Det är ett bra sätt för dem att exponeras för 
forskarvärlden. De kan göra framsteg i sin egen takt och lära sig nya 
saker på vägen”, säger Zöller.  
 

I Bengt Zöllers kvartett ingår en farmaceut, två specialister i allmänmedicin och en yngre läkare 
som alla nyligen har lämnat in ansökan om doktorandprojekt: 
• Emina Curic, farmaceut på Läkemedelsinformationscentralen, Klinisk farmakologi Region 
Skåne. Projekttitel: Läkemedelsbehandling: venös tromboembolism och blödning. Margareta 
Reis (docent, universitetslektor i klinisk farmakologi) blir Eminas bihandledare. 
• Christian Anker Hansen, specialist i allmänmedicin och ortopedi på Norra Fäladen 
vårdcentral. Projekttitel: Epidemiologi bakom artros och osteoporos. 
• Jonatan Ahrén, specialist i allmänmedicin och verksam i Region Skåne. Projekttitel: 
Multimorbiditet: nedärvning och risk för venös tromboembolism. 
• Michael Bensaleh, underläkare som arbetar i Ystad avslutar sin specialistutbildning. 
Projekttitel: Venös tromboembolism och graviditet. 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02813432.2022.2145848
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02813432.2022.2145848
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Alla fyra arbetar med sina första artiklar. Professor Kristina Sundquist och docent Mirnabi 
Pirouzifard är bihandledare.  

Bengt Zöllers sommarforskare och medicinstudent Annie Brink har fått en artikel 
om venös tromboembolism accepterad för publicering.  
En annan medlem av Bengt Zöllers forskargrupp, Eric Manderstedt, forskningsingenjör och 
biomedicinsk analytiker har nyligen fått en artikel publicerad som handlar om genetiken bakom 
venös tromboembolism. Detta är hans sjätte artikel sedan han tillträdde sin nuvarande tjänst 
tidigare i år. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/rth2.12842   

CPF-forskare i Tyskland 
CPF var representerat vid den 

13:e världskongressen med 

inriktning på mitokondrier, 

som hölls i Berlin nyligen. 

Doktorand Sakshi Vats höll en 

presentation om 

’Karakterisering av det 

mitokondriella genetiska 

landskapet vid abdominellt 

aortaaneurysm’.  

I sitt avhandlingsarbete 

undersöker Sakshi de 

genetiska och epigenetiska 

mekanismerna bakom 

bukaortaaneurysm.  

Sakshi Vats är här på bild 
tillsammans med docent 
Ashfaque Memon och 
biomedicinsk analytiker Anna Hedelius.  

CPF jubileumsbok i engelsk version 
CPF:s jubileumsbok är nu översatt till engelska och kan läsas online. Historien om Centrum för 

primärvårdsforskning (CPF) från 2008 - 2022 berättar historien om CPF från dess start fram till 

idag och innehåller höjdpunkter från vår forskning genom åren, intervjuer med nyckelpersoner 

plus mycket, mycket mer.  

 

Du kan läsa den svenska versionen här: 

https://issuu.com/cpf_report/docs/jubileumsbok_cpf_2022  

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/rth2.12842
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/rth2.12842
https://issuu.com/cpf_report/docs/cpf_jubileumsbok_eng
https://issuu.com/cpf_report/docs/jubileumsbok_cpf_2022
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Eller om du föredrar att läsa på engelska: engelska versionen här: 

https://issuu.com/cpf_report/docs/cpf_jubileumsbok_eng  

Om du önskar ett tryckt exemplar av antingen den svenska eller engelska versionen, kontakta 

Patrick O’Reilly (patrick.reilly@med.lu.se) för ytterligare information. 

 

 

 

 
 

Besökare från Spanien och Japan 
CPF välkomnade i oktober doktorand 
Maelán Fontes-Villalba, som doktorerar 
på CPF på distans. Han höll ett uppskattat 
seminarium om ’Sambandet mellan 
paleolitisk kost och leptinresistens och 
typ 2-diabetes’. På bilden här (från 
vänster till höger) är handledare Tommy 
Jönsson, professor Kristina Sundquist 
och professor emerita Yvonne 
Granfeldt.   

I december var CPF värd 
för tre besökare från Japan. Professor 
Toru Nabika gav en föreläsning om 
’Genetiska mekanismer för saltpreferens 
hos råttor och människor’ och kollegan Professor Minoru Isomura höll en kort presentation om 

en ny forsknings- och 
sjukvårdsinrättning i Shimane. 
Forskarassistent Takafumi Abe, höll, 
tillsammans med fysioterapeuterna 
Helene Henriksson och Annette 
Holm från Region Skåne, ett intressant 
seminarium om barns fysiska aktivitet, 
hälsa och kondition i Japan och 
Sverige. 
De japanska forskarna arbetar vid 
Shimane University som har 
forskningssamarbete med CPF sedan 
länge.   
På bilden här (från vänster till höger) 
är Minoru Isomura, Toru Nabika, 
Kristina Sundquist och Takafumi Abe. 

 

 
 
Doktorand Naiqi Zhang: “Use of Selective Serotonin Reuptake Inhibitors Is Associated with a 
Lower Risk of Colorectal Cancer among People with Family History” i Cancers (Basel) journal.  
https://www.mdpi.com/2072-6694/14/23/5905  
 

PUSH ME i mål! 
Det pågående CPF-projektet Primary care USage of Health promoting MEssages (PUSH ME) 
har rekryterat deltagare nummer 400 och därmed nått sitt mål för studien. ’PUSH ME’ är en 
randomiserad kontrollerad intervention med sms-råd för förebyggande av hjärt-kärlsjukdom 
hos primärvårdspatienter med hypertoni. 
PUSH ME-studien leds av forskarna och allmänläkarna Susanna Calling, Veronica Milos 
Nymberg, Beata Borgström Bolmsjö och Moa Wolff. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

       Nyligen publicerade artiklar från CPF – ett axplock 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

https://issuu.com/cpf_report/docs/cpf_jubileumsbok_eng
mailto:patrick.reilly@med.lu.se
https://www.mdpi.com/2072-6694/14/23/5905
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Doktorand Yishan Liu: “Mental health outcomes in parents of children with a cancer diagnosis in 
Sweden: A nationwide cohort study’ i eClinical Medicine.” 
https://www.thelancet.com/journals/eclinm/article/PIIS2589-5370(22)00464-3/fulltext  
 
Docent Filip Jansåker: “The relation of body mass index, body height, and parity to 
pyelonephritis: A nationwide population-based cohort study of over one million parous women 
(1997-2018)” i International Journal of Infectious Diseases. 
https://www.ijidonline.com/article/S1201-9712(22)00561-6/fulltext  
 
Doktorand Sanjay Thompson: “Neighbourhood crime and major depression in Sweden: A 
national cohort study” i tidsskriften Health & Place. 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1353829222001836?via%3Dihub  
 
Universitetslektor Jianguang Ji: “Familial risk associated with lung cancer as a second primary 
malignancy in first-degree relatives” i BMC Cancer journal.  
https://bmccancer.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12885-022-10149-7  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grattis till Elin Areskoug Sandberg: ny PhD! 
Vi gratulerar Elin Areskoug Sandberg, ST-läkare i allmänmedicin och forskare vid CPF, för väl 
genomfört försvar av doktorsavhandlingen  ‘Interventions with dance, yoga and mindfulness to 
influence mental health among children and adolescents’ den 7 december. En artikel om 
avhandlingen kommer i nästa nyhetsbrev!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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