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Pågående Forskni ngs- och utveckli ngspr oj ekt i verksa mhet en
Rubri k

Ansvari g

Övri gt

”Palli ati ve- D”- En rando mi serad,
dubbl e- bli nd, pl acebokontr ollerad
st udi e där vi ger vita mi n D eller
pl acebo till palli ati va pati ent er

Li nda Bj örkhe m Ber g man
Mari a Hel de- Franli ng
Caritha Kl asson

Ut vär deri ng av Vankol ås j ä mf ört med
att ”l ä mna si sta sl atten” vi d
vankoi nf usi on

Mari a Ranch- Lundi n
Li nda Bj örkhe m- Berg man

I mmunf örsvar ets f unkti on i li vets sl ut

Li nda Bj örkhe m- Berg man
Caritha Kl asson
Mari a Hel de- Frankli ng

Läke medel s met aboli s mi li vets sl ut

Li nda Bj örkhe m- Berg man
Caritha Kl asson
Mari a Hel de- Frankli ng

Avsl utande av l äke medel sbehandli ng
-stati ner, BT- med., anti koagul ant.

Li nda Bj örkhe m- Berg man
Gabri ell a Fri sk

Sa mt al kri ng 0 HLR besl ut

Pi a Li nd man ( Nor di ska kursen)
Gabri ell a Fri sk

Egen fi nansi eri ng, start nov 2017
St udi epr ot okoll fi nns
EPN- ansökan Dnr: 2017/ 405-31
Eudr aCT nr: 2017–000268- 14
Publi cerad i Cancer j uni 2021
Pr esent ati on av resul tat i team pågår
Påbörj ad höst en 2016
Pr oj ekt pl an fi nns
EPN- ansökan Dnr: 2016/2032- 31/1
Publi cerad i I nf ecti ous Di seases maj
2021
Ska fil mas
St art sept 2017
Forskni ngspl an fi nns
EPN- ansökan Dnr: 2017/203-31/4
Pågår
St art Höst en 2019
Forskni ngspl an fi nns
EPN- ansökan Dnr: 2019/203-31/4
Pågår
St art Höst en 2018
EPN ansökan: 2018/1798- 31
Pågår
St ati ner publi cerat
St art våren 2021
Pr oj ekt pl an fi nns
Pågår, ska present eras i
verksa mhet en

Ut vär deri ng av Närståendegrupper i
Nacka Tea met

Moa Ros hanf ar

Vil ka pati ent er med l ungcancer och
hj är n met astaser har nytta av
hel hj är nsbestrål ni ng?

Gabri ell a Fri sk, Li nda Bj örkhemBer g man, Matti as Hed man

St art höst en 2021
Pr oj ekt pl an fi nns
Eti kansökan ej påbörj ad
St art våren 2020
Pr oj ekt pl an fi nns

Användni ng av met ylf eni dat för att
mot verka f ati gue - En retrospekti v
st udi e vi d ASI H St ockhol m Södr a

Agnet a Al mer ud, Li nda Bj örkhe mBer g man

EPN- ansökan Dnr: 2020- 01198
Pågår
St art sommar en 2020
Pr oj ekt pl an fi nns

Användni ng av l äke medel spumpar i
li vets sl ut vi d ASI H St ockhol mSödr a

EPN- ansökan Dnr: 2018/1798- 31
Pågår
Mari e Aastrup, Li nda Bj örkhem
Ber g man

St art höst en 2020, avsl utat hösten
2020

Pr oj ekt pl an fi nns

Erf arenhet er från Palli ati ve- D st udi en

Li nda Bj örkhe m Berg man, Caritha
Kl asson, ev fl er ?

I nl äggni ng av Pl eur X i buken ino m
ASI H

J ohan Fri degren

EXTERNT PROJ EKT:
We bbaserat stöd till närstående

Loui se Häger Ti bell, Läk Onkol ogen
Sol na. Anett e Al vari za, Ssk, Prof,
Ersta Bräcke Högskol a

EPN- ansökan Dnr: 2018/1798- 31
Sl utrapport kl ar!
Ska fil mas
St art höst en 2020
Pr oj ekt pl an fi nns
EPN- ansökan Dnr ej kl ar, pågår
St art våren 2021
Pr oj ekt pl an fi nns
Vår en 2020
I nf o fi nns
Kur at orer na i respekti ve tea m
ansvari ga

