
 

 

Aktuell forskning i  
västra sjukvårdsregionen 
2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





  1 

 
Ansvarigt Regionalt cancercentrum: Regionalt cancercentrum väst 
Sammanställt av Caroline Olsson, Eliza Åkeson och Eva-Lena Ringqvist 
April 2019 

Versionshantering 

Datum Beskrivning av förändring 

2018-04-23 Färdigställd 
 



 2 

Innehållsförteckning 

SYFTE ...................................................................................................................................................... 4 

METOD ..................................................................................................................................................... 4 

RESULTAT .............................................................................................................................................. 5 

BARN, 66 PROJEKT ............................................................................................................................... 7 

BLOD, LYMFOM OCH MYELOM, 55 PROJEKT ................................................................................. 14 

BRÖST, 52 PROJEKT ........................................................................................................................... 21 

BUKSPOTTKÖRTEL, 11 PROJEKT .................................................................................................... 31 

CANCER, ÖVRIGT, 67 PROJEKT ........................................................................................................ 33 

FLERA TUMÖROMRÅDEN, 19 PROJEKT .......................................................................................... 41 

GYNEKOLOGI, 33 PROJEKT ............................................................................................................... 44 

HJÄRNA OCH HYPOFYS, 25 PROJEKT............................................................................................. 49 

HUD OCH ÖGON, 42 PROJEKT .......................................................................................................... 52 

HUVUD OCH HALS, 34 PROJEKT ...................................................................................................... 59 

LEVER OCH GALLA, 3 PROJEKT....................................................................................................... 65 

LUNGA OCH LUNGSÄCK, 22 PROJEKT............................................................................................ 66 

MATSTRUPE OCH MAGSÄCK, 5 PROJEKT ...................................................................................... 71 

NEUROENDOKRINA TUMÖRER, 7 PROJEKT................................................................................... 72 

OKÄND PRIMÄRTUMÖR, 1 PROJEKT ............................................................................................... 74 

PROSTATA, 23 PROJEKT ................................................................................................................... 75 



 

  3 

SARKOM, 6 PROJEKT ......................................................................................................................... 79 

SKÖLDKÖRTEL, 7 PROJEKT .............................................................................................................. 80 

TJOCKTARM, ÄNDTARM OCH ANAL, 42 PROJEKT........................................................................ 81 

URINVÄGAR, 10 PROJEKT ................................................................................................................. 87 

 

 



 4 

 

Aktuell forskning i västra 
sjukvårdsregionen 

SYFTE 

I de tio kriterier Socialdepartementet fastställt för Regionala cancercentrum (RCC) ingår bland annat att 
stärka den kliniska cancerforskningen i respektive region. Som ett led i detta har RCC Väst som mål att 
göra regelbundna sammanställningar av pågående cancerforskning i västra sjukvårdsregionen för att ge en 
samlad bild av aktuella forskningsaktiviteter och underlätta kontakter med/mellan olika forskare/forskar-
grupper. Detta arbete ligger även i linje med den långsiktiga inriktningen för det nationella arbetet med 
cancervården (S2018/03084FS) vilken regeringen beslutade om våren 2018 och där man efterfrågar 
insamling och spridning av information om pågående studier. 
 

METOD 

Informationen har huvudsakligen inhämtats via sju olika källor: den kliniska prövningsenheten (KPE) för 
onkologi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg, databaserna Cancerstudier i Sverige (CiS) och 
Forskning och utveckling i Västra Götalandsregionen (FoU) samt anslagsgivarna Barncancerfonden 
(BCF), Cancerfonden (CF), Jubileumsklinikens cancerfond (JK) och Vetenskapsrådet (VR). På grund av 
den nationella omorganisationen av de regionala etikprövningsnämnderna (EPN), vilken trädde i kraft vid 
årsskiftet 2018/2019, inkluderades inte nytillkomna projekt från den här källan i årets sammanställning1. 
Projekt som forskaren själv informerat om anges med ”Direkt kontakt”.  
 
Informationen från de olika källorna insamlades via webbplatser (BCF, CF, CiS, FoU, JK och VR) eller via 
direktkontakt (KPE) för tidsperioden 2018-01-01 till 2018-12-31 (exklusive JK-fonden där information om 
beviljade anslag gavs i februari 2019). Den insamlade informationen strukturerades i en matris med 
kolumner för projekttitel (svensk/engelsk), namn och e-postadress till kontaktperson för projektet samt 
institution/avdelning från vilket projektet huvudsakligen drivs i regionen/där kontaktpersonen hör 
hemma. Respektive projekt sorterades in under en av 22 kategorier på samma sätt som tidigare år. 
Kategorierna följer de cancerdiagnosgrupper som används på RCC:s webbplatser med undantag för 

                                                 

 

 

 

1 Tidigare år har ett femtiotal projekt identifierats enbart via EPN vilket behöver has i åtanke för 
tolkningen av totala antalet projekt som identiferats vid årets sammanställning (motsvarande 18 % av 
antalet bekräftade projekt 2014–2016 [n=339–364] och 12 % av 2017 års bekräftade projekt [n=484]). De 
projekt som har EPN som källa i årets sammanställning har alltså identifierats från EPN under tidigare år 
och bekräftas av respektive forskare/projektledare som fortfarande aktuellt 2018. 
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”Cancer, övrigt” och ”Flera tumörområden”. Dessa två kategorier används i de flesta fall för forskning 
som syftar till förståelse av allmänna cancermekanismer respektive för diagnosövergripande projekt. 
Per e-post skickade vi sedan ut en förfrågan till varje identifierad kontaktperson gällande samtycke till att 
deras aktuella forskningsprojekt presenterades på RCC Västs webbplats. Vi bad också vederbörande att 
bekräfta att den insamlade informationen var korrekt eller att korrigera den alternativt komplettera med 
ytterligare information. En fråga om huruvida data från kvalitetsregister (KR) ingick i projektet ställdes 
också (”ja”/”nej”). I förfrågan inkluderades även projekt som redan fanns med i RCC Västs 
sammanställning från föregående år, Aktuell forskning i västra sjukvårdsregionen 2017. 
 
Datahanteringen gjordes i Excel 2016 och e-postkorrespondensen sköttes via ett dedikerat konto i 
Outlook 2016 (Microsoft®). Alla kontakter togs under perioden 2018-01-28 till 2018-03-28. Om den 
första förfrågan var obesvarad efter ungefär två veckor skickades en påminnelse ut och mot slutet av 
perioden skickades även en ”sista chansen-påminnelse”. Om svar inte inkommit efter detta, registrerades 
projekten som ”obekräftade”. I de fall forskaren svarat och aktivt bekräftat projekt registrerades de som 
”bekräftade”. Projekt som bekräftats, men där forskaren avböjt att stå med i projektsammanställningen, 
registrerades som ”ej med”. 
 

RESULTAT 

Totalt identifierades 623 projekt och 284 e-postmeddelanden skickades ut till projektledare eller annan 
kontaktperson för forskningsprojektet. Av de 284 kontakterna som togs, samtyckte 230 (81%) till att 
medverka i sammanställningen och 54 forskare svarade inte (19%). Jämfört med föregående års 
sammanställning var det något färre kontakter som togs men motsvarande andel forskare samtyckte till 
medverkan (att jämföra med 251/304 [83%] för 2017) och fler projekt identifierades/bekräftades för 2018 
års sammanställning (att jämföra med 605/484 [80%] för 2017). 
 
Informationen som presenteras nedan baseras på 530 bekräftade projekt (85% av totala antalet 
identifierade projekt) där samtycke inhämtats (Figur 1). Alla bekräftade projekt visas sorterade på svensk 
projekttitel från sidan 7 och framåt i den här rapporten. Om svensk projekttitel saknades ligger projekten 
insorterade utifrån engelsk projekttitel efter dessa. 
 
Majoriteten av projekten bedrevs vid Göteborgs universitet (GU) eller Sahlgrenska Universitetssjukhuset 
(SU) och återfinns inom 21 av de 22 kategorierna. Sammantaget identifierades flest projekt inom 
områdena ”Cancer övrigt” och ”Barn” (67 bekräftade av 83 identifierade projekt respektive 66 bekräftade 
av 80 identifierade projekt) och inom kategorin ”Penis” kunde inga projekt identifieras. Totalt sett var den 
inbördes fördelningen av antalet projekt mellan de olika kategorierna i stort sett oförändrad jämfört med 
föregående år.  
 
Av de bekräftade projekten som besvarat frågan om kvalitetsregisterdata (461 st) var det i genomsnitt ett 

projekt av fem som svarade ”ja” (97/461 [21%]).  Bland kategorierna med ≥20 bekräftade projekt, stod 
området ”Gynekologi” för den största delen (66%) och områdena ”Cancer övrigt” samt ”Huvud/hals” för 
de lägsta (3%; Tabell 1). 
 
 
 

 

https://www.cancercentrum.se/vast/vara-uppdrag/forskning/aktuell-forskning-i-vastra-sjukvardsregionen/
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Figur 1. Antal projekt relaterande till pågående cancerforskning inom Västra sjukvårdsregionen under 2018.”Bekräftade 
projekt” baseras på samtycke från återkopplande forskare medan”Övriga identifierade projekt” anger projekt som inte 
bekräftats (93 st). 
 
Tabell 1. Fördelningen av projekt som använt kvalitetsregisterdata inom Västra sjukvårdsregionen under 2018. 
Procentsiffrorna baseras på de 461/530 bekräftade projekt där svar om användande givits; svar för 71 projekt saknades. 
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BARN, 66 PROJEKT 

 
SVENSK 
PROJEKTTITEL 

ENGELSK 
PROJEKTTITEL 

KR 
ja/nej 

KONTAKT INSTITUTION E-POST KÄLLA 

Akut myeloisk leukemi 
med translokation 
t(7;12)(q36;p13) - 
mekanismer för 
leukemiutveckling 

Acute myeloid leukemia 
with translocation 
t(7;12)(q36;p13) - 
mechanisms of 
leukemia development 

ja Lars 
Palmqvist  

Biomedicin, GU lars.palmqvist@clinchem.gu.se Direkt 
kontakt 

Barn med Downs 
syndrom och akut 
lymfatisk leukemi  
(ALL) – en intervju-
studie kring föräld-
rarnas upplevelser 
under underhålls-
behandlingen 

Children with Downs 
syndrome and Acute 
Lymphoblastic 
Leukaemia (ALL) – 
parental experiences 
during maintenance 
therapy 

ja Margaretha 
Stenmarker   

Kliniska 
vetenskaper, GU 

margaretha.stenmarker@rjl.se EPN 

Barn MEG: Ett system 
för funktionell neuro-
imaging för barn med 
hjärntumörer 

Child MEG: A 
functional neuro-
imaging system for 
children with brain 
tumors 

nej Justin 
Schneiderman 

Neurovetenskap 
och fysiologi, 
GU 

justin.schneiderman@neuro.gu.se BCF  

Barn och vårdnads-
havares upplevelser av 
att barnet med cancer 
lever med en gastro-
stomi  

 nej Stefan 
Nilsson 

Vårdvetenskap 
och hälsa, GU 

stefan.nilsson.4@gu.se BCF 

Behandlingsstudier 
på barn med B 
cells- och 
lymfoblast-lymfom; 
B-NHL 2013 och 
LBL 2018 

International treatment 
protocols for children 
with Non-Hodgkin 
Lymphoma; B-NHL 
2013 and LBL 2018. 

nej Karin 
Mellgren 

Kliniska 
vetenskaper, GU 

karin.mellgren@vgregion.se BCF  

Behandlingsövervaknin
g av pediatriska sarkom 
via ultrakänslig analys 
av cirkulerande cellfritt 
tumörDNA i vätske-
biopsier 

Treatment monitoring 
of childhood sarcomas 
using ultrasensitive 
circulating cell-free 
tumor DNA analysis of 
liquid biopsies 

nej Anders 
Ståhlberg  

Klinisk patologi 

och genetik, SU  

och  

Biomedicin,GU 

anders.stahlberg@gu.se ALF 

Behandlingsövervaknin
g av pediatriska sarkom 
via vätskebiopsier 

The use of liquid 
biopsies to monitor 
childhood sarcoma 
treatment  

nej Anders 
Ståhlberg  

Klinisk patologi 

och genetik, SU  

och  

Biomedicin, GU 

anders.stahlberg@gu.se BCF 

Betydelsen av en ny 
tumör-suppressor-gen 
och antioxidanter för 
utveckling av barn-
leukemi 

 nej Martin Bergö   Medicin, GU martin.bergo@gu.se BCF 

Betydelsen av mängden 
kvarvarande leukemi-
celler efter induktions-
behandling av barn med 
AML 

The prognostic 

significance of minimal 

residual disease with 

qPCR after induction 

therapy in children with  

AML 

ja Lene Karlsson  Kliniska 
vetenskaper, GU 

lene.karlsson@vgregion.se BCF 
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SVENSK 
PROJEKTTITEL 

ENGELSK 
PROJEKTTITEL 

KR 
ja/nej 

KONTAKT INSTITUTION E-POST KÄLLA 

Bättre hjärntumör-
diagnostik med 
avancerad diffusions-
bildgivning 

  Stephan Maier  Kliniska 
vetenskaper, GU 

stephan.maier@gu.se BCF 

Cancer hos barn och 
vuxna med medfödda 
hjärtfel i Sverige 

Cancer in children and 
adults with congenital 
heart disease 

nej Mikael 
Dellborg  

Medicin, GU mikael.dellborg@gu.se BCF 

Cancer som tonåring 
och ung vuxen – att 
förstå biverkningar av 
cancerbehandling som 
påverkar sexualitet och 
relationer 

To evaluate the cancer 
care for teenagers and 
young adults (TYA) in 
Sweden regarding 
sexuality and close 
relationships in order to 
optimize rehabilitation 
after cancer treatment 

 Marianne 
Jarfelt   

Kliniska 
vetenskaper, GU 

marianne.jarfelt@vgregion.se EPN 

Cirkulerande tumör-
DNA som biomarkör 
hos barn med cancer 

Circulating tumor DNA 
as a biomarker in 
pediatric cancer 

nej Martin Dalin  Kliniska 
vetenskaper, GU 

martin.dalin@gu.se EPN 

CNS-tumörer hos barn. 
Epidemiologi, 
molekylär klassificering 
och överlevnad 

 ja Magnus Sabel Kliniska 
vetenskaper, GU 

magnus.sabel@vgregion.se BCF  

En barncentrerad 
kommunikation och 
stödjande omvårdnad 
när barn genomgår 
onkologisk behandling 

 nej Stefan 
Nilsson 

Vårdvetenskap 
och hälsa, GU 

stefan.nilsson.4@gu.se BCF 

Epigenetikens roll i 
tumörutveckling och 
behandling hos barn 
med hjärntumör 

The role of epigenetics 
in the diagnosis and 
monitoring of 
treatment response in 
pediatric brain tumors 

nej Karin 
Mellgren 

Kliniska 
vetenskaper, GU 

karin.mellgren@vgregion.se BCF 

Epigenomets roll i 
tumörutveckling, 
återfall och 
resistensutveckling 

Deciphering the role of 
the epigenome in 
tumour development, 
recurrence and 
therapeutic resistance 

nej Helena Carén  Biomedicin, GU helena.caren@clingen.gu.se  BCF, 
CF, VR 

Fertilitetsbevarande 
åtgärder för flickor och 
unga kvinnor som 
genomgår eller har 
genomgått barncancer-
behandling 

Fertility preservation 
for girls and young 
women having/having 
had treatment for 
childhood cancer 

 Ann Thurin 
Kjellberg   

Kliniska 
vetenskaper, GU 

ann.thurin@vgregion.se FoU 

Forskningsstudie för 
behandling av barn och  
ungdomar med Non-
Hodgkins lymfom eller 
leukemi av B-cellstyp  

 nej Karin 
Mellgren 

Kliniska 
vetenskaper, GU 

karin.mellgren@vgregion.se  

Förbättrad behandlings-
stratifiering för att öka 
överlevnaden vid akut 
myeloisk leukemi hos 
barn 

Better treatment 
stratification to improve 
survival in childhood 
acute myeloid leukemia 

ja Lars 
Palmqvist  

Biomedicin, GU lars.palmqvist@clinchem.gu.se BCF 
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SVENSK 
PROJEKTTITEL 

ENGELSK 
PROJEKTTITEL 

KR 
ja/nej 

KONTAKT INSTITUTION E-POST KÄLLA 

Förbättrad diagnostik 
av hjärntumörer hos 
barn med DNA-
metyleringsanalys  

 ja Birgitta 
Lannering 

Kliniska 
vetenskaper, GU 

birgitta.lannering@vgregion.se BCF 

Förbättrad diagnostik 
av hjärntumörer hos 
barn med hjälp av 
epigenetisk analys av 
tumörer och blod 

Improved diagnostics 
of childhood CNS 
cancers based on 
epigenetic profiles of 
tumors and serum  

nej Teresia Kling  Biomedicin, GU teresia.kling@gu.se BCF 

Förbättrad 
radionuklidterapi av 
neuroblastom 

 nej Eva Forssell-
Aronsson 

Kliniska 
vetenskaper, GU 

eva.forssell_aronsson@radfys.gu.se  BCF 

Förebyggande av 
kognitiva nedsättningar 
efter strålning mot den 
omogna hjärnan 

Prevention of 
Radiation-Induced 
Cognitive Deficits in 
the Juvenile Brain 

nej Changlian 
Zhu 

Neurovetenskap 
och fysiologi, 
GU 

changlian.zhu@neuro.gu.se BCF  

Förebyggande av 
strålningsinducerade 
könsspecifika 
metaboliska defekter i 
den unga hjärnan 

Prevention of 
radiotherapy-induced 
gender-related 
metabolic sequelae in 
the juvenile brain 

nej Changlian 
Zhu 

Neurovetenskap 
och fysiologi, 
GU 

changlian.zhu@neuro.gu.se CF 

Förhindra skador i den 
växande hjärnan 
orsakad av strål-
behandling 

Preventing radiation-
induced injury in the 
developing brain 

nej Marie Kalm Neurovetenskap 
och fysiologi, 
GU 

marie.kalm@gu.se BCF  

Genetiska avvikelser 
och molekylära 
mekanismer i aggressiv 
neuroblastoma 

Genetic aberrations and 
molecular mechanisms 
in aggressive neuro-
blastoma 

 Susanne 
Fransson 

Biomedicin, GU susanne.fransson@clingen.gu.se BCF 

Genetiska förändringar 
i pre-B-cell-receptor-
komponenter och dess 
bidrag till uppkomst av 
leukemi 

 ja Dongfeng 
Chen  

Medicin, GU dongfeng.chen@gu.se BCF 

Hemorragisk cystit efter 
stamcellstransplantation 

Hemorrghagic cystitis 
after stem cell 
transplantation 

nej Karin 
Mellgren 

Kliniska 
vetenskaper, GU 

karin.mellgren@vgregion.se BCF 

Hippocampusmätning 
med MRT hos barn 
med hjärntumör 

Hippocampal volume 
changes assessed by 
magnetic resonance 
imaging in children 
treated for brain 
tumours 

nej Birgitta 
Lannering 

Kliniska 
vetenskaper, GU 

birgitta.lannering@vgregion.se FoU 

Hjärntumörer – 
förbättrad diagnostik 
och nya behandlings-
strategier 

Brain tumours – 
Improved Diagnostics 
and novel Treatment 
Strategies 

nej Helena Carén  Biomedicin, GU helena.caren@clingen.gu.se  ALF, 
BCF  
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SVENSK 
PROJEKTTITEL 

ENGELSK 
PROJEKTTITEL 

KR 
ja/nej 

KONTAKT INSTITUTION E-POST KÄLLA 

Hypofysrelaterad 
tillväxthormonbrist och 
dess dosrespons-
samband hos barn och 
ungdomar som fått 
strålbehandling mot 
tumör i/vid övre 
svalgrummet  

 nej Thomas 
Björk-
Eriksson  

Kliniska 
vetenskaper, GU 

thomas.bjork-eriksson@rccvast.se EPN 

Hälsorelaterad livs-
kvalitet hos barn och 
ungdomar med akut 
myeloisk leukemi 

Health-related Quality 
of life in children with 
Acute Myeloid 
Leukaemia (AML)  

ja Margaretha 
Stenmarker   

Kliniska 
vetenskaper, GU 

margaretha.stenmarker@rjl.se BCF 

Högre språkliga 
funktioner hos unga 
vuxna som har överlevt 
hjärntumör i barn-
domen 

High-level language 
ability in adults who 
survived brain tumor in 
childhood 

ja Stiliani 
Nikolaidou  

Neurovetenskap 
och fysiologi, 
GU 

stiliani.nikolaidou@vgregion.se FoU 

Kan biomarkörer i blod 
reflektera neurotoxiska 
sidoeffekter av strål-
behandling hos barn? 

 nej Malin 
Blomstrand   

Kliniska 
vetenskaper, GU 

malin.blomstrand@vgregion.se EPN 

Kan den nya 
generationens ALK- 
mediciner kombineras 
med andra mediciner 

 nej Bengt 
Hallberg  

Biomedicin, GU bengt.hallberg@gu.se BCF 

Karaktärisering och 
modulering av kognitiva 
seneffekter hos barn 
efter kraniell bestrålning 

Characterization and 
modulation of cognitive 
deficits in children after 
cranial irradiation 

nej Malin 
Blomstrand   

Kliniska 
vetenskaper, GU 

malin.blomstrand@vgregion.se BCF 

Klinisk introduktion av 
intensitets-modulerad 
hippocampus-sparande 
protonterapi för 
pediatriska medullo-
blastom 

Clinical introduction of 
Intensity Modulated  
Hippocampal-sparing 
Proton Therapy of 
Padiatric Medullo-
blastoma 

nej Thomas 
Björk-
Eriksson  

Kliniska 
vetenskaper, GU 

thomas.bjork-eriksson@rccvast.se BCF 

Leder avsaknad av pre-
BCR till leukemi och 
kan CD27 användas för 
behandling av leukemi? 

 ja Dongfeng 
Chen  

Medicin, GU dongfeng.chen@gu.se BCF 

Lokal hypertermi för att 
öppna blodhjärn-
barriären och förbättra 
behandlingen av hjärn-
tumörer 

Local hyperthermia to 
open blood brain 
barrier to improve brain 
tumor treatment 

nej Hana 
Dobsicek 
Trefna   

Elektroteknik, 
Biomedicinsk 
elektromagnetik, 
CTH 

hanatre@chalmers.se BCF 

Långa icke-kodande 
RNA vid utveckling av 
neuroblastom: 
funktionella och 
mekanistiska aspekter 

Functional and 
mechanistic roles of 
long noncoding RNAs 
in neuroblastoma 
development and 
progression 

 Chandrasekhar 

KanduriBiomedic
in, GU 

kanduri.chandrasekhar@gu.se BCF  
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SVENSK 
PROJEKTTITEL 

ENGELSK 
PROJEKTTITEL 

KR 
ja/nej 

KONTAKT INSTITUTION E-POST KÄLLA 

MEMMAT: En 
europeisk fas II-studie 
av metronomisk och 
riktad antiangiogen 
behandling för barn 
med recidiverande 
medulloblastom 

MEMMAT: A Phase II 
study of metronomic 
and targeted anti-
angiogenesis therapy 
for children with 
recurrent/progressive 
medulloblastoma 

nej Magnus Sabel Kliniska 
vetenskaper, GU 

magnus.sabel@vgregion.se EPN 

Mikroglia som mål mot 
metaboliska seneffekter 
efter strålbehandling av 
hjärntumörer hos barn 

Targeting microglia to 
prevent radiation 
induced metabolic 
sequelae in child brain 
tumor survivors 

nej Changlian 
Zhu 

Neurovetenskap 
och fysiologi, 
GU 

changlian.zhu@neuro.gu.se BCF 

Mikrovågshypertermi-
system för att motverka 
sena effekter för över-
levande barn med CNS-
tumörer 

Microwave based 
mitigation of late 
effects for surviving 
children with CNS 
tumors 

nej Hana 
Dobsicek 
Trefna 

Elektroteknik, 
Biomedicinsk 
elektromagnetik, 
Chalmers 

hanatre@chalmers.se BCF  

Miljöns betydelse vid 
sövning för cytostatika-
behandling till barn 
med leukemi 

The role of the 
environment during 
sedation for chemo-
therapy in pediatric 
leukemia 

nej Carina 
Sjöberg  

Högskolan 
Halmstad, 
Region Halland 

carina.sjoberg@regionhalland.se FoU 

Molekylära och cellulära 
mekanismer som 
orsakar emaljdefekter 
och bildning av 
odonto-gena tumörer 

Molecular and Cellular 
Mechanisms Causing 
Enamel Defects and 
Odontogenic Tumor 
Formation 

nej Amel Gritli-
Linde  

Odontologi, GU amel@odontologi.gu.se  FoU 

mRNA translation som 
en måltavla i barn-
leukemi  

mRNA translation as a 
target in childhood 
acute leukemia 

nej Pekka Jaako Biomedicin, GU pekka.jaako@gu.se BCF 

Målriktad behandling 
mot cancergenen MYB 
i akuta barnleukemier 

Targeting the MYB 
oncogene in pediatric 
acute lymphoblastic 
leukemia 

nej Mattias 
Andersson  

Biomedicin, GU mattias.andersson@llcr.med.gu.se BCF 

Möjliggöra nya 
behandlingar för barn 
med hjärntumörer med 
hjälp av hypertermi 

Enable new treatments 
for pediatric brain 
tumors using 
hyperthermia 

nej Martina 
Boström  

Neurovetenskap 
och fysiologi, 
GU 

martina.bostrom@neuro.gu.se Direkt 
kontakt 

NOPHO-ALL-2008: 
Behandlingsstudie av 
barn (1,0–17,9 år) med 
akut lymfatisk leukemi 

NOPHO-ALL-2008: 
Treatment Protocol for 
Children (1.0–17.9 years 
of age) with Acute 
Lymphoblastic 
Leukemia 

nej Jonas 
Abrahamsson   

Kliniska 
vetenskaper, GU 

vobjab@gmail.com EPN 

NOPHO-AML 2012: 
Behandlingsstudie av 
barn och ungdomar 
med akut myeloisk 
leukemi 

Research Study for 
Treatment of Children 
and Adolescents With 
Acute Myeloid 
Leukaemia 0–18 Years 
(NOPHO-DBH AML 
2012) 

nej Jonas 
Abrahamsson   

Kliniska 
vetenskaper, GU 

vobjab@gmail.com BCF  
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KR 
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KONTAKT INSTITUTION E-POST KÄLLA 

NOR-GRASPALL-
2016: Eryaspase-
behandling för barn 
och ungdomar med 
leukemi, som utvecklat 
allergi mot PEG-
asparaginase 

NOR-GRASPALL 
2016: Single-arm 
pharmacokinetic/ 
pharmacodynamic  
and safety study of 
Eryaspase (GRASPA®) 
for patients with 
hypersensitivity to 
PEG-asparaginase, 
diagnosed with acute 
lymphoblastic leukemia 

nej Cecilia 
Langenskiöld  

Kliniska 
vetenskaper, GU 

cecilia.langenskiold@vgregion.se EPN 

Nya mekanismer och 
biomarkörer i akut 
lymfatisk leukemi 

Mechanisms and novel 
biomarkers in acute 
lymphoblastic 
leukaemia 

nej Inga-Lill 
Mårtensson-
Bopp  

Medicin, GU lill.martensson@rheuma.gu.se BCF  

Risk för stroke efter 
strålbehandling mot 
den unga människans 
hjärna 

Identify stroke 
incidence and etiology 
following radiotherapy 
towards the young 
brain 

ja Martina 
Boström  

Neurovetenskap 
och fysiologi, 
GU 

martina.bostrom@neuro.gu.se Direkt 
kontakt 

SBLG – Svenska 
barnleukemigruppen 

SBLG – Swedish 
Children’s Leukemia 
Group 

ja Jonas 
Abrahamsson   

Kliniska 
vetenskaper, GU 

vobjab@gmail.com BCF 

Seneffekter av 
strålbehandling av 
hjärntumörer under 
barndomen 

Late effects of radiation 
therapy of childhood 
brain tumors 

nej Marianne 
Jarfelt/            
Anna  
Nilsson/             
Thomas  
Björk-Eriksson  

Medicin, GU marianne.jarfelt@vgregion.se/  
anna.nilsson@medic.gu.se/       
thomas.bjorkeriksson@rccvast.se 

EPN 

SIOP PNET 5 MB: En 
internationell 
prospektiv studie för 
diagnos och behandling 
av barn, ungdomar och 
unga vuxna med 
Medulloblastom 
(standard resp lågrisk)  

SIOP PNET 5 MB: An 

international 

prospective study on 

clinically standard-risk 

medulloblastoma in 

children older than 3 to 

5 years with low-risk 

biological profile  

(PNET 5 MB-LR) or 
average-risk biological 
profile (PNET 5 MB-
SR)  

nej Magnus Sabel Kliniska 
vetenskaper, GU 

magnus.sabel@vgregion.se EPN 

Studie av allopurinol 
som tillägg till normal 
underhållsbehandling 
hos barn med akut 
lymfatisk leukemi 

Optimizing 6-
mercaptopurine 
Therapy in Pediatric 
Acute Lymphoblastic 
Leukemia by Using 
Allopurinol 

nej Jonas 
Abrahamsson   

Kliniska 
vetenskaper, GU 

vobjab@gmail.com EPN 

Stöd till barn med 
cancer för ökad 
delaktighet och 
hantering av 
symptom  

 nej Stefan 
Nilsson 

Vårdvetenskap 
och hälsa, GU 

stefan.nilsson.4@gu.se BCF  

T-cellsmedierad 
immunterapi  

T cell mediated 
immunotherapy 

nej Mats Bemark   Biomedicin, GU mats.bemark@immuno.gu.se ALF 
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Undersökningar av den 
nyligen identifierade 
ALK ligander i neuro-
blastom 

Investigating the ALK 
ligands - FAM150A and 
FAM150B – in neuro-
blastoma in vivo 

nej Ruth Palmer  Biomedicin, GU ruth.palmer@gu.se BCF 

Upptäcka, förstå och 
förhindra strålorsakade 
hjärnbiverkningar efter 
cancerbehandling 

Preventing radiation 
therapy-induced injury 
in the brain 

nej Thomas 
Björk-
Eriksson  

Kliniska 
vetenskaper, GU 

thomas.bjork-eriksson@rccvast.se JK 

Utveckla nya mål-
inriktade läkemedel för 
ALK-positiv neuro-
blastoma 

Develop novel targeted 
therapeutics for ALK-
positive neuroblastoma 

nej Jikui Guan  Biomedicin, GU jikui.guan@gu.se BCF 

Utveckling av metoder 
för förbättrad 
diagnostik och 
cytostatikaterapi samt 
minskning av 
biverkningar 

Development of 
methods for augmented 
diagnostics and 
improving chemo-
therapy in childhood 
acute leukemia 

nej Jonas 
Abrahamsson   

Kliniska 
vetenskaper, GU 

vobjab@gmail.com ALF, 
BCF 

Är behandlingen 
tillräcklig? Projekt om 
högkänslig analys av 
leukemiceller vid akut 
myeloisk leukemi 

Improved analysis of 
minimal recidual disease 
in childhood acute 
myeloid leukemia  

nej Linda 
Fogelstrand  

Biomedicin, GU linda.fogelstrand@vgregion.se BCF 

Övervakning av 
hjärtfunktion under och 
efter behandling för 
barncancer 

  Marianne 
Jarfelt   

Kliniska 
vetenskaper, GU 

marianne.jarfelt@vgregion.se BCF 
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KR 
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KONTAKT INSTITUTION E-POST KÄLLA 

Anti-thymocyt globulin 
vid allogen hemato-
poietisk stamcells-
transplantation 

 nej Mats Brune/ 
Mikael Lisak 

Medicin, GU brune@gu.se/ 
mikael.lisak@vgregion.se 

Direkt 
kontakt 

Apikal parodontit som 
infektionsorsak hos 
lymfompatienter med 
nedsatt immunförsvar 
på grund av sjukdom 
och behandling med 
kemoterapi  

 nej Bengt 
Hasséus   

Odontologi, GU bengt.hasseus@odontologi.gu.se EPN 

Avkodning av den 
epigenetiska profilen 
vid kronisk lymfatisk 
leukemi och mantle cell 
lymfom med hjälp av 
next generation 
sequencing baserade 
metoder 

Decoding the 
epigenetic landscape in 
chronic lymphocytic 
leukemia and Mantle 
cell lymphoma using 
next generation 
sequencing based 
methods 

nej Meena 
Kanduri  

Biomedicin, GU meena.kanduri@gu.se CF 

Betydelsen av NK-
celler för utfallet av 
immun-terapi vid 
myeloida leukemier 

Impact of the NK cells 
in myeloid leukemia 

nej Fredrik Bergh 
Thorén  

Biomedicin, GU fredrik.thoren@gu.se ALF, 
CF, VR  

Blodvärden, benmärgs-
biopsi och mutations-
analys i riskvärdering av 
patienter med Myelo-
proliferativ neoplasm 

 nej Björn 
Andreasson  

Specialistmedicin, 
NU-sjukvården 

bjorn.andreasson@vgregion.se FoU 

Diffust storcelligt B-
cellslymfom - studier på 
att prognostisera 
biomarkörer och 
mekanismer bakom 
behandlingsresistens 

 ja Per-Ola 
Andersson  

Medicin, GU per-ola.andersson@vgregion.se FoU 

Diffust storcelligt B-
cellslymfom - studier på 
mekanismer bakom 
behandlingsresistens 
och prediktiva 
biomarkörer 

 ja Per-Ola 
Andersson 

Medicin, GU per-ola.andersson@vgregion.se CF  

Drivar-mutationer i 
myelom 

Driver-mutations in 
myeloma 

nej Cecilie 
Hveding 
Blimark   

Medicin, GU cecilie.blimark@vgregion.se FoU 
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En fas 2/3, randomise-

rad, öppen studie för att 

jämföra oralt ixazomib/ 

dexametason och oralt  

pomalidomid/ 
dexametason vid 
relapserande och/eller 
refraktärt multipelt 
myelom 

 nej Ulf-Henrik 
Mellqvist  

Medicin, GU ulf-henrik.mellqvist@vgregion.se EPN 

En öppen fas I/IIa 
studie av säkerheten 
och effekten av 
kombinationen 
Melphalan-flufenamide 
(Melflufen) och 
Dexametason hos 
patienter med åter-
kommande och/eller 
svårbehandlad form av 
multipelt myelom  

Melflufen in myeloma, 
a phase I/II study 

nej Ulf-Henrik 
Mellqvist  

Medicin, GU ulf-henrik.mellqvist@vgregion.se EPN 

ENRICH: akademisk 
Fas II/III studie i 
England och Norden 
för nyinsjuknande äldre 
mantelcellslymfom-
patienter 

  Catharina 
Lewerin 

Medicin, GU catharina.lewerin@vgregion.se Direkt 
kontakt 

Epigenetisk karaktärise-
ring i B-cellsleukemi 
och lymfom 

Epigenetic profiling of 
B cell leukemia and 
lymphoma  

nej Meena 
Kanduri  

Biomedicin, GU meena.kanduri@gu.se CF 

Europeiska intergroup-
myelomstudien 

European Intergroup 
Myeloma study no 2 

nej Ulf-Henrik 
Mellqvist  

Medicin, GU ulf-henrik.mellqvist@vgregion.se EPN 

Förbättrad 
monitorering av 
terapirespons hos 
lymfompatienter genom 
avancerad datoranalys 
av PET/CT-bilder 

Improved therapy 
response classification 
in lymphoma patients 
using advanced image 
analyses of PET/ CT- 
Scans 

nej May Sadik  Medicin, GU may.sadik@vgregion.se EPN 

Förlorad immunitet 
mot infektionssjuk-
domar efter behandling 
av blodmalignitet? 
Behövs ny vaccination? 

Humoral immunity 
after chemotherapy in 
patients with blood 
malignancies 

nej Mats Brune  Medicin, GU brune@gu.se FoU 

Genetisk strategi för 
studie av Nf1-inducerad 
leukemi; induktion och 
behandling genom 
inhibition av RAS-
aktiverande enzymer 

Genetic strategy for a 
study of Nf1-induced 
leukemia, induction and 
treatment by inhibition 
of RASactivating 
enzymes 

nej Christin 
Karlsson  

Biomedicin, GU christin.karlsson@gu.se FoU 
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Genital kronisk Graft-
versus-Host Disease 
hos kvinnor 

Female genital chronic 
Graft-versus-Host 
Disease 

nej Eva Smith 
Knutsson  

Medicin, GU eva.smith-knutsson@vgregion.se FoU 

Histamin/IL-2-baserad 
immunterapi vid 
kronisk myelo-
monocytär leukemi 

Histamine 
dihydrochloride / 
Interleukin-2-based 
immunotherapy in 
chronic myelomono-
cytic leukemia 

nej Johan 
Aurelius  

Medicin, GU johan.aurelius@gu.se CF 

Immunitet mot 
infektioner och 
vaccinationssvar mot 
pneumokocker vid 
multipelt myelom och 
liknande B-cells-
sjukdomar 

Infectious immunity 
and pneumococcal 
vaccine responses in 
multiple myeloma and 
related disorders 

nej Johanna 
Karlsson  

Biomedicin, GU johanna.karlsson@vgregion.se FoU 

Immunitet mot TBE 
efter vaccination av 
stamcellstransplanterad
e patienter 

 nej Mats Brune/                
Sigrun 
Einarsdottir 

Medicin, GU brune@gu.se FoU 

Immunologisk 
återhämtning efter 
behandling för B-cells-
lymfom 

Immune reconstitution 
after treatment for 
mature aggressive B-cell 
lymphoma and 
leukemia 

nej Karin 
Mellgren 

Kliniska 
vetenskaper, GU 

karin.mellgren@vgregion.se  

Inaktivering av Rce-1 
accelererar leukemi av 
myeloproliferativ 
karaktär hos transgena 
Nf1-möss 

Rce-1 deficiency 
accelerates MPD in 
transgenic mice 

nej Christin 
Karlsson  

Biomedicin, GU christin.karlsson@gu.se FoU 

Interferon-lambdas roll 
vid leukemi och andra 
cancerformer  

  Anna Martner  Biomedicin, GU anna.martner@microbio.gu.se EPN 

Kan cytostatika-
biverkningar vid 
lymfom lindras genom 
att dosera efter 
kroppsvattenhalt? 

Can assessment of body 
composition improve 
dosing of 
chemotherapy in 
treatment of 
lymphoma? 

nej Ola 
Wallengren  

Medicin, GU ola.wallengren@vgregion.se FoU 

Kan globalt uttryck av 
metaboliter i serum 
bestämma prognos vid 
multipelt myelom? 

Can a global expression 
of metabolites in serum 
determine prognosis in 
multiple myeloma? 

ja Ulf-Henrik 
Mellqvist/ 
Ljupco 
Veskovski 

Medicin, GU ulf-henrik.mellqvist@vgregion.se/ 
ljupco.veskovski@vgregion.se 

FoU 

Kan globalt uttryckta 
proteiner bättre 
bestämma prognos vid 
aggressiva B-cells-
lymfom 

 nej Susanne 
Bram-
Ednersson  

Biomedicin, GU susanne.bram.ednersson@vgregion.se FoU 
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Karakterisering av nya 
prognostiska och epi-
genetiska biomarkörer 
vid kronisk lymfatisk 
leukemi  

Characterization of 
novel prognostic and 
diagnostic epigenetic 
biomarkers in chronic 
lymphocytic leukemia 
and mantle cell 
lymphoma 

nej Meena 
Kanduri  

Biomedicin, GU meena.kanduri@gu.se EPN, 
FoU  

Klinisk betydelse  
av kvantitativ 
monitorering av 
leukemispecifika 
mutationer för bedöm-
ning av kvarvarande 
sjukdom hos patienter 
behandlade för akut 
myeloisk leukemi 

Clinical implications of 
minimal residual disease 
monitoring by 
quantitative assessment 
of leukemiaspecific 
mutations during 
follow-up of patients 
with acute myeloid 
leukemia 

nej Louise 
Pettersson  

Hallands sjukhus 
Halmstad, 
Patologen 

louise.pettersson@regionhalland.se FoU 

Kliniska och 
experimentella studier 
av akut leukemi och 
myeloproliferativa 
neoplasier 

Clinical and 
experimental studies of 
acute leukemia and 
myeloproliferative 
neoplasms 

ja Erik 
Hulegårdh 

Medicin, GU erik.hulegardh@gu.se FoU 

Kliniska och 
experimentella studier 
vid MDS och sekundär 
AML 

Clinical and 
experimental studies 
with MDS and 
secondary AML 

ja Hege Garelius  Medicin, GU, 
Hematologen, 
RCC väst 

hege.garelius@vgregion.se FoU 

Longitudinella föränd-
ringar i hälsorelaterad 
livskvalitet i lägre risk 
MDS. En European 
LeukemiaNet-studie.  

Longitudinal Changes 
of Impairments in 
HealthRelated Quality 
of Life in Lower-Risk 
MDS Patients: A 
European LeukemiaNet 
Study. 

ja Hege Garelius  Medicin, GU, 
Hematologen, 
RCC väst 

hege.garelius@vgregion.se Direkt 
kontakt 

Långtidsuppföljning av 
kvinnor efter allogen 
hematopoietisk stam-
cellstransplantation 
med fokus på genital, 
okulär och allmän graft-
versus-host disease. 

Long-term follow-up of 
genital chronic Graft-
versusHost Disease in 
females after allogeneic 
stem cell 
transplantation 

nej Eva Smith 
Knutsson  

Medicin, GU eva.smith-knutsson@vgregion.se FoU  

Mekanismer och 
molekyler viktiga för 
uppkomst av akut 
lympfatisk leukemi 

Mechanisms and novel 
therapeutic targets in 
acute lymphoblastic 
leukaemia 

nej Inga-Lill 
Mårtensson-
Bopp  

Medicin, GU lill.martensson@rheuma.gu.se CF 

Modellering och ka-
raktärisering av chimära 
transkriptions-faktorer 
som associerar med 
aggressiva subtyper av 
akut leukemi 

Fusion Gene-driven 
Acute Leukemia with 
Poor Prognosis: 
Pathogenesis and 
Molecular Foundations 

nej David Bryder Sahlgrenska 
Cancer Center, 
Avd för 
mikrobiologi och 
immunologi 

david.bryder@gu.se CF  
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Molekylära mekanismer 
vid utveckling av akut 
myeloisk leukemi 

Molecular mechanisms 
in the development of 
acute myeloid leukemia 

ja Lars 
Palmqvist  

Biomedicin, GU lars.palmqvist@clinchem.gu.se CF 

Osteoporosrelaterad 
fraktur hos patienter 
med blodcancer 

  Catharina 
Lewerin/        
Peter  
Johansson 

Medicin, GU catharina.lewerin@vgregion.se Direkt 
kontakt 

Photovoice för 
patienter med MDS 

Photovoice for Patients 
with MDS 

nej Hege Garelius  Medicin, GU, 
Hematologen, 
RCC väst 

hege.garelius@vgregion.se FoU 

Prognos vid diffust 
storcelligt B-cells-
lymfom – en studie på 
globalt gen- och 
proteinuttryck 
(proteogenomik) 

  Mimmie Stern  Medicin, GU mimmie.stern@vgregion.se FoU 

Prognostiska och 
prediktiva biomarkörer 
vid diffust storcelligt B-
cellslymfom 

 nej Per-Ola 
Andersson 

Medicin, GU per-ola.andersson@vgregion.se FoU 

Prospektiv kontrollerad 
studie av allogen stam-
cellstransplantation 
(alloSCT) efter redu-
cerad förbehandling vid 
akut myeloisk leukemi 
hos patienter över 50 
år, samt studier av 
genital GvHD och 
androgena hormoner 
hos kvinnor efter 
alloSCT 

Phase III Clinical Study 
of Allogeneic Stem Cell  
Transplantation with 
Reduced Conditioning 
(RICT) versus Best 
Standard of Care in 
Acute Myeloid 
Leukemia (AML) in 
First Complete 
Remission 

nej Mats Brune  Medicin, GU brune@gu.se ALF, 
CF, FoU 

Prospektiv multi-
nationell kontrollerad 
studie av allogen hema-
topoietisk stamcells-
transplantation med 
reducerad konditione-
ring till äldre patienter 
med akut myeloisk 
leukemi 

Phase III Clinical Study 
of Allogeneic Stem Cell 
Transplantation with 
Reduced Conditioning 
(RICT) versus Best 
Standard of Care in 
Acute Myeloid 
Leukemia (AML) in 
First Complete 
Remission 

nej Mats Brune  Medicin, GU brune@gu.se FoU 

Påverkan av interferon-
behandlingsresultat av 
genpolymorfism hos 
patienter med MPN 

 nej Björn 
Andreasson  

Specialistmedicin
, NU-sjukvården 

bjorn.andreasson@vgregion.se FoU 

Real world data i 
Norden; Högdos-
behandling vid myelom, 
en populationsbaserad 
översikt 

ASCT treatment in 
nordic multiple 
myeloma patients 

ja Cecilie 
Hveding 
Blimark   

Medicin, GU cecilie.blimark@vgregion.se FoU 
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Real world data i 
Norden; Myelom-
behandling hos äldre, 
utfall och överlevnad 

 Myeloma treatment, 
outcome and survival 
treatment in the Nordic 
countries 

  ja Cecilie 
Hveding 
Blimark   

Medicin, GU cecilie.blimark@vgregion.se FoU 

Risk för osteoporos och 
fraktur hos patienter 
som genomgått ben-
märgstransplantation i 
Västra Götaland  

  Catharina 
Lewerin  

Medicin, GU catharina.lewerin@vgregion.se Direkt 
kontakt 

Stamcellstransplantatio
n vid behandlings-
refraktära, eller vid 
återfall av, Non-
Hodgkins lymfom 

 Stem cell trans-
plantation in the 
treatment for refractory 
or relapsed NHL 

nej Karin 
Mellgren 

Kliniska 
vetenskaper, GU 

karin.mellgren@vgregion.se EPN 

Studier av behandlings-
resistens vid diffust 
storcelligt Bcellslymfom 
(DLBCL)relaterat till 
uttryck av aktin-
relaterade och 
ribosomala proteiner. 

 nej Susanne 
Bram-
Ednersson  

Biomedicin, GU susanne.bram.ednersson@vgregion.se FoU 

Studier av genital 
kronisk Graft-versus-
Host Disease hos 
kvinnor efter alloSCT 

Genital graft-versus-
host disease in women 
after allo- 
SCT 

nej Mats Brune/                    
Eva  
Smith 
Knutsson  

Medicin, GU brune@gu.se/                              
evasmith.knutsson@vgregion.se 

CF, 
FoU 

TRIANGLE: Trearmad 
randomiserad fas 3-
studie. Primärbehand-
ling av patienter < 65 år 
med mantelcells- 
lymfom. Tillägg av 
ibrutinib (Imbruvica®) 
samt återpröva autolog 
stamcellstransplantation 
(ASCT) 

TRIANGLE: Auto-
logous Transplantation 
after a Rituximab/ 
Ibrutinib/ Ara-c 
containing induction in 
Generalized mantle cell 
Lymphoma – a rando-
mized European mcl 
network trial EudraCT-
No.: 2014001363-12 

 Catharina 
Lewerin  

Medicin, GU catharina.lewerin@vgregion.se Direkt 
kontakt 

Utveckling av akut 
leukemi och myelo-
fibros vid essentiell 
trombocytemi 

 nej Björn 
Andreasson  

Specialistmedicin, 
NU-sjukvården 

bjorn.andreasson@vgregion.se FoU 

Utvärdering av 
högkänslig analys av 
leukemiceller med next 
generation sequencing - 
studier av barn och 
vuxna med akut 
myeloisk leukemi 

Molecular surveillance 
in acute myeloid 
leukemia – 
development of novel 
means to guide 
treatment 

ja Linda 
Fogelstrand  

Biomedicin, GU linda.fogelstrand@vgregion.se FoU 
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 Artscan IV: A non-
randomized multi-
center observational 
study of all reirradiation 
in patients with head 
and neck cancer with 
special focus on 
patients receiving 
proton therapy.  

 Hedda 
Haugen 
Cange  

Kliniska 
vetenskaper, GU 

hedda.haugen@oncology.gu.se Direkt 
kontakt 

 Artscan V: Photon 
therapy versus proton 
therapy in early tonsil 
cancer.  

 Hedda 
Haugen 
Cange  

Kliniska 
vetenskaper, GU 

hedda.haugen@oncology.gu.se Direkt 
kontakt 

  BGB-311-304: An 
international, Phase 3, 
open-labeled, 
randomized Study of 
BGB-311-304 
compared with 
Bendamustine plus 
Rituximab in Patients 
with previously 
untreated Chronic 
Lympatic Leukemia or 
Small Lymphocytic 
Lymphoma 

  Catharina 
Lewerin  

Medicin, GU catharina.lewerin@vgregion.se Direkt 
kontakt 

  Targeting NOX2 in 
cancer a translational 
approach 

  Anna Martner  Biomedicin, GU anna.martner@microbio.gu.se ALF, 
CF, VR 
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APHINITY: En rando-
miserad, dubbel-blind 
placebokontrollerad 
jämförelse mellan cyto-
statika plus trastuzumab 
plus placebo mot cyto-
statika plus trastuzumab 
plus pertuzumab som 
adjuvant terapi hos 
patienter med operabel 
HER2-positiv primär 
bröstcancer 

 nej Leif Klint  Kliniska 
vetenskaper, GU 

leif.klint@vgregion.se KPE  

AURORA: För att öka 
förståelsen av moleky-
lära förändringar vid 
metastatisk bröstcancer 
(Aiming to Understand 
the Molecular 
Aberrations in Meta-
static Breast Cancer). 

AURORA: Aiming to 
Understand the 
Molecular Aberrations 
in Metastatic Breast 
Cancer BIG 14-01 

 Barbro 
Linderholm 

Kliniska 
vetenskaper, GU 

barbro.linderholm@oncology.gu.se CiS, 
KPE  
 

BCProg- Prediktiva och 
prognostiska faktorer 
vid bröstcancer: Detta 
projekt syftar till att 
sammanställa data över 
patienter med bröst-
cancer behandlade i 
Västra Götalands-
regionen och analysera 
prognostiska faktorer 
för recidiv och över-
levnad. 

 ja Roger 
Olofsson 
Bagge  

Kliniska 
vetenskaper, GU 

roger.olofsson@surgery.gu.se Direkt 
kontakt 

Betydelsen av cirkule-
rande tumör-DNA 
(ctDNA) för monitore-
ring av behandling och 
tidig upptäckt av recidiv 
hos patienter med 
primär bröstcancer – 
Göteborg ctDNA 
bröstcancerprojekt. 

  Barbro 
Linderholm 

Kliniska 
vetenskaper, GU 

barbro.linderholm@oncology.gu.se FoU  
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Breast cancer in 

pregnancy. Diagnostik 

och terapi av bröst-

cancer under graviditet 

– en registerstudie inom 

Svensk Bröstonkologisk 

Förening i samarbete 

med den tyska 

bröstcancergruppen 

(German Breast Group;  

GBG-29) och Breast 
International Group; 
BIG 2-03 

Prospective and 
Retrospective Register 
Study of the  
German Breast Group 
(GBG) for Diagnosis 
and Treatment of 
Breast Cancer in 
Pregnancy 

 Barbro 
Linderholm 

Kliniska 
vetenskaper, GU 

barbro.linderholm@oncology.gu.se CiS, 
KPE  
 

Breast CC: Bröstcancer-
biobankning och 
experimentella 
modeller, Sahlgrenska 
Cancer Center 

 nej Roger 
Olofsson 
Bagge  

Kliniska 
vetenskaper, GU 

roger.olofsson@surgery.gu.se Direkt 
kontakt 

DENOSUMAB OLP: 
Fortsättningsstudie, 
dvs. kodbrytning och 
tidigare placebo-
behandlade patienter 
erbjuds aktiv 
behandling med 
Denosumab 
(internationell studie). 

A randomized double-
blind placebo 
controlled multicenter 
phase 3 study to 
determine the treatment 
effect of Denosumab in 
subjects with non 
metastatic breast cancer 
receiving Aromatase 
Inhibitor therapy - 
Open Label Phase. 

nej Roger 
Olofsson 
Bagge  

Kliniska 
vetenskaper, GU 

roger.olofsson@surgery.gu.se EPN 

Dosimetriska aspekter 
vid strålbehandling av 
bröstcancer under 
DIBH andningsteknik 

Dosimetry impact of 

tissue heterogeneity for 

15 MV photon beams 

in breast cancer 

radiotherapy under  

DIBH 

 Roumiana 
Chakarova   

Kliniska 
vetenskaper, GU 

roumiana.chakarova@vgregion.se JK 

Effekt av adjuvant 
behandling beroende på 
biologisk typ av 
bröstcancer 

Treatment efficacy of 
adjuvant treatment 
depending on biological 
subtype of breast 
cancer 

ja Per Karlsson  Kliniska 
vetenskaper, GU 

per.karlsson@oncology.gu.se FoU 

Förändrat arbetssätt vid 
införande av digital 
'Min vårdplan' gällande 
patienter diagnostise-
rade med adjuvant 
bröstcancer 

 nej  Frida Smith  Regionalt 
cancercentrum 
väst 

frida.smith@rccvast.se FoU 
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Hypoxiinducerad 
sekretion och påverkan 
på progression av 
cancerstamceller i 
bröstcancer  

 nej Göran 
Landberg  

Biomedicin, GU goran.landberg@gu.se VR 

Interventioner för att 
motverka eller lindra 
trötthet i relation till 
strålbehandling mot 
bröstcancer - en 
randomiserad studie 

 nej Karin Ahlberg Vårdvetenskap 
och hälsa, GU 

karin.ahlberg@fhs.gu.se FoU  

KAITLIN: En 
randomiserad 
multicenter, öppen, fas 
III-studie som jämför 
Trastuzumab plus 
pertuzumab plusTaxan 
efter Antrhacyclines 
cersus Trastuzumab 
Emtansine plus 
Pertuzumab följande 
Antracykliner som 
adjuvant terapi hos 
patienter med operabel 
HER2positiv primär 
bröstcancer 

KAITLIN: A 
Randomized, 
multicenter, open-label, 
phaseIII trial 
comparing trastuzumab 
plus pertuzumab plus a 
taxane following 
anthracyclines versus 
trastuzumab emtansine 
plus pertuzumab 
following anthracyclines 
as adjuvant therapy in 
patients with operable 
HER-2 positive primary 
breast cancer 

nej Leif Klint  Kliniska 
vetenskaper, GU 

leif.klint@vgregion.se FoU, 
KPE  

Klinisk relevans av en 
kombinerad panel med 
fyra genmarkörer för 
bröstcancer specifik 
överlevnad 

Prognostic and 
functional relevance of 
a four-marker panel 
associated with breast 
cancer-specific survival 

ja Khalil Helou  Kliniska 
vetenskaper, GU 

khalil.helou@oncology.gu.se CF  

KOHORT: Kohort-
studie av bröstrecidiv 
efter bröstbevarande 
efterföljande strål-
behandling vid primär 
invasiv bröstcancer 

 nej Zakaria 
Einbeigi  

Kliniska 
vetenskaper, GU 

zakaria.einbeigi@oncology.gu.se KPE  

Male breast cancer 
study. Klinisk och 
biologisk karakterise-
ring av manlig bröst-
cancer: en internationell 
EORTC, BIG, TBCRC 
och BCG intergrupp 
studie. 

Clinical and biological 
characterization of Male 
Breast Cancer: an 
international EORTC, 
BIG, TBCRC and 
NABCG intergroup 
study. 

 Barbro 
Linderholm 

Kliniska 
vetenskaper, GU 

barbro.linderholm@oncology.gu.s
e 

CiS, 
FoU,  
KPE  

MALT: Prospektiv 
studie av biomarkör. 
Funktion av lymfocyter 
vid autoimmun sjuk-
dom (lokal studie i 
samarbete med Astra 
Zeneca). 

Analysis of secondary 
lymphoid cell function 
in autoimmune and 
non-autoimmune 
patients. 

nej Roger 
Olofsson 
Bagge  

Kliniska 
vetenskaper, GU 

roger.olofsson@surgery.gu.se EPN 
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Micro RNA/CTC. 
Cirkulerande tumör-
celler och mikroRNA 
som möjliga prediktiva 
faktorer för behandling 
av patienter med återfall 
av bröstcancer – en 
klinisk studie med 
utvärdering av 
patienternas livskvalitet 

The potential of 
circulating microRNA`s 
and circulating tumour 
cells (CTC’s) as tools 
for prediction of 
therapy response in 
advanced breast cancer 
(ABC) – a clinical study 
with combined Quality 
of Life assessment. 

 Barbro 
Linderholm 

Kliniska 
vetenskaper, GU 

barbro.linderholm@oncology.gu.s
e 

CiS, 
KPE  
 

Multipla maligniteter 
hos bröstcancer-
patienter 

 ja Jenny Nyqvist   SkaS Lidköping,  
Kirurgkliniken 

jenny.nyqvist@vgregion.se FoU 

NTproBNP-studien. 
Prospektiv studie av 
NT-proBNP som 
markör för upptäckt av 
hjärtpåverkan vid 
behandling med 
trastuzumab (Herceptin 
®) vid bröstcancer-
behandling. 

  Daniel Giglio  Kliniska 
vetenskaper, GU 

daniel.giglio@pharm.gu.se CiS, 
FoU 

Nya behandlings-
metoder för 
bröstcancer 

Novel tailored 
treatments to breast 
cancer subtypes 
targeting contrasting 
hypoxia associated 
cancer stem cell 
activities 

nej Göran 
Landberg  

Biomedicin, GU goran.landberg@gu.se FoU 

Olympia: En randomi-
serad dubbelblind, 
parallellgrupp, 
placebokontrollerad 
multicenter fas III-
studie, för att utvärdera 
effekt och säkerhet av 
Olaparib jämfört med 
placebo som adjuvant 
behandling av patienter 
med nedärvda 
BRCA1/2 mutationer 
och högrisk HER2 
negativ primär bröst-
cancer som har avslutat 
definitiv lokal 
behandling och 
neoadjuvant eller 
adjuvant kemoterapi 

Olympia: A 
randomized, double-
blind, parallel group, 
placebo-controlled 
multicentre phase III 
study to assess the 
efficacy aand safety of 
olaparib versus placebo 
as adjuvant treatment in 
patients with germline 
BRCA1/2 mutations 
and high risk HER2 
negative primary breast 
cancer who have 
completed definitive 
local treatment and 
neoadjuvant or 
adjuvant chemotherapy  

 Barbro 
Linderholm 

Kliniska 
vetenskaper, GU 

barbro.linderholm@oncology.gu.se FoU, 
KPE  

Optimering av 
strålbehandlingen vid 
bröstcancer 

 ja Per Karlsson  Kliniska 
vetenskaper, GU 

per.karlsson@oncology.gu.se CF, JK 
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Panter-studien IBCSG 25 study: A 

randomized phase III-

study Comparing 

biweekly and tailored  

Epirubicin + 
cyclophosphamide 
followed by biweekly 
tailored docetaxel 
(dtEC→dt) (Arm A) 
Three weekly epirubicin 
+ cyclophosphamide, 
5-fluorouracid followed 
by docetaxel (FEC→T) 
Arm B in lymph node 
positive breast cancer 
patients – a 
continuation of the 
feasibility part of the 
SBG 2004-1 phase II 
study  

nej Zakaria 
Einbeigi  

Kliniska 
vetenskaper, GU 

zakaria.einbeigi@oncology.gu.se KPE  

Personcentrerat stöd till 
kvinnor opererade för 
bröstcancer för att 
hantera symtom och 
problem i samband 
med antihormonell 
terapi  

Person-centered 
support to women after 
breast cancer surgery to 
manage symptoms and 
problems associated 
with anti-hormonal 
therapy 

nej Ingela 
Henoch/         
Susanne  
Ahlstedt 
Karlsson 

Vårdvetenskap 
och hälsa, GU 

ingela.henoch@gu.se/ 
susanne.ahlstedt.karlsson@gu.se 

FoU 

PERUSE: En öppen 
enarmad multicenter-
studie av pertuzumab i 
kombination med 
trastuzumab och en 
taxan vid första linjens 
behandling av patienter 
med HER2-positiv 
avancerad (metastaserad 
eller lokalt återfall) 
bröstcancer  

PERUSE: A multi-
center, open-label, 
single-arm study of 
pertuzumab in 
combination with 
trastuzumab and a 
taxane in first line 
treatment of patients 
with Her2positive 
advanced (metastatic or 
locally recurrent) breast 
cancer 

nej Leif Klint  Kliniska 
vetenskaper, GU 

leif.klint@vgregion.se KPE  

PhysSurg-B: En 
randomiserad 
kontrollerad studie av 
hur fysisk aktivitet 
påverkar åter-
hämtningen efter 
bröstcancerkirurgi 
(regional studie). 

PhysSurg-B (PHYSical 
activity in relation to 
SURGical operations): 
A prospective open-
label randomized 
controlled study of the 
effect of physical 
activity on 
complications and 
redovery after breast 
cancer surgery 

ja Roger 
Olofsson 
Bagge,  
(Eva Haglind) 

Kliniska 
vetenskaper, GU 

roger.olofsson@surgery.gu.se/ 
eva.haglind@vgregion.se 

ALF, CF 
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PREDIX HER2: 
Neoadjuvant respons-
styrd behandling av 
HER2-positiv bröst-
cancer – en del av en 
uppsättning 
translationella 
randomiserade fas II-
studier baserade på 
molekylära subtyper 

PREDIX: Neoadjuvant 
response-guided 
treatment of HER2 
positive breast cancer – 
Part of a set of 
translational 
randomized phase II 
trials based on 
molecular subtypes 

nej Zakaria 
Einbeigi  

Kliniska 
vetenskaper, GU 

zakaria.einbeigi@oncology.gu.se FoU, 
KPE  

Randomiserad inter-

nationell studie för att 

få ökad kunskap om 

bästa antihormonella 

behandling till bröst-

cancerpatienter som får 

diagnosen innan 

klimakteriet. Studie 

initierad av 

Internationella 

bröstcancerstudie-

gruppen (IBCSG) 

 ja Per Karlsson  Kliniska 
vetenskaper, GU 

per.karlsson@oncology.gu.se EPN 

SENOMAC: 
Randomiserad studie 
om axillkirurgi vid 
makrometastas i 
sentinel node 
(internationell studie). 

Survival and axillary 
recurrence following 
sentinel node positive 
breast cancer without 
completion axillary 
lymph node dissection 
– the SENOMAC trial 
– A randomized study 
of patients with sentinel 
node macrometastasis 

nej Roger 
Olofsson 
Bagge  

Kliniska 
vetenskaper, GU 

roger.olofsson@surgery.gu.se EPN 

SENOMIC: 

Överlevnad och 

axillrecidiv hos bröst-

cancerpatienter med 

mikrometastas i sentinel  

node som inte genom-
går kompletterande 
axillutrymning (en 
nationell kohortstudie). 

Survival and Axillary 
Relapse in Breast 
Cancer Patients  
With Sentinel Node 
Micrometastases Who 
Have Not Undergone 
Completion Axillary 
Clearance - a National 
Cohort Study 

nej Roger 
Olofsson 
Bagge  

Kliniska 
vetenskaper, GU 

roger.olofsson@surgery.gu.se EPN 

SentiDose: 
Dosoptimering av 
super-paramagnetiskt 
järnoxidhaltigt spår-
ämne vid identifiering 
av sentinel node 
(portvaktskörteln) 
(nationell studie). 

A prospective 
multicentre study of 
SiennaXP® in patients 
with breast cancer 
undergoing sentinel 
node biopsy 

nej Roger 
Olofsson 
Bagge  

Kliniska 
vetenskaper, GU 

roger.olofsson@surgery.gu.se Direkt 
kontakt 
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SentiNot: Användning 

av superparamagnetiska 

järnoxidhaltiga spår-

ämnen för att undvika 

lymfkörteloperation hos 

patienter med duktal 

cancer in situ. (nationell 

studie) 

SentiNot: Breast cancer: 
Use of superpara-
magnetic iron oxide 
tracer to avoid 
unnecessary sentinel 
node biopsies  

nej Roger 
Olofsson 
Bagge  

Kliniska 
vetenskaper, GU 

roger.olofsson@surgery.gu.se EPN 

Skräddarsydda nya 
behandlingsmetoder för 
olika former av bröst-
cancer baserat på 
kontrasterande effekter 
av lågt syretryck på 
förekomsten av 
cancerstamceller 

 nej Göran 
Landberg  

Biomedicin, GU goran.landberg@gu.se CF, VR 

SOLE-studien (Study 
of Letrozole 
Extendion): 
Prövarinitierad inter-
nationell randomiserad 
multicenterstudie som 
studerar tilläggsvärdet 
av förlängd intermittent 
antihormonell bröst-
cancerbehandling 
jämfört med förlängd 
kontinuerlig anti-
hormonell behandling 
vid tidig, körtelpositiv 
och hormonreceptor-
positiv bröstcancer 

 ja Per Karlsson   Kliniska 
vetenskaper, GU 

per.karlsson@oncology.gu.se FoU 

SweBCG_91_rt: 
Randomiserad studie 
som jämför bröst-
bevarande kirurgi +/- 
strålbehandling vid 
bröstcancer stadie I och 
II  

 ja Per Karlsson  Kliniska 
vetenskaper, GU 

per.karlsson@oncology.gu.se FoU 

TNBC-Elderly: 
Användandet av 
kemoterapi hos äldre 
patienter med trippel-
negativ bröstcancer  

 ja Roger 
Olofsson 
Bagge  

Kliniska 
vetenskaper, GU 

roger.olofsson@surgery.gu.se Direkt 
kontakt 

Tumöromgivningens 
påverkan på 
progression av 
cancerstamceller i 
bröstcancer 

 nej Göran 
Landberg  

Biomedicin, GU goran.landberg@gu.se CF 
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Västsvenska bröst- 
rekonstruktionstudien 

Gothenburg breast 
reconstruction study 

ja Andri 
Thorarinsson 

Kliniska 
vetenskaper, GU 

andri.thorarinsson@vgregion.se FoU 

Överlevnad efter 
bröstcancerdiagnos 

 ja Per Karlsson  Kliniska 
vetenskaper, GU 

per.karlsson@oncology.gu.se EPN 

 Co-SOFT: Cognitive 
Function substudy 
ANZ 0701 – a substudy 
to Soft 

ja Per Karlsson  Kliniska 
vetenskaper, GU 

per.karlsson@oncology.gu.se KPE  

 NEO ALTTO: Neo-
adjuvant Lapatinib 
and/or Trastuzumab 
Treatment 
Optimization Study 

nej Zakaria 
Einbeigi  

Kliniska 
vetenskaper, GU 

zakaria.einbeigi@oncology.gu.se KPE  

 Optimal treatment of 
oligometastatic breast 
cancer – a randomized 
clinical trial comparing 
systemic treatment with 
or without stereotactic 
radiotherapy 

 Barbro 
Linderholm 

Kliniska 
vetenskaper, GU 

barbro.linderholm@oncology.gu.s
e 

FoU  

 PALLAS: Palbociclib 
collaborator Adjuvant 
Study: A randomized 
phase III trial of 
Palbociclib with 
standard adjuvant 
endocrine therapy 
versus standard 
adjuvant endocrine 
therapy alone for 
hormone receptor 
positive HR2+ or 
HER2- early 
breastcancer. 

 Barbro 
Linderholm 

Kliniska 
vetenskaper, GU 

barbro.linderholm@oncology.gu.se KPE  

 PASIPHAE: A phase 2, 

international, multi-

center, open-labeled, 

randomized trial of 

PAlbociclib and 

fulvestrant vs. Standard 

oral capecitabine In 

Patients with Hormone 

receptor 

positive/HER2 neg 

Advanced breast cancer 

and documented 

Endocrine resistance 

 Barbro 
Linderholm 

Kliniska 
vetenskaper, GU 

barbro.linderholm@oncology.gu.se KPE  
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 SBG 2000-1: 
Individually Dose-
adjusted FEC 
compared to standard 
FEC as adjuvant 
chemotherapy for node 
positive or high risk 
node negative breast 
cancer 

nej Zakaria 
Einbeigi  

Kliniska 
vetenskaper, GU 

zakaria.einbeigi@oncology.gu.se KPE 

 SBG 2004-1: A phase II 

study continuing into a 

randomized phase III 

study. Comparision of 

safety, feasibility and 

efficacy of dose dense 

and tailored and dose 

escalated epirubicib + 

cyclophosphamide 

followed by docetaxel 

(dEC_T) or dose dense  

epirubicin + 
cyclophosphamide 
followed by docetaxel  
(EC_T) or docetaxel + 
doxorubicin + 
cyclophosphamide 
(TAC) in lymph node 
positive breast cancer 
patients 

nej Zakaria 
Einbeigi  

Kliniska 
vetenskaper, GU 

zakaria.einbeigi@oncology.gu.se KPE 

 SOFT: A phase III trial 
evaluating the role of 
ovarian suppression and 
the role of exemestane 
as adjuvant therapies 
for premenopausal 
women with endocrine 
responsive breastcancer 

ja Per Karlsson  Kliniska 
vetenskaper, GU 

per.karlsson@oncology.gu.se KPE  

 SOFT-EST: A substudy 
of the Soft trial to 
investigate estrogen 
suppression for patients 
participating in arms B 
and C of the Soft trial 

ja Per Karlsson  Kliniska 
vetenskaper, GU 

per.karlsson@oncology.gu.se KPE  
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 SOLD: A randomized 
phase III study 
comparing trastuzumab 
plus docetaxel (HT) 
followed by 5-FU, 
epirubicin, and 
cyclophosphamide 
(FEC) to the same 
regimen followed by 
single-agent 
trastuzumab as adjuvant 
treatments for early 
breast cancer 

nej Zakaria 
Einbeigi  

Kliniska 
vetenskaper, GU 

zakaria.einbeigi@oncology.gu.se KPE  

 SWEA-studien The 
Swedish BRCA1 & 
BRCA2 study 
collaborators (SWE-
BRCA) Extended 
Analysis 

nej Zakaria 
Einbeigi/           
Anna  
Öfverholm  

Kliniska 
vetenskaper, GU 

zakaria.einbeigi@oncology.gu.se/ 
anna.ofverholm@vgregion.se 

KPE 

 TEXT: A phase III trial 
evaluating the role of  
Exemestane plus 
GnRH analogue as 
adjuvant therapy for 
premenopausal women 
with endocrine 
responsive breast 
cancer 

ja Per Karlsson  Kliniska 
vetenskaper, GU 

per.karlsson@oncology.gu.se KPE  
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Biomarkörer i blod 
kopplade till in-
flammation och 
autofagi i precancerösa 
förändringar som 
diagnostiska verktyg för 
tidig upptäckt av cancer 
i bukspottkörteln 

  Cecilia 
Engström 

Kliniska 
vetenskaper, GU 

cecilia.engstrom@surgery.gu.se FoU 

Cirkulerande 
tumörceller vid 
pankreascancer 

Circulating tumor cells 
in pancreatic cancer 

nej Caroline 
Vilhav 

Kliniska 
vetenskaper, GU 

caroline.vilhav@vgregion.se FoU 

Effekt av 
prehabilitering inför 
pankreaskirurgi 

Effects of 
prehabilitation before 
pancreas surgery 

ja Monika 
Fagevik  

Kliniska 
vetenskaper, GU 

monika.fagevik-olsen@vgregion.se Direkt 
kontakt 

Effekter av extra tidig 
mobilisering efter 
pankreaskirurgi 

Effects of very early 
mobilisation after 
panceras surgery 

nej Suada Becovic  Fysioterapi, SU suada.becovic@vgregion.se FoU 

Karakterisering av 
fokala förändringar i 
bukspottkörtel 

Characterizing focal 
pancreatic lesions 

nej Riadh Sadik  Medicin, GU riadh.sadik@vgregion.se FoU 

MISTRAL: Behandling 

med mistelpreparat för 

patienter med 

inoperabel bukspott-

körtelcancer. En 

dubbelblind placebo-

kontrollerad multi-

centerstudie som 

undersöker om 

överlevnad och 

livskvalitet kan  

förbättras.(MISTRAL 
är en förkortning för 
MIStleote TRiAL 
(mistleote=mistel; 
trial=studie)). 

Mistletoe Therapy in 
Primary & Recurrent 
Inoperable Pancreatic 
Cancer. A Phase III 
Prospective, 
Randomized Double 
Blinded Multicenter 
Parallel Group Placebo 
Controlled Clinical 
Trial on Overall 
Survival and Quality of 
Life 

 Johan Haux  Onkologi-
mottagningen/ 
Kirurgkliniken, 
Skaraborgs 
sjukhus Skövde 

johan.haux@vgregion.se Direkt 
kontakt 

Mukus i sjukdomarna 
cystisk fibros, KOL, 
ulcerös kolit, IBS och 
pankreascancer 

Mucus in Diseases - 
Ulcerative Colitis, 
Cystic Fibrosis and 
Pancreatic Cancer 

nej Gunnar C 
Hansson  

Biomedicin, GU gunnar.hansson@medkem.gu.se ALF 

PDX-musmodell för 
pankreascancer 

PDX mouse model of 
pancreatic cancer 

nej Caroline 
Vilhav 

Kliniska 
vetenskaper, GU 

caroline.vilhav@vgregion.se ALF  

Translationell forskning 
för att förbättra 
precisionsmedicin vid 
pankreascancer 

Translational research 
to augment precision 
medicine of pancreatic 
cancer 

nej Peter Naredi  Kliniska 
vetenskaper, GU 

peter.naredi@gu.se Direkt 
kontakt 



 32 

 

SVENSK 
PROJEKTTITEL 

ENGELSK 
PROJEKTTITEL 

KR 
ja/nej 

KONTAKT INSTITUTION E-POST KÄLLA 

Vävnadsanalys av 
pankreas med TMA 
Tissue microarrays-
teknik 

Tissue microarrays 
tecnology TMA in 
pancreatic cancer 

nej Caroline 
Vilhav 

Kliniska 
vetenskaper, GU 

caroline.vilhav@vgregion.se FoU 

 Nordic Pancreatic 
Cancer Trial 
(NorPACT) – 1 

 Svein Olav 
Bratlie 

Kliniska 
vetenskaper, GU 

svein.olav.bratlie@gu.se FoU  
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Alfastrålande läkemedel 
från preklinik till klinik 

Alpha particle radio-
pharmaceuticals from 
bench to bedside 

ja Per 
Albertsson   

Kliniska 
vetenskaper, GU 

per.albertsson@oncology.gu.se VR 

ALK-signalering i 
neuroblastom 

Investigating ALK 
signalling in 
neuroblastoma 

nej Ruth Palmer  Biomedicin, GU ruth.palmer@gu.se ALF 

Att förutspå hjärt-
sjukdom och andra 
biverkningar efter 
strålning och cytostatika 

 nej Ola 
Hammarsten 

Biomedicin, GU ola.hammarsten@clinchem.gu.se CF 

Att stoppa tumörtillväxt 
genom att blockera 
klyvningen av filamin 
A-proteinet 

Inhibiting tumor 
growth by targeting 
filamin A cleavage 

nej Levent 
Akyürek  

Biomedicin, GU levent.akyurek@gu.se CF 

Behandling med 

protonterapi för 

patienter med 

cancersjukdom – en 

undersökning av 

patientrapporterade 

biverkningar och hälso-

relaterad livskvalitet på 

kort och lång sikt 

 nej Karin Ahlberg Vårdvetenskap 
och hälsa, GU 

karin.ahlberg@fhs.gu.se CF 

Betydelsen av CAAX-
proteiner och dess 
posttranslationella 
modifikationer: från 
biokemi till inflam-
mation och åldrande 

 nej Martin Bergö   Medicin, GU martin.bergo@gu.se VR 

Betydelsen av genetiska 

förändringar vid 

avancerad cancer-

sjukdom hos patienter i 

Västra Götalands-

regionenetablering och 

drift av biobank JK 

  Johanna 
Svensson  

Kliniska 
vetenskaper, GU 

johanna.svensson@oncology.gu.s
e 

JK 

Bidrar fortbildning via 
internet till förbättrad 
palliativ vård?  

Does online continuing 
education contributes 
to better palliative care? 

ja Joakim 
Öhlén/             
Jessica 
Mellquist  

Vårdvetenskap 
och hälsa, GU/ 
Regionalt 
cancercentrum 
väst 

joakim.ohlen@gu.se/ 
jessica.mellquist@rccvast.se 

Direkt 
kontakt 
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Bioinformatiska meto-
der för identifiering av 
funktionella icke-
kodande förändringar i 
tumörgenom med 
tillämpning på stor-
skaliga cancerdata 

Bioinformatics 

strategies for 

identification of 

noncoding driver 

alterations in tumor 

genomes with  

application to large-
scale cancer datasets 

 Erik Larsson 
Lekholm 

Biomedicin, GU erik.larsson@gu.se VR 

Biologiska effekter av 
exosom-lika extra-
cellulära vesiklar i 
tumörer 

Function of 
exosomeslike 
extracellular vesicles 
subsets in tumor 
microenvironment 

nej Jan Lötvall Medicin. GU jan.lotvall@gu.se CF 

BIOSURV – låggradig 
inflammation eller 
fibros som orsak till 
syndrom 1–20 år efter 
strålbehandling 
(insamling av blod, 
feces och biopsier) 

BIOSURV – low-grade 
inflammation or 
fibrosis causing 
syndromes 1-20 years 
after radiotherapy 
(collection of blood, 
feces and biopsies) 

nej Gunnar 
Steineck 

Kliniska 
vetenskaper, GU 

gunnar.steineck@gu.se Direkt 
kontakt 

Cancer incidens och 
mortalitet i 
Populationsunder-
sökningen av kvinnor i 
Göteborg 1968–2014 – 
Samkörning 
Populationsunder-
sökningen av kvinnor i 
Göteborg/ H70-
undersökningen och 
nationella register 
(mortalitetsregistret, 
cancerregistret och 
patientregistret) 2000-
2014 (Ö402-99, S208-
01, S069-01, T277-03, 
T376-04, T453-04, 075-
09, T257-09 

Cancer incidence and 
mortality in the 
Prospective  
Population study of 
Women in Gothenburg 
1968-2014 

nej Cecilia 
Björkelund/    
Lauren 
Lissner   

Medicin, GU cecilia.bjorkelund@allmed.gu.se/  
lauren.lissner@gu.se 

EPN 

CAT-studien – ett nytt 
EORTC QLQ-C30 

 nej Eva 
Hammerlid 

Kliniska 
vetenskaper, GU 

eva.hammerlid@orlss.gu.se CiS 

Cellulära responser på 
cancerterapi 

Cellular responses to 
cancer therapy 

nej Per 
Sunnerhagen  

Kemi och 
molekylärbiologi,  
GU 

per.sunnerhagen@cmb.gu.se CF 

Datorbaserad 
modellering för cancer-
diagnostik och 
behandling 

Computational 
Modeling in Cancer 
Diagnosis and Therapy 

nej Leif Eriksson  Kemi och 
molekylärbiologi,  
GU 

leif.eriksson.4@gu.se VR 
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Diagnosgrupper för 
framtagande av 
nationella forsknings-
protokoll för proton-
behandling och 
konformell foton-
behandling vid 
Skandionkliniken (Sk) 
och resp universitets-
/hemortssjukhus 

 nej Thomas 
Björk-
Eriksson  

Kliniska 
vetenskaper, GU 

thomas.bjork-eriksson@rccvast.se CF 

Digital 'Min vårdplan' 
som ett case i artikel 
om förändring från 
Service supporting 
product to Service 
supporting customer/ 
user 

 nej Frida Smith  Regionalt 
cancercentrum 
väst 

frida.smith@rccvast.se Direkt 
kontakt 

Dosimetri vid 
modulerad strålterapi 
för cancerbehandling 

Dosimetry for 
modulated radiotherapy 
cancer treatments 

nej Anna Bäck  Kliniska 
vetenskaper, GU 

anna.back@vgregion.se JK 

En ny behandlings-
strategi för ökad bot vid 
cancersjukdom: 
Translationell forskning 
om radioimmunoterapi 
med riktad alfa-partikel- 
strålning 

A new concept for an 
increased cancer cure:  
Translational research 
on radioimmuno-
therapy using alpha-
particle emitting 
nuclides 

nej Per 
Albertsson   

Kliniska 
vetenskaper, GU 

per.albertsson@oncology.gu.se FoU, JK 

Endoskopiskt ultraljud 
(EUS) – 
kvalitetsutveckling, 
inlärningskurva och 
komplikationsfrekvens 

Endoscopic ultrasound 
(EUS) – quality control, 
learning curve and 
frequency of related 
complications 

nej Per 
Hedenström  

Medicin, GU per.hedenstrom@vgregion.se FoU 

Energiomsättning hos 
cancerpatienter: 
Påverkan av kropps-
sammansättning, 
inflammation och 
tumörstadier 

Energy expenditure in 
cancer: Impact of body 
composition, 
inflammation, tumor 
type and stage. 

nej Ola 
Wallengren  

Medicin, GU ola.wallengren@vgregion.se FoU 

Epigenetisk reglering av 
immunoterapi vid 
cancer 

Epigenetical regulation 
of immunotherapy in 
cancer 

nej Lars Ny Kliniska 
vetenskaper, GU 

lars.ny@oncology.gu.se JK 

Exosomer som bio-
markör vid sjukdom 

Exosomes as 
biomarkers in disease 

nej Jan Lötvall Medicin, GU jan.lotvall@gu.se ALF 

Extracellulära vesiklar i 
tumörer – funktion och 
biomarkörer 

 nej Jan Lötvall Medicin, GU jan.lotvall@gu.se CF 

FET-gruppen av 
Fusionsonkogener –
Transformations-
mekanismer, Epigenetik 
och Terapiförsök 

  Pierre Åman  Biomedicin, GU pierre.aman@llcr.med.gu.se CF  
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FIDURA – tillägg av 

kostfiber eller placebo 

under strålbehandling 

och inflammation samt  

strålterapiinducerade 
syndrom hos cancer-
överlevare – en 
placebo-kontrollerad 
randomiserad studie 

FIDURA – Addition of 
dietary fiber or placebo 
during radiotherapy and 
radiation-induced 
syndromes in cancer 
survivors – a placebo-
controlled randomized 
study 

nej Gunnar 
Steineck/      
Rebecca 
Ahlin/             
Karin 
Bergmark  

Kliniska 
vetenskaper, GU 

gunnar.steineck@gu.se/ 
rebecca.ahlin@vgregion.se/ 
karin.bergmark@vgregion.se 

Direkt 
kontakt 

Folliculogenesis av 
fårovarier: en ny 
fertilitetsbevarande 
metod hos cancer- 
patienter 

In vitro folliculogenesis 
in the perfused sheep 
ovary: development 
towards a new concept 
for fertility preservation 

nej Tagrid  
Jar-Allah  

Obstetrik och 
gynekologi,  
SU 

tagrid.jar-allah@vgregion.se FoU 

FoxF-geners funktion i 
cancer och embryonal-
utveckling 

The role of FoxF genes 
in cancer and 
embryonic 
development 

nej Peter Carlsson  Kemi och 
molekylärbiologi,  
GU 

peter.carlsson@cmb.gu.se CF 

Förbättrade analys-
tekniker och respons-
modeller för diagnostik 
och behandling av 
cancer med radioaktiva 
läkemedel 

 nej Peter 
Bernhardt  

Kliniska 
vetenskaper, GU 

peter.bernhardt@gu.se ALF 

Hindrad återgång till 
arbetet hos cancer-
överlevare relaterat till 
specifika behandlings-
inducerade syndrom 
(behandlingsinducerade 
följdsjukdomar) 

Return to work among 
cancer survivors with 
radiation- induced 
survivorship syndromes 

nej Gunnar 
Steineck 

Kliniska 
vetenskaper, GU 

gunnar.steineck@gu.se FoU 

Immunterapi mot 
tumörer genom 
blockering av  
PD-1PDL-1 inter-
aktioner med 
antikroppar: studier av 
resistensmekanismer 
för behandling 

Immune therapy against 
cancer by blockade of 
PD-1PDL-1 inter-
actions: studies into 
mechanisms of tumor 
regression or resistance 
after treatment 

nej Sukanya 
Raghavan 

Biomedicin, GU sukanya.raghavan@microbio.gu.se CF  

Individanpassning av 
cancerbehandling med 
cellgifter genom direkt 
mätning av DNA-
skador 

Towards personalized 
chemotherapy via direct 
visualization of DNA 
damage on single DNA 
molecules 

nej Fredrik 
Westerlund  

Biologi och 
bioteknik, CTH 

fredrik.westerlund@chalmers.se  CF 

Kan biomarkörer påvisa 
neurotoxiska 
sidoeffekter av 
strålbehandling? 

 nej Thomas 
Björk-
Eriksson  

Kliniska 
vetenskaper, GU 

thomas.bjork-eriksson@rccvast.se EPN 



 

  37 

 

SVENSK 
PROJEKTTITEL 

ENGELSK 
PROJEKTTITEL 

KR 
ja/nej 

KONTAKT INSTITUTION E-POST KÄLLA 

Kan vi förutspå svåra 
bieffekter av DNA-
skadande behandlingar 
och cytostatika med 
hjälp av ett blodprov?  

 nej Ola 
Hammarsten 

Biomedicin, GU ola.hammarsten@clinchem.gu.se EPN 

Klinisk implementering 
av Monte Carlo 
kvalitetssäkringssystem 
för patientspecifik 
kontroll inför 
intensitetsmodulerade 
rotationsbehandlingar 

Clinical implementation 
of patient-specific 
Monte Carlo quality 
assurance system for 
radiation treatment 
involving the VMAT 
technique 

 Roumiana 
Chakarova   

Kliniska 
vetenskaper, GU 

roumiana.chakarova@vgregion.se FoU 

Kopparjoners roll vid 
spridning av cancer 

 nej Pernilla 
Wittung-
Stafshede  

Biologi och 
bioteknik, CTH 

pernilla.wittung@chalmers.se  CF 

Kvantifiering av mole-
kylära uttryck för 
DNA-skaderespons i 
epitel, endotel och 
melanocyter vid 
radioterapi 

 nej Jan Nyman   Kliniska 
vetenskaper, GU 

jan.nyman@oncology.gu.se JK 

Mikrobiella orsaker till 
cancer hos immun-
supprimerade patienter 

Microbial causes of 
cancer in immune-
suppressed patients 

 Erik Larsson 
Lekholm 

Biomedicin, GU erik.larsson@gu.se FoU 

Mikrobiologiska och 
immunologiska 
biomarkörer för 
sjukdomsförlopp, 
behandlingssvar och 
cancerutveckling hos 
patienter med kronisk 
inflammatorisk 
tarmsjukdom 

Microbiotic and 
immunological 
indicators of disease 
course, therapy 
response and cancer 
development in patients 
with inflammatory 
bowel disease (IBD) 

nej Lena Öhman  Biomedicin, GU lena.ohman@microbio.gu.se FoU 

Mitokondriella DNA 
mutationer och cancer 

Mitochondrial DNA 
mutations and Cancer 

nej Maria 
Falkenberg  

Biomedicin, GU maria.falkenberg@medkem.gu.se CF 

Molekylär analys av 
DNA-reparations-
mekanismer i murina 
könsceller 

 nej Hiroki 
Shibuya 

Kemi och 
molekylärbiologi,  
GU 

hiroki.shibuya@gu.se CF  

MPIRI – En modell för 
strålningsinducerad 
tarmskada 

MPIRI – a model of 
intestinal injury after 
pelvic radiotherapy 

nej Cecilia Bull  Kliniska 
vetenskaper, GU 

cecilia.bull@gu.se Direkt 
kontakt 

Mutationsheterogenitet 
i icke-kodande 
genomiska regioner i 
cancer 

  Erik Larsson 
Lekholm 

Biomedicin, GU erik.larsson@gu CF, VR  

 



 38 

 

SVENSK 
PROJEKTTITEL 

ENGELSK 
PROJEKTTITEL 

KR 
ja/nej 

KONTAKT INSTITUTION E-POST KÄLLA 

Nya metoder för att 
analysera och förbättra 
diagnostik och 
behandling av spridd 
cancer med radioaktiva 
läkemedel 

 nej Peter 
Bernhardt 

Kliniska 
vetenskaper, GU 

peter.bernhardt@gu.se CF  

Nya responsmodeller 
och analystekniker för 
behandling och 
diagnostik med radio-
aktiva läkemedel 

Novel response models 
and analysis techniques 
for treatment and 
diagnosis of cancers 
with radiopharma-
ceuticals 

nej Peter 
Bernhardt  

Kliniska 
vetenskaper, GU 

peter.bernhardt@gu.se JK, VR,  

Nya statistiska ansatser 
för att analysera del-
tagande i befolknings-
baserade screening-
studier samt bedöma 
betydelsen av selektivt 
deltagande 

To what extent can 
participation affect 
results of population-
based studies on cancer 
screening programs? 
Development of 
analytic tools for 
addressing 
neighborhood- and 
individual-level 
disparities in 
participation, selection 
effects and public 
health challenges 

ja Ulf Strömberg  Medicin, GU ulf.stromberg@gu.se  CF 

Peroxiredoxiner 
reglerar proliferation 
och tumörbildning som 
ko-chaperoner i protein 
syntesen 

Peroxiredoxins regulate 
proliferation and 
tumorigenesis as co-
chaperones in protein 
synthesis 

nej Mikael Molin  Kemi och 
molekylärbiologi,  

GU/Biologi och 
bioteknik,  
CTH 

mikael.molin@cmb.gu.se; 
mikael.molin@chalmers.se 

CF 

Postoperativ åter-
hämtning och 
långtidsuppföljning 
efter thoraxoperation 
vid lungcancer – med 
särskilt fokus på smärta 

Postoperative recovery 
and longterm outcome 
after thoracic surgery 
for lung cancer – with 
special focus on pain  

nej Stefan 
Lundin/                
Ann-Charlotte 
Waldenström  

Kliniska 
vetenskaper, GU 

ann-charlotte.waldenstrom 
@oncology.gu.se 

Direkt 
kontakt 

Reglering av membran-
fluiditet: PAQR-2-
signalering i C. elegans 
och mammaliaceller 

Reglation of membrane 
fluidity: The PAQR-2 
pathway in C elegans 
and mammalian cells 

 Marc Pilon  Kemi och 
molekylärbiologi,  
GU 

marc.pilon@cmb.gu.se CF 

Retrospektiv 
uppföljning av 
komplikationer i 
samband med 
inläggning och 
omvårdnad av centrala 
venkatetrar hos 
cancerpatienter  

Retrospective 
observational study of 
complications 
associated with use of 
central venous catheters 
in cancer patients 

nej Sophie 
Lindgren   

Kliniska 
vetenskaper, GU 

sophie.lindgren@gu.se EPN 



 

  39 

 

SVENSK 
PROJEKTTITEL 

ENGELSK 
PROJEKTTITEL 

KR 
ja/nej 

KONTAKT INSTITUTION E-POST KÄLLA 

Rollen för det 
molekylära chaperonet 
CCT i remodellering av 
cellskelettet och 
metastasering 

The role of the 
molecular chaperone 
CCT in remodeling of 
the cytoskeleton and 
metastasis 

nej Julie 
Grantham  

Kemi och 
molekylärbiologi,  
GU 

julie.grantham@cmb.gu.se CF  

Signalöverförings-
mekanismer av 
tyrosinekinase-
receptorn ALK och 
dess kontroll av tillväxt 
i Drosophila och mus 

Investigating ALK 
regulated signalling in 
vivo 

nej Ruth Palmer  Biomedicin, GU ruth.palmer@gu.se CF  

Standardisering av 
strukturdefinitioner 
inom strålbehandling 

Standardizing radiation 
therapy contouring 
guidelines for organs at 
risk 

nej Caroline 
Olsson  

Kliniska 
vetenskaper, 
GU/Regionalt 
cancercentrum 
väst 

caroline.olsson@rccvast.se ALF, 
EPN, 
JK 

Strategier för 
identifiering av 
funktionella icke-
kodande förändringar i 
tumörgenom 

Bioinformatics 
strategies for 
identification of 
noncoding driver 
alterations in tumor 
genomes 

 Erik Larsson 
Lekholm 

Biomedicin, GU erik.larsson@gu.se CF 

Studier av 
tumörrespons, 
återfallslokalisation och 
biverkningar efter 
strålbehandling 

 ja  Per 
Albertsson   

Kliniska 
vetenskaper, GU 

per.albertsson@oncology.gu.se EPN 

Suppressiva eosinofiler 
förenklar diagnostiken 
av "graftversus-host"-
sjukdom 

 nej Christine 
Wennerås 

Biomedicin, GU christine.wenneras@microbio.gu.se CF  

Systemdynamisk 
modellering av 
strålbehandling inom 
Västra Götalands-
regionen: Produktions-
höjande lösningar att 
implementeras i 
verksamheten  

System dynamics 
modelling of radiation 
therapy in the Western 
Sweden healthcare 
region: Practical 
solutions to be 
implemented in the 
clinic 

nej Caroline 
Olsson/ 
Thomas  
Björk-Eriksson 

Regionalt 
cancercentrum 
väst/Kliniska 
vetenskaper, GU 

caroline.olsson@rccvast.se/     
thomas.bjorkeriksson@rccvast.se 

EPN, 
VR 

Translationell 
Genomisk Plattform  

Translational Genomics 
Platform 

nej Anders 
Ståhlberg  

Wallenberg 
Centre for 
molecular and 
translational 
medicine, GU 

anders.stahlberg@gu.se Direkt 
kontakt 

Tumör-värdcells-
interaktioner vid 
viktnedgång och förlust 
av muskelmassa vid 
progressiv cancer-
sjukdom 

 nej Kent 
Lundholm  

Kliniska 
vetenskaper, GU 

kent.lundholm@surgery.gu.se CF 
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Ultrakänsliga analyser 
för bättre hälsa och 
kriminalteknik 
(ULTRA-UDI) 

 nej Anders 
Ståhlberg  

Biomedicin, GU anders.stahlberg@gu.se Direkt 
kontakt,  
Vinnova 

Utveckling av en 
modell för hantering av 
symtomkluster i 
samband med 
cancersjukdom och 
rehabilitering – en 
studie om etiologi, 
interaktion och 
intervention ur 
patientens perspektiv 

 nej Karin Ahlberg Vårdvetenskap 
och hälsa, GU 

karin.ahlberg@fhs.gu.se JK 

Utvärdering av  
kontaktsjuksköterske-
funktionen utifrån 
"Karlstadmodellen" 

 nej Frida Smith  Regionalt 
cancercentrum 
väst 

frida.smith@rccvast.se Direkt 
kontakt 

Utvärdering av kurser i  
förbättringskunskap/ 
kvalitetsdriven verk-
samhetsutveckling för 
vårdpersonal, bland 
annat kontaktsjuk-
sköterskor i cancervård 

 nej Frida Smith  Regionalt 
cancercentrum 
väst 

frida.smith@rccvast.se Direkt 
kontakt 

Virtual reality (VR) – ett 
verktyg för att förbättra 
information inför 
strålbehandling? 

 nej Frida Smith/ 
Karin Ahlberg  

Regionalt 
cancercentrum 
väst/ 
Vårdvetenskap 
och hälsa, GU 

frida.smith@rccvast.se/ 
karin.ahlberg@fhs.gu.se 

Direkt 
kontakt, 
EPN 

VISTA – Start av 
vaginal dilatation före 
eller efter strål-
behandling och sexuell 
hälsa hos cancer-
överlevare 

VISTA – Starting 
vaginal dilatation before 
or after radiotherapy 
and sexual health in 
cancer survivors 

nej Karin 
Bergmark  

Kliniska 
vetenskaper, GU 

karin.bergmark@vgregion.se Direkt 
kontakt 

 Harmonization of the 
introduction of particle 
therapy in Europé: A 
multicenter study 

nej Thomas 
Björk-
Eriksson  

Regionalt 
cancercentrum 
väst 

thomas.bjork-eriksson@rccvast.se Direkt 
kontakt 

 Measurement of DNA 
double-strand breaks 
and sensitivity to DNA 
damage in patient cells 
cancer 

nej Ola 
Hammarsten 

Biomedicin, GU ola.hammarsten@clinchem.gu.se CF 
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Antioxidanter 
påskyndar cancer-
utveckling! Klinisk 
betydelse vid 
lungcancer och 
malignt melanom. 

 nej Martin Bergö   Medicin, GU martin.bergo@gu.se FoU 

Detektion av tumör-
material i blod efter 
strålbehandling. En 
möjlighet att välja rätt 
patient för adjuvant 
(tilläggs~) strål-
behandling? 

 nej Per 
Albertsson/               
Dan  
Lundstedt 

Onkologi, 
SU/Sahlgrenska  

per.albertsson@oncology.gu.se
/dan.lundstedt@vgregion.se 

Direkt 
kontakt,  
FoU 

FET-onkogen-
orsakade sarkom och 
leukemier – 
transformations-
mekanismer, målceller 
och terapiförsök 

The FET family of 
Proteins in Sarcomas 
– Structure, Cell 
biology, Interactions 
and Drug Screening 

 Pierre Åman  Biomedicin, GU pierre.aman@llcr.med.gu.se CF 

Förbättrad dosimetri 
för optimering av 
alfapartikelbaserad 
radionuklidterapi 

Improving dosimetry 
for optimizing 
Targeted Alpha  
Therapy 

nej Stig Palm  Kliniska 
vetenskaper, 
GU 

stig.palm@radfys.gu.se CF, JK 

Geografiska och 
sociodemografiska 
skillnader i tidig 
upptäckt av cancer: 
nyskapande analyser 
av data med fokus på 
malignt melanom och 
kolorektalcancer 

Geographic and 
socio-demographic 
disparities in early 
detection of cancer: 
innovative analyses of 
data with focus on 
melanoma and 
colorectal cancer 

ja Ulf 
Strömberg  

Medicin, GU ulf.stromberg@gu.se  ALF 

Hälsa hos kvinnor 
efter strålbehandling 

 nej Karin 
Bergmark  

Kliniska 
vetenskaper, 
GU/Mottagning 
cancerbäcken-
rehabilitering 

karin.bergmark@vgregion.se Direkt 
kontakt 

Identifiering av nya 
syntesvägar för 
steroider i perifera 
vävnader – betydelse 
för patofysiologi vid 
bröst- och prostata-
cancer 

Defining novel steroid 
synthesis pathways in 
peripheral tissues – 
significance for the 
pathophysiology of 
breast and prostate 
cancer 

nej Matti 
Poutanen  

Medicin, GU matti.poutanen@gu.se VR 
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Kan intraperitonealt 
lokalanestesimedel 
reducera smärta och 
inflammation och 
påverka outcome hos 
patienter som genom-
går stor abdominell 
cancerkirurgi med 
peritonektomi? 

  Jane Hayden Kliniska 
vetenskaper, 
GU 

jane.hayden@gu.se FoU 

Kostfiberintag under 
strålbehandling av 
bäckenområdet 

FIDURA – Dietary 
fiber intake during 
radiotherapy 

nej Rebecca 
Ahlin/             
Karin  
Bergmark 

Kliniska 
vetenskaper, 
GU 

rebecca.ahlin@vgregion.se/ 
karin.bergmark@vgregion.se 

Direkt 
kontakt 

Pankreas- och gall-
gångscancer –
prediktion och upp-
täckt i cystvätska, galla 
och blod 

Pancreatic cyst fluid 
and bile molecules as 
biomarkers for cancer 
detection and cancer 
progression 

nej Gunnar C 
Hansson  

Biomedicin, GU gunnar.hansson@medkem.gu.se CF 

Prognostiska bio-
markörer som nya  
behandlingsmetoder 
mot aggressiv bröst- 
och äggstockscancer 

Novel prognostic and 
predictive biomarkers 
for treatment 
decisions in breast and 
ovarian cancer 

ja Khalil Helou  Kliniska 
vetenskaper, 
GU 

khalil.helou@oncology.gu.se CF, JK 

Radiologisk imaging - 
biomarkör för de-
tektion, karakteristik, 
behandlingseffekt och 
prognostisering av 
tumörsjukdomar 

Radiological imaging - 
biomarker for tumor 
detection, 
characterization, 
treatment evaluation 
and prognosis 

nej Mikael 
Hellström   

Kliniska 
vetenskaper, 
GU 

mikael.hellstrom@xray.gu.se ALF 

Studier av den 
prognostiska och 
terapeutiska 
potentialen hos långa, 
icke-kodande RNA-
molekyler vid 
lungcancer och 
neuroblastom 

Exploring the 
prognostic and 
therapeutic potential 
of long noncoding 
RNAs in lung cancer 
and pediatric cancer 
neuroblastoma 

 Chandrasekhar 
Kanduri 

Biomedicin, GU kanduri.chandrasekhar@gu.se CF  

Studier av genomiska 
imbalanser och 
mutationer i primär-
tumörer och meta-
staser från patienter 
med adenoidcystisk 
cancer 

Studies of genomic 
imbalances and 
mutations in primary 
tumors and metastases 
from patients with 
adenoid cystic 
carcinoma 

nej Fredrik 
Persson  

Kliniska 
vetenskaper, 
GU 

fredrik.l.persson@vgregion.se JK 

Tidig upptäckt av 
cancer med alarm-
symtom och allmänna 
symtom i primär-
vården 

Early detection of 
cancer with alarm 
symptoms and general 
symptoms in primary 
health care  

 Marcela 
Ewing  

Regionalt 
cancercentrum 
väst 

marcela.ewing@rccvast.se Direkt 
kontakt 
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Tidpunkten för att 
påbörja användning av 
vaginala stavar vid 
strålbehandling och 
sexuell hälsa på lång 
sikt – en randomise-
rad studie 

Time for start using 
vaginal dilatators 
adjacent to irradiation 
and long-term sexual 
health – a randomized 
study 

nej Linda 
Åkeflo/               
Karin  
Bergmark  

Kliniska 
vetenskaper, 
GU 

linda.akeflo@vgregion.se/ 
karin.bergmark@vgregion.se 

Direkt 
kontakt 

Tryckkammarbehandli
ng vid besvär från 
urinblåsan som 
uppkommit efter 
strålbehandling mot 
cancer i bäcken-
regionen 

RICH-ART: Radiation 
Induced Cystitis 
treated with 
Hyperbaric Oxygen – 
A Randomized 
controlled Trial  

nej Nicklas 
Oscarsson   

Kliniska 
vetenskaper, 
GU 

nicklas.oscarsson@vgregion.se EPN 

Uppföljning av 
patienter med 
schwannom och 
hjärnmetastaser av 
lungcancer som 
behandlats med 
kraniell stereotaktiskt 
strålbehandling i VGR 
sedan 2002  

 nej Andreas 
Hallqvist   

Kliniska 
vetenskaper, 
GU 

andreas.hallqvist@oncology.gu.se Direkt 
kontakt 

Utveckling av MR-
metoder för att mäta 
mikrostruktur och 
perfusion i vävnad - 
applikationer i hjärna 
och lever 

Development of MR 
methods for 
measurements of 
tissue microstructure 
and perfusion –
Applications in brain 
and liver 

nej Göran Starck  Kliniska 
vetenskaper, 
GU 

goran.starck@vgregion.se FoU 
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 Prevalens, komplika-
tioner och riskfaktorer 
för lymfödem efter 
pelvin och paraaortal 
lymfadenektomi vid 
primär radikal opera-
tion för endometrie-
cancer kliniskt FIGO 
stadium 1 och 2 

LASEC study: 
Lymphoedema After 
Surgery for  
Endometrial Cancer 

nej Janusz 
Marcickiewicz
/Åsa  
Åkesson  

Kvinnokliniken, 
Hallands 
sjukhus/ 
Kliniska 
vetenskaper, GU 

janusz.marcickiewicz 
@regionhalland.se/ 
asa.e.ake sson@vgregion.se 

Direkt 
kontakt 

Aktiv expektans som 
behandlingsalternativ 
för PAD-verifierad 
CIN2 hos 25–30-åriga 
kvinnor  

Expectancy as 
alternative to treatment 
for CIN2 among 
women 25-30 years 

nej Björn 
Strander  

Regionalt 
cancercentrum 
väst 

bjorn.strander@rccvast.se Direkt 
kontakt 

Deltagande i cervix-
cancerscreening vid 
psykisk sjukdom 

Participation in a 
Swedish cervical cancer 
screening program 
among women with 
psychiatric diagnoses     

ja Björn 
Strander  

Regionalt 
cancercentrum 
väst 

bjorn.strander@rccvast.se EPN 

Effekten av sjukdoms-
specifika faktorer i 
förhållande till återfall 
och relativ överlevnad 
vid ovarialcancer 

 ja Pernilla 
Dahm-
Kähler/  
Charlotte 
Palmqvist  

Kliniska 
vetenskaper, GU 

pernilla.dahm-kahler@vgregion.se/ 

charlotte.palmqvist@vgregion.se 
Direkt 
kontakt 

Effekter av intra-
abdominellt 
lokalbedövnings- 
medel på smärta, 
inflammation och 
morbiditet efter 
gynekologisk cancer-
kirurgi 

The effect of intra-
abdominal 
administered local 
anaesthetics on 
inflammation, pain and 
morbidity after 
gynecological 
neoplasm-surgery 

 Jane Hayden Kliniska 
vetenskaper, GU 

jane.hayden@gu.se FoU 

En fas 3-randomiserad 
studie med opererade, 
körtelnegativa, hög- 
och medelhögrisk 
corpuscancer stadium 
I-II patienter där 
patienter randomiseras 
till cellgiftsbehandling 
jämfört med 
observationsarm 

ENGOT: A phase III 
Trial of postoperative  
chemotherapy or no 
further treatment for 
patients with node-
negative stage I–II 
intermediate or high  
risk endometrial cancer 
 

nej Maria 
Dimoula  

Onkologi, 
SU/Sahlgrenska 
 

maria.dimoula@vgregion.se KPE  
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En två-armad, öppen, 
fas II, randomiserad 
studie för att under-
söka effekten av 
niraparib mot 
niraparibbevacizumab i 
kombination hos 
kvinnor med platinum-
känslig epithelial 
ovarial, tubar eller 
peritoneal cancer 

ENGOT-OV24-
NSGO/AVANOVA 
Niraparib and 
Bevacizumab 
combination against 
Niraparib alone in 
Women with platinum-
sensitive epithelia 
ovarian fallopian tube, 
or primary peritoneal 
cancer  

nej Maria 
Dimoula 

Onkologi, 
SU/Sahlgrenska 
 

maria.dimoula@vgregion.se KPE  

HPV och prematur-
börd 

HPV and preterm 
delivery 

ja Verena 
Sengpiel  

Kliniska 
vetenskaper, GU 

verena.sengpiel@obgyn.gu.se  Direkt 
kontakt 

och OPPortunistisk 
SAlpingektomi  
(HOPPSA) 

Hysterectomy and 
OPPortunistic 
SAlpingectomy  
(HOPPSA) 

ja Annika 
Strandell  

Kliniska 
vetenskaper, GU 

annika.strandell@vgregion.se ALF, 
CF 

Livmodercancer – 
Betydelse av olika  
tumörkarakteristika, 
lymfkörtelstatus och 
givna behandlingar för 
komplikationer, tid till 
återfall och överlevnad 

 ja Pernilla 
Dahm-
Kähler/     
Åsa  
Åkesson 

Kliniska 
vetenskaper, GU 

asa.e.akesson@vgregion.se FoU  

Långtidsöverlevnad och 
prognostiska faktorer 
vid endometriecancer – 
en populationsbaserad 
kohortstudie i norra 
Halland och Västra 
Götaland 

 ja Janusz 
Marcickiewicz

/Teresia  
Svanvik  

Kvinnokliniken, 
Hallands 
sjukhus/ 
Kliniska 
vetenskaper, GU 

janusz.marcickiewicz 
@regionhalland.se/ 

teresia.svanvik@vgregion.se 

FoU 

Morbiditet och 
mortalitet hos kvinnor 
med polycystiskt 
ovarialsyndrom –  
24 års uppföljning 

Morbidity and mortality 
in women with 
Polycystic  
Ovary Syndrome - 24 
years follow up 

ja Maria 
Forslund  

Kliniska 
vetenskaper, GU 

maria.forslund@gu.se FoU 

Målsökande strål-
behandling vid 
äggstockscancer –  
en fas I-studie  

 nej Per 
Albertsson   

Kliniska 
vetenskaper, GU 

per.albertsson@oncology.gu.se EPN 

NOVEL: HPV-vaccin 
efter behandling av 
cervixdysplasi – 
 en randomiserad 
kontrollerad studie 

NOVEL Trial: 
Nonavalent 
prophylactic HPV 
vaccine (GARDASIL9) 
after local treatment for 
cervical intraepithelial 
neoplasia 

nej Björn 
Strander  

Regionalt 
cancercentrum 
väst 

bjorn.strander@rccvast.se FoU  
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Nya metoder för att 
minska dödligheten i 
ovarialcancer; studier 
på uppkomst-
mekanismer och 
biologiska markörer 

New methods to lower 
mortality in epithelial 
ovarian cancer studies 
on ovarian tumor 
biology and new 
biological markers for 
early stage ovarian 
cancer 

ja Karin 
Sundfeldt  

Kliniska 
vetenskaper, GU 

karin.sundfeldt@obgyn.gu.se FoU 

Ovarial cancer i Västra 
sjukvårdsregionen  
2003–2013: Återfalls-
mönster och uttryck av 
behandlingstarget, samt 
ADCC-aktivitet av 
tilltänkt antikropp 

 ja Per 
Albertsson   

Onkologi, 
SU/Sahlgrenska 
 

per.albertsson@oncology.gu.se EPN 

PODEC. Pre-Operativ 
Diagnostik av 
EndometrieCancer 

PODEC. Pre-
Operative Diagnostics 
of Endometrial  
Cancer 

nej Janusz 
Marcickiewicz

/Henrik  
Leonhardt/           
Åsa Åkesson  

Kvinnokliniken, 
Hallands 
sjukhus/ 
Kliniska 
vetenskaper, GU 

janusz.marcickiewicz 
@regionhalland.se/ 

henrik.leonhardt@vgregion.se/ 
asa.e.akesson@vgregion.se 

CiS  

Risk för att utveckla 
vaginalcancer bland  
hysterektomerade 
kvinnor med höggradig 
cervixdysplasi/ 
livmoderhalscancer  

Risk for development 
of vaginal cancer 
among hysterectomised 
women with high grade 
dyaplasia/cervical 
cancer 

ja Björn 
Strander  

Regionalt 
cancercentrum 
väst 

bjorn.strander@rccvast.se Direkt 
kontakt 

Robot jämfört med 
Öppen radikal 
hysterektomi för 
behandling av kvinnor 
med tidig cervixcancer  

Robot vs Open radical 
hysterectomy for 
women with early stage 
cervical cancer- A 
Nationwide Population 
based cohort study  

ja Pernilla 
Dahm-
Kähler/ 
Emilia  
Alfonzo 
Rodriguez 

 pernilla.dahm-kahler@vgregion.se/ 
emilio.alfonzo@vgregion.se 

Direkt 
kontakt 

Robotassisterad 
laparoskopi vid 
corpuscancer – en 
studie med inriktning 
på behandlingsresultat 
hos överviktiga och 
äldre kvinnor, livs-
kvalitet och kostnad 
per patient 

Robot assisted 
laparoscopy for 
endometrial carcinoma 
a study with focus on 
treatment results in 
obese and elderly 
women, quality of life 
and costs 

ja Pernilla 
Dahm-
Kähler/   
Anna  
Lindfors  

Kliniska 
vetenskaper,  
GU 
 

anna.m.lindfors@vgregion.se/ 
pernilla.dahm-kahler@vgregion.se/ 

FoU 

SALpingektomi vid 
STERilisering 
(SALSTER) 

 SALpingectomy for 
STERilization 
(SALSTER) 

ja Annika 
Strandell  

Kliniska 
vetenskaper, GU 

annika.strandell@vgregion.se Direkt 
kontakt 

Trender av cellföränd-
ringar i den svenska 
populationen  

Trends in cervical 
cytolgogical atypias in 
the Swedish population 

ja Björn 
Strander  

Regionalt 
cancercentrum 
väst 

bjorn.strander@rccvast.se Direkt 
kontakt 



 

  47 

 

SVENSK 
PROJEKTTITEL 

ENGELSK 
PROJEKTTITEL 

KR 
ja/nej 

KONTAKT INSTITUTION E-POST KÄLLA 

Uppföljning av 
fertilitetsbevarande 
kirurgi vid tidiga stadier 
av cervixcancer 
avseende kirurgiskt, 
onkologiskt och 
obstetriskt utfall samt 
livskvalitet   

Fertility, oncological, 
and quality of life 
outcomes after 
trachelectomy in early-
stage cervical cancer 

ja Pernilla 
Dahm-
Kähler/ 
Cecilia  
Malmsten  

Kliniska 
vetenskaper, GU 

pernilla.dahm-kahler@vgregion.se/ 
cecilia.malmsten@vgregion.se 

EPN 

Utveckling av test för 
tidig diagnostik av ägg-
stockscancer med nya 
specifika biomarkörer 

Exploring liquid 
biopsies in the search 
for new ovarian cancer 
biomarkers; specific 
focus on tumor DNA 
and histology specific 
patterns 

ja Karin 
Sundfeldt  

Kliniska 
vetenskaper, GU 

karin.sundfeldt@obgyn.gu.se CF 

Utvärdering av nya bio-
markörer och algo-
ritmer för diagnostik av 
ovarialcystor/tumörer i 
lilla bäckenet – regional 
multicenterstudie 

Implementation of new 
biomarkers and 
algoritms for 
diagnsotics of pelvic 
ovarian cysts and 
tumors–a multicentre 
study in the Western 
region and Halland 

ja Maria Lycke/                 
Karin  
Sundfeldt 

Kliniska 
vetenskaper, GU 

maria.lycke@gu.se/ 
karin.sundfeldt@obyn.gu.se 

FoU 

Vi närmar oss nya icke-
invasiva tester för 
riskklassificering och 
diagnostik av 
gynekologisk cancer; 
med särskilt fokus på 
cancer i äggstockarna 

Approaching new non-
invasive diagnostic tests 
for gynecologic 
cancers; especially 
ovarian cancer 

ja Karin 
Sundfeldt  

Kliniska 
vetenskaper, GU 

karin.sundfeldt@obgyn.gu.se CF  

 A population-based 
nationwide study 
assessing the impact 
and outcome of 
implemented national 
guidelines in ovarian 
cancer – a SweGCG 
study 

ja Pernilla 
Dahm- 
Kähler   

Kliniska 
vetenskaper, GU 

pernilla.dahm-kahler@vgregion.se Direkt 
kontakt 

 Astatmärkt 
MX35(ab`)2: Targeted 
intra-peritoneal 
αimmunoradiotherapy 
of ovarian cancer by 
use of 211 Astatine 

labelled MX35 F (ab´)₂ 
antibody - a phase I 
trial  

nej Per 
Albertsson   

Kliniska 
vetenskaper, GU 

per.albertsson@oncology.gu.se KPE 

 HPV epidemic 
explaining rising 
incidence in cervical 
dysplasia 

nej Emilia 
Alfonzo  

Kliniska 
vetenskaper, GU 

emilia.alfonzo@vgregion.se Direkt 
kontakt 
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 Incidence of vaginal 
cancer after cervical 
cancer 

nej Emilia 
Alfonzo  

Kliniska 
vetenskaper, GU 

emilia.alfonzo@vgregion.se Direkt 
kontakt 

 Open vs Robotic 
Radical Hysterectomy 
for Women with Early 
Stage Cervical Cancer - 
A Nationwide 
Population-based 
Cohort Study  

ja Emilia 
Alfonzo  

Kliniska 
vetenskaper, GU 

emilia.alfonzo@vgregion.se Direkt 
kontakt 

 PROBI: Probiotics 
against radiation-
induced gastrointestinal 
disorders in women 
being treated for 
gynecological cancer 

nej Karin 
Bergmark  

Kliniska 
vetenskaper, GU 

karin.bergmark@vgregion.se KPE 

 Safety of fertility 
sparing surgery in 
women with early stage 
ovarian cancer: A 
Swedish nationwide 
populationbased cohort 
study 

ja Pernilla 
Dahm- 
Kähler   

Kliniska 
vetenskaper, GU 

pernilla.dahm-kahler@vgregion.se Direkt 
kontakt 
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Antisekretorisk faktor 
och dess inverkan på 
hjärnödem hos 
patienter med 
glioblastom 

Antisecretory Factor 
and its effect on brain 
edema in patients with 
glioblastoma 

nej Kliment 
Gatzinsky 

Neurovetenskap 
och fysiologi, 
GU 

kliment.gatzinsky@vgregion.se FoU  

Behandling av god-
artade och sällsynta 
hjärntumörer i Sverige 
under perioden  
2009–2016  

Patterns of care and 
clinical outcomes for 
patients with benign 
and rare brain tumors 
in Sweden 2009–2016: 
A nationwide registry-
based study   

ja Asgeir Jakola  Neurovetenskap 
och fysiologi, 
GU 

asgeir.jakola@vgregion.se Direkt 
kontakt 

Behandling av långsam-
växande hjärntumörer i 
Västra Götalands-
regionen: dåtid, nutid 
och framtid 

Low-grade glioma 
management in Västra 
Götaland: past, present 
and future 

nej Asgeir Jakola  Neurovetenskap 
och fysiologi, 
GU 

asgeir.jakola@vgregion.se Direkt 
kontakt 

Behandling för låg-
maligna gliom i Sverige 
under perioden  
2005–2015  

Patterns of care for 
patients in Sweden 
diagnosed with low-
grade gliomas  
2005–2015   

ja Asgeir Jakola  Neurovetenskap 
och fysiologi, 
GU 

asgeir.jakola@vgregion.se Direkt 
kontakt 

Betydelsen av Positron 
Emission Tomografi 
(PET) vid handlägg-
ningen av patienter med 
hypofystumör 

Ga-68-DOTATOC-
PET in the 
management of 
pituitary tumours 

nej Helena 
Filipsson 
Nyström/ 
Axel  
Tjörnstrand  

Medicin, GU helena.filipsson@medic.gu.se/ 
axel.tjornstrand@gu.se 

FoU 

CV-006: En öppen, 

randomiserad fas II-

studie för att undersöka 

effekt och säkerhet av 

ALECSAT som 

tilläggsbehandling till 

strålbehandling och 

temozolomide för 

patienter med 

nydiagnosticerat 

glioblastom 

CV-006: An Open-

label, Randomised, 

Phase II Study to 

Investigate the Efficacy 

and Safety of 

ALECSAT Treatment 

as an Add-on Therapy 

to Radiotherapy and 

Patients with Newly 

Diagnosed Glio-

blastoma 

 Katja 
Werlenius   

Kliniska 
vetenskaper, GU 

katja.werlenius@vgregion.se CiS, 
KPE  
 

DIRECT-studien. 
Disfulfiram som tillägg 
till cellgiftsbehandling 
vid recidiv av 
glioblastom;  
en randomiserad, 
kontrollerad studie 

DIRECT (DIsulfiram 
REsponse as add-on to 
ChemoTherapy in 
recurrent) 
Glioblastoma:  
A randomized 
controlled trial 

nej Asgeir Jakola/                 
Katja  
Werlenius  

Kliniska 
vetenskaper, GU 

asgeir.jakola@vgregion.se/ 
katja.werlenius@vgregion.se 

CiS, 
KPE  
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Dopaminagonsit 
behandling av icke 
hormonproducerande 
hypofystumörer – 
en randomiserad 
kontrollerad studie 

Dopamine agonist 
treatment of non-
functioning pituitary 
adenomas (NFPAs) – a 
randomized controlled 
trial 

nej Helena 
Filipsson 
Nyström  

Medicin, GU helena.filipsson@medic.gu.se FoU 

Förebyggande av 
strålningsinducerade 
hypofysär under-
produktion 

Prevention 
Radiotherapy-Induced 
Hypopituitarism  

nej Changlian 
Zhu 

Neurovetenskap 
och fysiologi, 
GU 

changlian.zhu@neuro.gu.se BCF 

Hjärnhälsa efter 
strålningsinducerad 
tarmskada  

Brain health after 
radiation-induced gut 
injury  

 Cecilia Bull  Kliniska 
vetenskaper, GU 

cecilia.bull@gu.se Direkt 
kontakt 

Hypofystumörer – 
individualiserad 
behandling baserad på 
biomarkörer och 
personcentrerad vård 

Pituitary tumours – 
individualised treatment 
and person-centred care 

 Gudmundur 
Johannsson  

Medicin, GU gudmundur.johannsson@gu.se FoU 

Höggradiga hjärn-
tumörer – fokus på 
cancerstamceller 

 nej Helena Carén Biomedicin, GU helena.caren@clingen.gu.se  VR  

Integrering av person-
centrerad vård och 
individualiserad 
behandling av patienter 
med hypofystumörer 

 nej Thomas 
Skoglund  

Neurovetenskap 
och fysiologi, 
GU 

thomas.skoglund@vgregion.se FoU  

Kognitiv funktion vid 
operation av hypofys-
tumör 

 nej David Krabbe Rehabiliterings-
medicin 
inriktning neuro, 
SU 

david.krabbe@vgregion.se FoU 

Kvantifiering av 
hjärnpåverkan och 
individuell känslighet 
vid operation i hjärnan 

Quantification of 
impact on brain tissue 
and individual 
sensibility after brain 
surgery 

nej Thomas 
Skoglund  

Neurovetenskap 
och fysiologi, 
GU 

thomas.skoglund@vgregion.se FoU 

Långtidsuppföljning av 
livskvalitet, symtom på 
ångest och depression 
samt upplevelse av 
vården för patienter 
med astrocytom grad 
IV och för deras 
närstående 

Long-term follow-up of 
QoL and symptom of 
anxiety and depression, 
as well as experiences 
of the care in patients 
with astrocytoma IV 
and their relatives  

nej Anneli 
Ozanne  

Vårdvetenskap 
och hälsa, GU 

anneli.ozanne@gu.se Direkt 
kontakt 

Neurofysiologiska bio-
markörer associerade 
med nedsatt kognitiv 
förmåga efter intra-
kraniell strålbehandling: 
En MEEG studie: En 
studie av de förändring-
ar i hjärnan associerade 
med intrakraniell 
strålbehandling.  

Neurophysiological 

biomarkers associated 

with reduced cognitive 

function after intra-

cranial radiotherapy: A  

MEEG study  

nej Justin 
Schneiderman 

Neurovetenskap 
och fysiologi, 
GU 

justin.schneiderman@neuro.gu.se EPN 
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Neurogenes, strålning 
och kognitiv funktion – 
lindra sena effekter 
efter strålbehandling 
mot hjärnan 

Neurogenesis, 

Irradiation and 

Cognitive Function 

Novel Strategies to 

Ameliorate Late Effects 

after Radiotherapy to 

the Brain 

nej Changlian 
Zhu 

Neurovetenskap 
och fysiologi, 
GU 

changlian.zhu@neuro.gu.se CF 

Nuvarande behandling 
av gliom och möjliga 
nya behandlings-
strategier 

Current treatment of 
gliomas and exploration 
of novel therapeutic 
approaches 

ja Louise 
Carstam 

Neurovetenskap 
och fysiologi, 
GU 

louise.carstam@vgregion.se FoU 

Nya strategier för att 
minska kognitiva 
svårigheter efter 
strålning mot den 
växande hjärnan 

Novel Strategies for 
Reducing Radiation-
Induced Cognitive 
Impairment in the 
Developing Brain 

nej Changlian 
Zhu 

Neurovetenskap 
och fysiologi, 
GU 

changlian.zhu@neuro.gu.se BCF 

PRO-CNS: Protonstrål-
behandling av vuxna 
patienter med primära 
tumörer i centrala 
nervsystemet – En 
prospektiv, icke-
randomiserad svensk 
multicenterstudie 

PRO-CNS: Proton 
therapy for primary 
Central Nervous 
System tumours in 
adults A prospective, 
nonrandomized 
Swedish multicentre 
study 

nej Katja 
Werlenius/           
Malin  
Blomstrand 

Kliniska 
vetenskaper, GU 

katja.werlenius@vgregion.se/ 
malin.blomstrand@vgregion.se 

KPE  

Skandinavisk studie av 
kirurgisk selektion, 
teknik och resultat vid 
lågmaligna glioma 

Low-grade gliomas: 
Scandinavian Study of 
Surgical Selection, 
Techniques and Results 
(S4TAR) 

nej Asgeir Jakola Neurovetenskap 
och fysiologi, 
GU 

asgeir.jakola@vgregion.se Direkt 
kontakt 

Språkförmåga hos 
patienter med låg-
maligna gliom som 
opereras med vaken-
kirurgi – effekter i ett 
longitudinellt 
perspektiv 

Language ability in 
patients with low grade 
glioma undergoing 
awake surgery - effects 
in a longitudinal 
perspektive 

nej Lena 
Hartelius 

Neurovetenskap 
och fysiologi, 
GU 

lena.hartelius@neuro.gu.se FoU 

Studie av nya sub-
stanser i behandling av 
hjärntumörer: 
Läkemedelsnivåer och 
tecken på effekt inuti 
tumörvävnaden 
(INSIDE) 

 nej Asgeir Jakola Neurovetenskap 
och fysiologi, 
GU 

asgeir.jakola@vgregion.se EPN 

Tumörinfiltration av 
hjärnans vitsubstans vid 
gliom: nya sätt att 
bekämpa en gammal 
fiende 

White matter 
infiltration by gliomas: 
new ways to fight an 
old enemy 

nej Anja Smits  Neurovetenskap 
och fysiologi, 
GU 

anja.smits@neuro.gu.se FoU 
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MI-ILP: Minimalinvasiv 
isolerad hyperterm 
perfusion. Att beskriva 
biverkningsprofil och 
komplikationer vid 
minimalinvasiv ILP 
samt att undersöka 
respons, tid till lokal-
recidiv samt överlevnad 
(lokal studie. 

 nej Roger 
Olofsson 
Bagge   

Kliniska 
vetenskaper, GU 

roger.olofsson@surgery.gu.se CiS  

Artificiell intelligens för 
bedömning av kliniska, 
dermatoskopiska, 
histologiska och hyper-
spektrala bilder på 
hudtumörer. 

 nej Oscar Zaar Kliniska 
vetenskaper, GU 

oscar.zaar@vgregion.se FoU  

CA224-047: En 
randomiserad, 
dubbelblind fas2/3- 
studie med relatlimab i 
kombination med 
nivolumab jämfört med 
enbart nivolumab hos 
patienter med tidigare 
obehandlad 
metastaserad 
melanomsjukdom. 

CA224-047: A 
Randomized, Double-
Blind Phase 2/3  
Study of Relatlimab 
Combined With 
Nivolumab Versus 
Nivolumab in 
Participants With 
Previously Untreated 
Metastatic or 
Unresectable Melanoma 

nej Lars Ny Kliniska 
vetenskaper, GU 

lars.ny@oncology.gu.se CiS, 
KPE  
 

Checkmate-066: En fas 
III, randomiserad, 
dubbelblind studie med 
BMS-936558, 
nivolumab, jämfört 
med dakarbazine hos 
tidigare obehandlade, 
inoperabla patienter 
eller patienter med 
metastaserande malignt 
melanom 

Checkmate-066: Study 
of Nivolumab (BMS-
936558) Compared 
With Dacarbazine in 
Untreated, 
Unresectable, or 
Metastatic Melanoma 

nej Lars Ny Kliniska 
vetenskaper, GU 

lars.ny@oncology.gu.se KPE  
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Checkmate-067: En fas 
3, randomiserad, 
dubbelblind studie med 
enbart Nivolumab eller 
Nivolumab kombinerat 
med Ipilimumab 
jämfört med enbart 
Ipilimumab hos 
patienter med tidigare 
obehandlat inoperabelt 
eller metastaserande 
melanom 

Checkmate-067: A 
phase 3, randomized, 
double-Blind study of 
Nivolumab 
Monotherapy or 
Nivolumab combined 
with Ipilimumab Versus 
Ipilimumab Mono-
therapy in subjects with 
previously untreated 
unresectable or 
metastatic melanoma 

nej Lars Ny Kliniska 
vetenskaper, GU 

lars.ny@oncology.gu.se FoU, 
KPE  

Checkmate-238: En 
randomiserad, dubbel-
blind fas III studie med 
Nivolumab jämfört 
med Ipilimumab 
(immunterapi) som 
tilläggsbehandling efter 
operation av avancerad 
melanomsjukdom med 
hög risk för återfall  

Checkmate-238: A 

Phase 3, Randomized, 

Double-blind study of 

Adjuvant Immuno-

therapy with 

Nivolumab versus 

Ipilimumab after 

complete-Resection of 

Stage III b/c or Stage 

IV Melanoma in 

Subjects who are at 

High Risk for 

Recurrence 

nej Lars Ny Kliniska 
vetenskaper, GU 

lars.ny@oncology.gu.se KPE  

Columbus Öppen, 

randomiserad, 3-armad, 

fas III, multicenter-

studie av LGX818 plus 

MEK162 och LGX818 

monoterapi jämförda 

med vemurafenib hos  

patienter med icke-
operabelt eller meta-
staserande melanom 
med mutation i BRAF 
V600 

Columbus: A Phase III 
randomized, 3-arm, 
open label, multicenter 
study of LGX818 plus 
MEK162 and LGX818 
monotherapy compared 
with vemurafenib in 
patients with 
unresectable or 
metastatic BRAF V600 
mutant melanoma 

nej Lars Ny Kliniska 
vetenskaper, GU 

lars.ny@oncology.gu.se FoU, 
KPE  

Destruktiva 
behandlingar av 
basaliom – en 
prospektiv 
randomiserad, 
kontrollerad studie 

Destructive treatment 
methods for basal cell 
carcinoma: A 
prospective controlled 
randomized study 

nej John Paoli   Kliniska 
vetenskaper, GU 

john.paoli@vgregion.se FoU 

Distansmonitorering av 
atypiska melanocytära 
lesioner 

Distance monitoring of 
atypical melanocytic 
lesions 

nej Johan Dahlén 
Gyllencreutz  

Hudkliniken, 
Skaraborgs 
sjukhus 

johan.dahlen@vgregion.se FoU 
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En prospektiv 
observationsstudie av 
ERIVEDGE®-
behandling, effektivitet, 
säkerhet för patienter 
med avancerad basal-
cellscancer  

A prospective 
observational study of 
ERIVEDGE® 
treatment, effectiveness 
and safety otucomes in 
patients with advanced 
basal cell carcinoma 

nej John Paoli   Kliniska 
vetenskaper, GU 

john.paoli@vgregion.se FoU 

ExoBioMark – 
Exosomer som 
biomarkör vid cancer: 
Prov tas för att finna 
biomarkörer med 
prognostiska och 
prediktiva faktorer för 
cancer i exosomer 
(partiklar med genetiskt 
material) som utsöndras 
från cancerceller (lokal 
studie). 

 nej Roger 
Olofsson 
Bagge   

Kliniska 
vetenskaper, GU 

roger.olofsson@surgery.gu.se CiS  

Faktorer som påverkar 
dödligheten av tunna 
maligna melanom 

Identifying predictors 
of mortality in thin 
malignant melanomas 

nej Magdalena 
Claeson  

Kliniska 
vetenskaper, GU 

magdalena.claeson@vgregion.se FoU 

Fortsatt uppföljning av 
cancerförekomst samt 
dödsorsaker i 
hemangiomkohorten 

 ja Per Karlsson   Kliniska 
vetenskaper, GU 

per.karlsson@oncology.gu.se EPN 

Fotodynamisk terapi av 
ytlig icke-melanom 
hudcancer med 
simulerat dagsljus vs 
konventionell ljuskälla  

Photodynamic therapy 
for superficial non-
melanoma skin cancers 
using simulated daylight 
vs conventional light 
source 

nej John Paoli   Kliniska 
vetenskaper, GU 

john.paoli@vgregion.se EPN 

Förbättrat omhänder-
tagande av patienter 
med melanom och icke-
melanom hudcancer 

Improved management 
of patients with 
melanoma and non-
melanoma skin cancer 

nej John Paoli   Kliniska 
vetenskaper, GU 

john.paoli@vgregion.se ALF 

ILP Prime: Metabola 
och immunologiska 
effekter av en erytrocyt-
fri primelösning. Vid 
isolerad hyperterm 
perfusion. Jämför 
erytrocytfri prime-
lösning med prime-
lösning innehållande 
donatorsblod 
(standard) vid isolerad 
hyperterm perfusion 
(lokal studie). 

A randomized 

controlled study with 

the aim to compare 

crystalloid prime 

solution with a prime 

solution containing 

packed red blood cells 

in relation to the 

patient's regional 

metabolic needs and  

immunological 
influence during 
isolated limb perfusion 
ILP-Prime 

nej Roger 
Olofsson 
Bagge   

Kliniska 
vetenskaper, GU 

roger.olofsson@surgery.gu.se CiS 
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Immunologiska effekter 
vid behandling av 
metastaser från malignt 
melanom (lokal studie).  

 nej Roger 
Olofsson 
Bagge   

Kliniska 
vetenskaper, GU 

roger.olofsson@surgery.gu.se CiS  

Jämförelse och ut-
värdering av excisions-
marginaler och radikal 
kirurgi vid operation av 
hudtumörer inom olika 
specialiteter 

Comparison and 
analysis of excision 
margins and complete 
excision rates among 
specialities in skin 
cancer surgery 

nej John Paoli   Kliniska 
vetenskaper, GU 

john.paoli@vgregion.se EPN 

Keynote-252/ECHO-
301: En dubbelblindad 
randomiserad  
fas III-studie  
av pembrolizumab 
(MK3475) i 
kombination med 
epacadostat eller 
placebo hos patienter 
med melanom som inte 
går att operera eller 
som metastaserat 

Keynote-252/ECHO-
301: A Phase 3 
Randomized, Double-
Blind, Placebo-
Controlled Study of 
Pembrolizumab (MK-
3475) in Combination 
with Epacadostat or 
Placebo in Subjects 
with Unresectable or 
Metastatic Melanoma 

nej Lars Ny Kliniska 
vetenskaper, GU 

lars.ny@oncology.gu.se KPE  

Livskvalitet för 
patienter med malignt 
melanom 

 nej Roger 
Olofsson 
Bagge   

Kliniska 
vetenskaper, GU 

roger.olofsson@surgery.gu.se CiS  

Magmen: En fas Ib/II 
dubbel-blind placebo-
kontrollerad studie som 
utvärderar den 
synergistiska effekten 
av nivolumab för 
patienter med in-transit 
metastaser av malignt 
melanom som genom-
går isolerad hyperterm 
perfusion 

Sentinel node 
localisation and staging 
with superparamagnetic 
iron oxide-enhanced 
MRI and SentiMag in 
patients with malignant 
melanoma. The 
MAGMEN feasibility 
study. 

nej Roger 
Olofsson 
Bagge   

Kliniska 
vetenskaper, GU 

roger.olofsson@surgery.gu.se Direkt 
kontakt 

Mekanismer för 
exceptionell respons på 
immunterapi vid 
metastaserat malignt 
melanom 

Mechanisms for 
exceptional response to 
immunotherapy in 
metastatic melanoma 

 Max Levin   Kliniska 
vetenskaper, GU 

max.levin@wlab.gu.se JK 

Melabetas: Kan beta-
blockerare förbättra 
överlevnaden hos 
patienter med malignt 
melanom? (Lokal 
registerbaserad 
retrospektiv studie). 

The MELABETAS 
study: Can beta-
blockers increase 
survival in patients with 
malignant melanoma – 
A Swedish registry-
based retrospective 
population study 

ja Dimitrios 
Katsarelias 

Kliniska 
vetenskaper, GU 

dimitrios.katsarelias@vgregion.se Direkt 
kontakt 
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MelMarT: En fas III, 
multicenter, randomi-
serad, kontrollerad 
klinisk prövning som 
jämför 1 cm mot 2 cm 
excisionsmarginal för 
patienter med primärt 
malignt melanom 
(internationell studie). 

Melanoma Margins 
Trial (MelMarT): A 
Phase III, multicentre, 
multi-national 
randomized control 
trial investigating 1cm v 
2cm wide excision 
margins for primary 
cutaneous melanoma  

nej Roger 
Olofsson 
Bagge   

Kliniska 
vetenskaper, GU 

roger.olofsson@surgery.gu.se CiS  

Methotrexate och 
risken för malignt 
melanom och 
melanoma in situ 

Methotrexate treatment 
and risk for malignant 
melanoma and 
melanoma in situ in 
Sweden – a retro-
spective cohort study 

nej Sam Polesi Hudkliniken, SU sam.polesi@gmail.com FoU 

Methotrexate och 
risken för malignt 
melanom och 
melanoma in situ  

Methotrexate treatment 
and the risk for 
cutaneous malignant 
melanoma 

nej John Paoli   Kliniska 
vetenskaper, GU 

john.paoli@vgregion.se EPN 

MK-3475-054 
(Keynote 054): 
Dubbelblind 
randomiserad fas III-
studie jämförande 
Pembrolizumab  
(MK-3475) med 
placebo vid behandling 
av högrisk melanom, 
stadium III efter 
komplett kirurgisk 
resektion 

  Max Levin   Kliniska 
vetenskaper, GU 

max.levin@wlab.gu.se KPE  

Nivo-ILP: En fas Ib/II 
dubbel-blind placebo-
kontrollerad studie som 
utvärderar den 
synergistiska effekten 
av nivolumab för 
patienter med in-transit 
metastaser av malignt 
melanom som genom-
går isolerad hyperterm 
perfusion 

A phase Ib/II 
randomized double-
blind placebo 
controlled trial 
evaluating the effect of 
nivolumab for patients 
with in-transit 
melanoma metastases 
treated with isolated 
limb perfusion - the 
NivoILP trial 

nej Roger 
Olofsson 
Bagge   

Kliniska 
vetenskaper, GU 

roger.olofsson@surgery.gu.se Direkt 
kontakt 

Nya behandlings-
strategier vid malignt 
melanom 

  Max Levin   Kliniska 
vetenskaper, GU 

max.levin@wlab.gu.se JK 
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PEMDAC: En öppen 
enarmad fas II studie 
för utvärdering av 
behandlingseffekt av 
samtidig behandling 
med pembrolizumab 
och entinostat hos 
vuxna patienter med 
metastaserat ögon-
melanom 

PEMDAC: A 
multicenter phase II 
open label study to 
evaluate efficacy of 
concomitant use of 
pembrolizumab and 
entinostat in adult 
patients with metastatic 
uveal melanoma 

nej Lars Ny Kliniska 
vetenskaper, GU 

lars.ny@oncology.gu.se KPE  

Profylaktisk Foto-
dynamisk terapi på 
organtransplanterade 
patienter för att minska 
den stora risken för 
uppkomst av skiv-
epitelcancer – en 
randomiserad, intra-
individual prövning 
med blindad resultat-
utvärdering 

Prophylactic 
photodynamic therapy 
for organ transplant 
patients – a 
randomised, intra-
individual trial with 
blinded outcome 
evaluation 

nej Carin 
Sandberg  

Kliniska 
vetenskaper, GU 

carin.sandberg@gu.se FoU 

Scandium-studien: 
Isolerad hyperterm 
leverperfusion som 
behandling av lever-
metastaser från uvealt 
melanom –  
en randomiserad 
kontrollerad studie 
(nationell studie).  

The SCANDIUM trial: 
A randomized 
controlled, openlabel, 
Phase III, multicenter 
study evaluating if 
Isolated Hepatic 
Perfusion increases 
Overall Survival, in 
comparison with Best 
Alternative Care in 
patients with isolated 
liver metastases from 
uveal melanoma 

nej Roger 
Olofsson 
Bagge   

Kliniska 
vetenskaper, GU 

roger.olofsson@surgery.gu.se CiS, 
FoU,  
KPE  

SCC-PDX: Etablering 

av en biobank i möss 

och kultur för att finna 

nya behandlings-

principer mot cancer  

(Sahlgrenska Cancer 
Center PDX biobank) 

 nej Roger 
Olofsson 
Bagge   

Kliniska 
vetenskaper, GU 

roger.olofsson@surgery.gu.se Direkt 
kontakt 

SurgMelMet: 
Prognostiska och 
prediktiva faktorer för 
patienter med malignt 
melanom i stadium IV 
som behandlats med 
kirurgi för metastaser 
(lokal registerbaserad 
retrospektiv studie). 

SurgiMelMet: 
Prognostic and 
predictive factors for 
patients with stage IV 
melanoma, treated  by 
surgical resection of 
metastases. A registry 
based retrospective 
study.  

ja Dimitrios 
Katsarelias 

Kliniska 
vetenskaper, GU 

dimitrios.katsarelias@vgregion.se Direkt 
kontakt 
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TRIM: Detta är en 
prospektiv randomi-
serad multicenterstudie 
som mäter betydelsen 
av röntgen i upp-
följningsprogrammet 
efter radikalt opererat 
stadium IIb-c och III 
malignt melanom 
(nationell studie). 

A prospective, 
randomized multicenter 
Trial to assess the Role 
of Imaging during 
follow up after radical 
surgery of stage Iib-c 
and III cutaneous 
malignant Melanoma. 

nej Roger 
Olofsson 
Bagge   

Kliniska 
vetenskaper, GU 

roger.olofsson@surgery.gu.se Direkt 
kontakt 

Tumörbiologisk analys 
av malignt melanom - 
identifiering av 
potentiella biomarkörer  

  Max Levin   Kliniska 
vetenskaper, GU 

max.levin@wlab.gu.se EPN 

Tumörfaktorers 
betydelse vid 
behandling av malignt 
melanom (lokal studie). 

 nej Roger 
Olofsson 
Bagge   

Kliniska 
vetenskaper, GU 

roger.olofsson@surgery.gu.se CiS  

Uppföljning av 
läkemedelsbehandling 
hos patienter med 
malignt melanom 

 nej Lars Ny Kliniska 
vetenskaper, GU 

lars.ny@oncology.gu.se Direkt 
kontakt 

Utvärdering av trombo-
spondinfragment i 
trombocytfattig plasma 
som tumörmarkör vid 
malignt melanom  

Can thrombospondin 
fragments in platelet 
poor plasma be used as 
a biomarker for 
malignant melanoma? 

 Max Levin   Kliniska 
vetenskaper, GU 

max.levin@wlab.gu.se EPN 

Validering av nya 
optiska mikroskope-
ringsmetoder för 
lymfkörteldiagnostik i 
samband med malignt 
melanom  

Validation of new 
optical microscopy 
methods for lymph 
node diagnosis 
associated with 
malignant melanoma 

 Despina 
Kantere 

Kliniska 
vetenskaper, GU 

despina.kantere@vgregion.se EPN 

 A charge against 
malignant melanoma 

nej Martin Bergö   Medicin, GU martin.bergo@gu.se CF 

 A two-front attack on 
malignant melanoma 

nej Martin Bergö   Medicin, GU martin.bergo@gu.se Direkt 
kontakt 
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Analys av biomarkörer 
som förutspår 
riskgrupper bland 
patienter med huvud- 
och halscancer 

 nej Caterina 
Finizia 

Kliniska 
vetenskaper, GU 

caterina.finizia@orlss.gu.se FoU  

Bioelektrisk fasvinkel 
och standardiserad 
fasvinkel som 
prognostiska faktorer 
vid avancerad huvud-
halscancer 

Bioelectrical phase 
angle and standardized 
phase angle as 
prognostic factors in 
advanced head and 
neck cancer 

nej Lars Axelsson  Kliniska 
vetenskaper, GU 

lars.axelsson@vgregion.se FoU 

Biomarkörer i ut-
vecklingen av oral 
skivepitelcancer från 
potentiellt maligna 
munslemhinne-
förändringar 

Factors Associated with 
Malignant 
Transformation of  
Precancerous Oral 
Conditions 

ja Fredrik  
Jäwert  

Odontologi, GU fredrik.jawert@gu.se FoU 

DNA-mutationer i 
potentiellt maligna 
munslemhinne-
förändringar som 
utvecklas till mun-
hålecancer 

 nej Fredrik  
Jäwert 

Odontologi, GU fredrik.jawert@gu.se FoU  

Fusionsonkogener och 
andra genomiska 
avvikelser i körtel-
tumörer – från upptäckt 
till utveckling av mål-
styrd terapi 

Fusion oncogenes and 
other genomic 
alterations in glandular 
tumors - from 
discovery to 
development of 
targeted therapy 

nej Göran 
Stenman   

Biomedicin, GU goran.stenman@gu.se CF  

Hälsorelaterad 
livskvalitet hos 
larynxcancerpatienter  
– en randomiserad 
kontrollerad inter-
ventionsstudie med 
logopedisk röst-
rehabilitering 

Radiotherapy and Voice 
Rehabilitation in 
Laryngeal Cancer: 
Effects on Health-
Related Quality of Life 
and Voice Function 

nej Therese 
Karlsson  

Kliniska 
vetenskaper, GU 

therese.karlsson.2@gu.se FoU 

Kan förändrad strål-
behandlingsteknik 
(IMRT intensity 
modulated radio-
therapy) förbättra 
livskvaliten vid huvud-
halscancer? En longi-
tudinell matchad 
kontrollgruppsstudie 

 nej Eva 
Hammerlid 

Kliniska 
vetenskaper, GU 

eva.hammerlid@orlss.gu.se FoU 
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Kartläggning av livs-
kvalitet och kvalitets-
uppföljning för 
patienter som 
genomgått 
rekonstruktiv kirurgi 
med fri eller stjälkad 
lambå i nedre ansikts-
halvan 

Quality of Life and 
outcome after 
reconstructive surgery 
with free or pedicled 
flaps to the lower face 

nej Mattias Lidén  Plastikkirurgiska 
kliniken, SU 

mattias.liden@vgregion.se FoU 

Kartläggning av TNF 
alpha related apoptosis 
inducing ligand 
(TRAIL) i oral skiv-
epitelcancer (OSCC) 

TNF alpha-related 
apoptosis inducing 
ligand (TRAIL) in oral 
squamous epithelial 
cancer (OSCC) 

nej Hulya Cevik-
Aras 

Odontologi, GU hulya.cevik.aras@vgregion.se FoU 

Kromosomavvikelser i 
precancerösa mun-
slemhinneförändringar 
som utvecklas till 
munhålecancer 

 nej Fredrik  
Jäwert 

Odontologi, GU fredrik.jawert@gu.se FoU 

Logopedisk inter-
ventionsstudie av 
strålbehandlade 
larynxcancerpatienter 
gällande röst- och 
hälsorelaterad livs-
kvalitet(HRQL)  
– randomiserad 
kontrollerad studie 

Speech-language 
pathologist intervention 
for patients treated with 
radiotherapy for 
laryngeal cancer 
regardig voice and 
health related quality of 
life 

nej Lisa Tuomi  Kliniska 
vetenskaper, GU 

lisa.tuomi@vgregion.se FoU 

Minskar risken för 
malnutrition vid 
avancerad huvudhals-
cancer vid behandling 
med målinriktad anti-
kroppsbehandling 
jämfört med 
cytostatika? –En 
randomiserad studie 

Is the risk for 
malnutrition less for 
patients with advanced 
head and neck cancer 
treated with target 
therapy compared to 
chemotherapy? - A 
randomized study 

nej Eva 
Hammerlid 

Kliniska 
vetenskaper, GU 

eva.hammerlid@orlss.gu.se FoU 

MK-3475: En 
randomiserad 
multicenterstudie där 
Pembrolizumab (MK-
3475) jämförs med 
behandlande läkares val 
av standardbehandling 
vid återfall av mat-
strupscancer efter första 
linjens behandling 

A Phase III 
Randomized Open-
Label Study of Single  
Agent Pembrolizumab 

vs Physians´ Choice of 

Single Agent Docetaxel, 

Paclitaxel, or Irinotecan 

in Subjects with 

Advanced/Metastatic 

Adenocarcinoma and  

Squamous Cell 
Carcinom of the 
Esophagus that have  
Progressed after First-
Line Standard Therapy  
(KEYNOTE-181) 

nej Jan Nyman   Kliniska 
vetenskaper, GU 

jan.nyman@oncology.gu.se CiS, 
KPE  
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MR-baserat arbetsflöde 
vid strålbehandling av 
patienter med huvud-
hals-cancer 

MRI-Only workflow in 
radiotherapy planning 
for patients with 
Head&Neck cancer 

nej Karin 
Petruson  

Kliniska 
vetenskaper, GU 

karin.petruson@vgregion.se EPN JK  

MRI-only-arbetsflöde 
inom strålbehandling 
för patienter med 
cancer i huvudhals-
området 

MRI-only workflow for 
patients with head and 
neck tumors 

nej Maja Sohlin Kliniska 
vetenskaper, GU 

maja.sohlin@vgregion.se FoU, JK  

NEURAD II: Kan 
biomarkörer påvisa 
strålningsorsakad 
påverkan på minnes- 
eller tankeförmåga? Att 
upptäcka och förstå 
strålorsakade hjärn-
biverkningar för ökad 
hälsa och livskvalitet 
hos långtidsöverlevare 
efter cancerbehandling.  

 nej Erik 
Fernström  

Kliniska 
vetenskaper,  
GU/Onkologi, 
SU/Sahlgrenska 
 

erik.fernstrom@vgregion.se KPE  

NK-cellers funktion i 
orala cancrar 

NK cell functions in 
oral cancers 

nej Karin 
Christenson 

Odontologi, GU karin.christenson@gu.se FoU 

Nya behandlings-

metoder vid 

komplikationer efter 

huvud-hals-cancer-

behandling ger 

förbättrad funktion  

och hälsorelaterad 

livskvalitet – klinisk och 

translationell forskning 

New methods for 
treating complications 
due to head and neck 
cancer treatment 
improve patients’ 
functioning and health-
related quality of life  

nej Caterina 
Finizia  

Kliniska 
vetenskaper, GU 

caterina.finizia@orlss.gu.se ALF 

Precancerösa sjukdoms- 
tillstånd i munnen, 
HPVinfektion och 
cancerrisk 

Premalignant Oral 
Mucosol Diseases - 
HPV-infection and risk 
for malignant 
transformation 

nej Bengt 
Hasséus   

Odontologi, GU bengt.hasseus@odontologi.gu.se FoU 

Prediktionsmodellering 
av strålinducerad 
trismus och dysfagi vid 
huvud- och halscancer 

Predictive modelling of 
radiation-induced 
trismus and dysphagia 
in head and neck cancer 

nej Caroline 
Olsson  

Kliniska 
vetenskaper, 
GU/Regionalt 
cancercentrum 
väst 

caroline.olsson@rccvast.se ALF, JK 

Premaligna och maligna 
munslemhinnesjukdom
ar – kliniska, immuno-
logiska, virologiska och 
genetiska aspekter på 
diagnos och behandling 

Premalignant and 
Malignant Oral Mucosal 
Diseases - Clinical, 
Immunological, Viral 
and Genetic Aspects on 
Diagnosis and 
Treatment 

nej Bengt 
Hasséus   

Odontologi, GU bengt.hasseus@odontologi.gu.se Direkt 
kontakt 
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Prospektiv randomi-
serad studie av långtids 
effekterna avseende 
dysphagi, malnutrition 
och livskvalitet efter 
behandling av huvud-
halscancer 

A prospective 
randomised study 
regarding problems 
with dysphagia, 
malnutrition and quality 
of life after treatment 
for head and neck 
cancer 

nej Eva 
Hammerlid 

Kliniska 
vetenskaper, GU 

eva.hammerlid@orlss.gu.se FoU 

Randomiserad studie 
avseende effekten av 
fysisk träning på under-
näring och livskvalitet 
vid cancer i munhåla 

 nej Eva 
Hammerlid 

Kliniska 
vetenskaper, GU 

eva.hammerlid@orlss.gu.se FoU  

Randomiserade re-
habiliteringsstudier av 
sväljningsförmågan hos 
huvud-halscancer- 
patienter. Delstudier 
gällande screening av 
sväljningsförmåga och 
validering av dysfagi-
specifika frågeformulär 

Randomised 
rehabilitation of 
dysphagia after 
radioterapi in patients 
with head and neck 
cancer. Including 
psychometric 
evaluation of dysphagia 
symptom 
questionnaires 

nej Caterina 
Finizia  

Kliniska 
vetenskaper, GU 

caterina.finizia@orlss.gu.se FoU 

Rehabilitering av 
patienter med cancer 
inom huvud & hals- 
området gällande 
svårigheter att gapa och 
svälja 

Rehabilitation of 
trismus and dysphagia 
in Head and  
Neck cancer patients 

nej Caterina 
Finizia  

Kliniska 
vetenskaper, GU 

caterina.finizia@orlss.gu.se EPN 

Riskstrukturer för 
nedsatt gapförmåga 
(trismus) efter 
strålbehandling av 
huvudhalscancer 

Risk structures of 
radiation-induced 
trismus in head and 
neck cancer 

nej Nina Pauli  Kliniska 
vetenskaper, GU 

nina.pauli@vgregion.se FoU 

Riskstrukturer för 
röstproblem efter 
strålterapi hos patienter 
med huvud-halscancer 

Risk structures for 
voice problems 
following radiotherapy 
for head and neck 
cancer 

nej Lisa Tuomi  Kliniska 
vetenskaper, GU 

lisa.tuomi@vgregion.se FoU 

Röst- och 
livskvalitetspåverkan 
efter transoral laser-
kirurgi jämfört med 
strålbehandling vid tidig 
stämbandscancer 

Effects on Voice and 
Health-related quality 
of life - a comparison 
between radiotherapy 
and transoral laser 
surgery in patients with 
early laryngeal cancer 

nej Mia 
Johansson 

Kliniska 
vetenskaper, GU 

mia.johansson@orlss.gu.se FoU 
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Skattas livskvaliteten 

och olika livskvalitets-

aspekter olika beroende 

på ålder? – En 

prospektiv longitudinell 

livskvalitetsstudie vid 

huvud-hals-cancer 

inkluderande ut-

värdering av ett nytt 

frågeformulär för äldre,  

(EORTC QLQ-
ELD15) 

Is health-related quality 
of life in older (>70 
years) cancer patients 
different from younger 
patients and is there a 
need for special quality 
of life questionnaires 
for older patients? 

nej Eva 
Hammerlid 

Kliniska 
vetenskaper, GU 

eva.hammerlid@orlss.gu.se FoU 

Strålinducerad dysfagi 
hos patienter med 
huvudhalscancer – 
identifiering av 
riskstrukturer och 
metodologiska aspekter 

Radiation-induced 
dysphagia in head and 
neck cancer – 
identifying risk 
structures and 
methodological aspects 

nej Johanna 
Hedström  

Kliniska 
vetenskaper, GU 

johanna.l.hedstrom@gmail.com FoU  

Studier av livskvalitet 
och nutrition vid 
huvudhalscancer samt 
utveckling av inter-
nationella livskvalitets-
frågeformulär i sam-
arbete med EORTC 

 nej Eva 
Hammerlid 

Kliniska 
vetenskaper, GU 

eva.hammerlid@orlss.gu.se FoU 

Utvärdering av effekt 
på tal och patient-
upplevd nytta av 
individuellt utformad 
gomsänkare hos 
patienter som efter 
behandling av munhåle-
cancer har svårighet 
med tal och/eller 
hantering av saliv och 
mat 

Palatal augmentation 
prostheses in 
individuals treated for 
head and neck cancer: 
effects on speech and 
oral transport 

nej Helena 
Löfhede  

Logoped-
mottagningen, 
SU 

helena.lofhede@vgregion.se FoU 

Utvärdering av mun-
vårdsprogram för 
patienter som genom-
går behandling för 
cancer i huvud- och 
halsregionen avseende 
mukosit, oral hälsa, 
patientrelaterade 
faktorer, livskvalitet och 
hälsoekonomi 

Evaluation of an oral 
care programme for 
patients undergoing 
treatment for head and 
neck cancer regarding 
mucositis, oral health, 
patient-related factors, 
quality of life and health 
economy 

nej Annica 
Almståhl  

Odontologi, GU annica.almstahl@odontologi.gu.se CF, FoU 
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 SimRad: Simultaneous 
integrated multi-target 
treatment (SIMT) with 
intensity modulated 
radiation therapy 
(IMRT) for tonsillar 
tumours  

nej Jan Nyman   Kliniska 
vetenskaper, GU 

jan.nyman@oncology.gu.se KPE 
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Integration av hepatit 
B-virus- (HBV-) DNA i 
tumör- och icke-tumör-
levervävnad vid kronisk 
HBV-infektion 

Integration of hepatitis 
B virus (HBV) DNA in 
tumour and non-
tumour liver tissue in 
chronic HBV infection 

 Magnus 
Lindh  

Biomedicin, GU magnus.lindh@microbio.gu.se CF 

Studie av leverbiopsier 
från patienter med 
kronisk hepatit B-
infektion för bättre 
förståelse av uppkomst 
av levercancer 

Study of liver biopsies 
from patients with 
chronic hepatitis B 
virus infection for 
better understanding of 
cancerogenesis 

nej Simon 
Larsson  

Biomedicin, GU simon.b.larsson@gu.se FoU 

Studier av morbiditet 
och mortalitet vid 
levertransplantation 
med sikte på att 
förbättra diagnostik, 
cancerprevention, 
prognos och 
behandling 

Studies of morbidity 
and mortality in liver 
transplantation with the 
objective to improve 
diagnostics, cancer 
prevention, prognosis 
and therapy 

ja Maria 
Castedal  

Transplantations-
centrum,  
SU 

maria.castedal@vgregion.se FoU 
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ACHILES: En 
randomiserad fas II- 
studie som jämför 
tillägg av immunterapi 
med Atezolizumab eller 
ej efter behandling med 
kemoradioterapi av 
småcellig lungcancer, 
begränsad sjukdom 

ACHILES: A 
Randomized Phase II 
Study Comparing  
Atezolizumab After 
Concurrent Chemo-
radiotherapy  
With Chemo-
radiotherapy Alone in 
Limited Disease Small-
cell Lung Cancer 

nej Jan Nyman Kliniska 
vetenskaper, GU 

jan.nyman@oncology.gu.se CiS, 
KPE  
 

Adjuvant durvalumab 
efter stereotaktisk 
strålbehandling för 
stadium I icke-små-
cellig lungcancer 

Asteroid Adjuvant, 
Randomized, open-
label phase II-III study 
with Durvalumab 
administered after 
curatively intended 
SBRT in stage I 
NSCLC 

nej Andreas 
Hallqvist   

Kliniska 
vetenskaper, GU 

andreas.hallqvist@oncology.gu.se CiS, 
KPE  
 

Analys av faktorer som 
kan bidra till respons 
eller resistens mot 
behandling med 
immunterapi hos 
patienter med icke-
småcellig lungcancer 
(NSCLC): Immune 
therapy against cancer 
by blockade of 
PD1PDL1 interactions: 
studies of potential 
biomarkers of response 
or resistance in patient 
with Non-small cell 
lung cancer (NSCLC) 

 ja Andreas 
Hallqvist   

Kliniska 
vetenskaper, GU 

andreas.hallqvist@oncology.gu.se Direkt 
kontakt 

Att slå ut endogena 
antioxidantsystem som 
behandling för 
lungcancer 

Targeting endogenous 
antioxidant pathways as 
lung cancer treatment 

nej Volkan Sayin Medicin, GU volkan.sayin@ gu.se VR  

Behandling av ALK 
positive icke-småcellig 
lungcancer– precisions- 
medicinering från 
preklinik till klinisk 
miljö 

Treatment of ALK-
positive Non Small Cell 
Lung Cancer (NSCLC) 
– precision medicine 
from the preclinical to 
clinical setting 

nej Bengt 
Hallberg  

Biomedicin, GU bengt.hallberg@gu.se CF 
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CA209171: Öppen 

multicenterstudie med 

Nivolumab som mono-

terapi till patienter med 

avancerad eller meta-

staserad skvamös icke-

småcellig lungcancer 

som tidigare erhållit 

minst en systemisk 

regim för behandling av 

grad IIIb/IV skvamös 

icke-småcellig 

lungcancer  

 nej Jan Nyman   Kliniska 
vetenskaper, GU 

jan.nyman@oncology.gu.se KPE  

CRISPR screening för 
att utveckla prooxidanta 
behandlingsstrategier 
mot lungcancer 

A CRISPR approach to 
develop pro-oxidant 
therapeutic strategies 
against lung cancer 

nej Per Lindahl  Medicin, GU per.lindahl@medkem.gu.se; 
per.lindahl@wlab.gu.se 

ALF, CF 

Förbättrad 
strålbehandling av 
lungcancer med 
intensitetsmodulerad 
foton- och protonterapi 
i kombination med 
andningsanpassning 

Improved radiotherapy 
treatment of lung 
cancer using intensity 
modulated photon and 
proton therapy 
combined with 
breathing adaptive 
technique 

nej Anna Bäck  Kliniska 
vetenskaper, GU 

anna.back@vgregion.se FoU 

GLAG/GAG (Gluko-
saminoglukan) profil i 
blod och urin – en ny 
potentiell biomarkör 
för NSCLC (icke 
småcellig lungcancer) 

  Max Levin   Kliniska 
vetenskaper, GU 

max.levin@wlab.gu.se CiS, 
KPE  
 

Hilus-studie fas II Hilus: A phase-II study 
of SBRT in patients 
with centrally located 
tumours 

nej Jan Nyman   Kliniska 
vetenskaper, GU 

jan.nyman@oncology.gu.se KPE  

Individualiserad och 
kombinatorisk 
behandling av icke-
småcellig lungcancer, 
morgondagens kliniska 
behandlingssätt i en 
preklinisk 
forskningsmiljö 

 nej Bengt 
Hallberg 

Biomedicin, GU bengt.hallberg@gu.se CF  
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Lungnoduler: potentiell 
lungcancer eller ”ofarlig 
prick”? Riskstratifiering 
av lungnoduler upp-
täckta i populations-
studien ”Swedish 
CArdioPulmonary 
bioImage Study” 
(SCAPIS) med mål att 
utveckla en enkel 
uppföljningsalgoritm 

Pulmonary nodules: 

potential cancers or 

“harmless spots”?  A 

risk stratifikation for 

lung cancer in 

pulmonary nodules 

detected in the Swedish  

CArdioPulmonary 
Image Study (SCAPIS) 
in order to develop a 
simple follow-up 
algorithm 

ja Åse Johnsson Kliniska 
vetenskaper, GU 

ase.johnsson@gu.se CF  

MARS: En 
randomiserad fas III-
studie med tillägg av 
strålbehandling till 
standard cytostatika-
behandling vid stadium 
IV, icke småcellig 
lungcancer 

A Phase III 
Randomized, Open-
Label, Multi-Center,  
Global Study of 
MEDI4736 in 
Combination With  
Tremelimumab 
Therapy Versus 
Standard of Care 
Platinum-Based 
Chemotherapy in First-
Line Treatment of 
Patients With 
Advanced or Metastatic 
Non SmallCell Lung 
Cancer (NSCLC) 

nej Jan Nyman   Kliniska 
vetenskaper, GU 

jan.nyman@oncology.gu.se CiS, 
FoU, 
KPE  
 

Patientspecifik 
behandling av 
lungadenocarcinom 
baserat på molekylär 
patologi 

 nej Levent 
Akyürek  

Biomedicin, GU levent.akyurek@gu.se CF  

Stråldosens betydelse 
för tidig behandlings-
relaterad död för 
patienter med icke-
småcellig lungcancer: 
storskalig analys med 
data från fyra nordiska 
universitetssjukhus 

The influence of 
radiation dose on early 
treatmentrelated death 
among patients with 
non-small-cell lung 
cancer: large-scale 
analysis with data from 
four Nordic university 
hospitals 

nej Niclas 
Pettersson  

Kliniska 
vetenskaper, GU 

niclas.pettersson@vgregion.se JK 

THORA: 
Randomiserad studie 
för jämförelse av två 
strålbehandlings-
scheman vid thorakal 
bestrålning av småcellig 
lungcancer stadium I-
III  

THORA: A 
Randomized Phase II 
Study Comparing  
Two Schedules of 
Hyperfractionated 
Thoracic Radiotherapy 
in Limited Disease 
Small-cell Lung Cancer 

nej Jan Nyman   Kliniska 
vetenskaper, GU 

jan.nyman@oncology.gu.se KPE  
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Uppföljning med 
kliniska resultat av 
patienter med lung-
cancer behandlade med  
operation/strål-
behandling/cytostatika 
sedan 2002 i VGR  

 ja Andreas 
Hallqvist   

Kliniska 
vetenskaper, GU 

andreas.hallqvist@oncology.gu.se FoU 

Utvärdering av 
möjligheten att ersätta 
datortomografi med 
tomosyntes för vissa 
kliniska frågeställningar 
inom lungdiagnostik 

Evaluation of the 
possibility of replacing 
computed tomography 
with tomosynthesis for 
certain clinical tasks in 
chest diagnostics 

nej Magnus Båth  Kliniska 
vetenskaper, GU 

magnus.bath@gu.se VR 

 KEYNOTE 789: A 

Randomized, Double-

Blind, Phase 3 Study of 

Pemetrexed + Platinum 

Chemotherapy with or 

without 

Pembrolizumab (MK-

3475) in TKI-resistant  

EGFR-mutated 
Tumors in Metastatic 
Non-squamous  
Non-small Cell Lung 
Cancer (NSCLC) 
Participants 

 Bengt 
Bergman 

Medicin, GU bengt.bergman@lungall.gu.se KPE  

 MERU: A Randomized, 
Double-Blind, Placebo-
Controlled Phase 3 
Study of 
Rovalpituzumab 
Tesirine as Maintenance 
Therapy Following 
First-Line Platinum-
Based Chemotherapy in 
Subjects with Extensive 
Stage Small Cell Lung 
Cancer 

 Bengt 
Bergman 

Medicin, GU bengt.bergman@lungall.gu.se KPE  

 OLIGO: A randomized 

phase II study of 

stereotactic radio-

therapy (SBRT) prior to 

chemotherapy alone in  

patients with oligo 
metastatic non small 
lung cell lungcancer 
(NSCLC) 

nej Jan Nyman   Kliniska 
vetenskaper, GU 

jan.nyman@oncology.gu.se KPE  



 70 

 

SVENSK 
PROJEKTTITEL 

ENGELSK 
PROJEKTTITEL 

KR 
ja/nej 

KONTAKT INSTITUTION E-POST KÄLLA 

 TAHOE: A 
Randomized, Open-
Label, Multicenter, 
Phase 3 Study of 
Rovalpituzumab 
Tesirine Compared 
with Topotecan for 
Subjects with Advanced 
or Metastatic 
DLL3high Small Cell 
Lung Cancer (SCLC) 
who have First Disease 
Progression During or 
Following Front-Line 
Platinum-Based 
Chemotherapy 

 Bengt 
Bergman 

Medicin, GU bengt.bergman@lungall.gu.se KPE  
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Avancerad 
karakterisering av  
övre-GI-lesioner med 
endoskopiskt ultraljud, 
proteomik och 
gensekvensering 

The advanced 
characterization of 
upper gastrointestinal 
lesions by endoscopic 
ultrasound, proteomics 
and gen sequencing 

nej Riadh Sadik  Medicin, GU riadh.sadik@vgregion.se FoU 

Effekt av ökad fysisk 
träning i samband med 
thorakoabdominell 
esofaguskirurgi 

Effects of increased 
physical activity before 
and after thoraco-
abdominal oesophagus 
surgery 

ja Monika 
Fagevik  

Kliniska 
vetenskaper, GU 

monika.fagevik-olsen@vgregion.se Direkt 
kontakt 

Helicobacter pylori och 
magsäckscancer: 
Kolhydratreceptorers 
betydelse för H pylori-
inducerad inflammation 

Helicobacter pylori and 
gastric cancer: Role of 
carbohydrate receptors 
in H pylori-induced 
inflammation 

nej Susann 
Teneberg  

Biomedicin, GU susann.teneberg@medkem.gu.se CF  

Studier av immunitet 
mot Helicobacter 
pylori-infektion med 
syftet att förebygga 
magsäckscancer 

Studies into 
mechanisms of 
immunity against  
Helicobacter pylori 
infection: Implications 
for prevention of 
gastric cancer 

nej Sukanya 
Raghavan 

Biomedicin, GU sukanya.raghavan@microbio.gu.se CF 

Utveckling av ett vaccin 
mot bakterien 
Helicobacter pylori som 
kan orsaka både magsår 
och magcancer 

Development of a 
mucosal vaccine against  
Helicobacter pylori 
infection including 
Phase I clinical testing 
in India 

nej Sukanya 
Raghavan 

Biomedicin, GU sukanya.raghavan@microbio.gu.se VR 
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ILUMINET: En  
multi-center fas-II-
studie utvärderande 
effektivitet och säkerhet 
av 177Lu-DOTA-
TATE baserad på njur-
dosimetri hos patienter 
med metastaserande 
neuroendokrina 
tumörer 

  Johanna 
Svensson  

Kliniska 
vetenskaper, GU 

johanna.svensson@oncology.gu.se KPE  

Kartläggning av 

patienter med 

Neuroendokrina 

tumörer (NET) och 

deras väg till diagnos- 

ett samarbete mellan 

patientföreningen 

CARPA NET, NET-

läkare (onkologer och 

kirurger) och 

sköterskor på 

Sahlgrenska 

Universitetssjukhuset,  

Innovationsplattformen 
Västra Götalands-
regionen, Göteborgs 
universitet och 
Novartis.  

 nej Andreas 
Hallqvist   

Kliniska 
vetenskaper, GU 

andreas.hallqvist@oncology.gu.se Direkt 
kontakt 

Mortalitet och 
morbiditet för patienter 
med levermetastaserad 
neuroendokrin 
tunntarms- eller 
pankreastumör. En 
retrospektiv studie, 
sektionen för endokrin 
kirurgi, Sahlgrenska 
universitetssjukhuset 
1980 - 2016.  

 nej Anders 
Thornell  

Kliniska 
vetenskaper, GU 

anders.thornell@vgregion.se EPN 

NET-SIRT: Prospektiv 
randomiserad fas II- 
studie där 90Y-
radioembolisering 
jämförs med leverartär-
embolisering vad gäller 
effekt, toxicitet samt 
livskvalitet för patienter 
med levermetastaserad 
tunntarms-NET 

  Johanna 
Svensson  

Kliniska 
vetenskaper, GU 

johanna.svensson@oncology.gu.se CiS, 
FoU,  
KPE  
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Utveckling och 
optimering av 
radionuklidterapi för 
patienter med neuro-
endokrina tumörer 

Development and 
optimisation of 
radionuclide therapy of 
patients with 
neuroendocrine 
tumours 

nej Eva Forssell-
Aronsson 

Kliniska 
vetenskaper, GU 

eva.forssell_aronsson@radfys.gu.se  ALF, 
CF, JK, 
VR,  

 ET-NEC Everolimus 

and temozolomide as 

first-line treatment in 

advanced 

gastrointestinal 

neuroendocrine  

carcinoma (G3) with a 
Ki67 of 20-55% 

 Johanna 
Svensson  

Kliniska 
vetenskaper, GU 

johanna.svensson@oncology.gu.se KPE 

 NORDIC GI-NEC: 
Registry Prospective 
registration of patients 
with neuroendocrine 
carcinoma from the 
gastrointestinal tract  

 Johanna 
Svensson  

Kliniska 
vetenskaper, GU 

johanna.svensson@oncology.gu.se KPE  
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Lymfkörtelmetastas på 
halsen utan känd 
primärtumör en studie 
av olika prognostiska 
faktorer 

Prognostic factors and 
survival for patients 
with cervical lymf node 
metastases from 
unknown primary 
cancer 

ja Eva 
Hammerlid 

Kliniska 
vetenskaper, GU 

eva.hammerlid@orlssu.gu.se FoU 
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Behandlingsstrategier 

vid avancerad prostata-

cancer: Kliniska och 

experimentella studier 

av prostatatumörers 

tillväxtreglering, 

framförallt avseende 

utveckling av 

kastrationsresistens och 

metastasering samt 

identifiering av nya 

biomarkörer. 

Treatment strategies in 
advanced prostate 
cancer: Clinical and 
experimental studies on 
growth control of 
prostate tumors, 
primarily for the 
development of 
castration resistance 
and metastasis as well 
as identification of new 
biomarkers. 

nej Jan-Erik 
Damber 

Kliniska 
vetenskaper, GU 

jan-erik.damber@urology.gu.se ALF 

Betydelsen av magnet-
kameraundersökning 
vid screening, 
diagnostik och 
stadieindelning av 
prostatacancer 

Importance of 
multiparametric MRI in 
screening, diagnosis and 
staging of prostate 
cancer 

nej Mikael 
Hellström/          
Jonas  
Hugosson  

Kliniska 
vetenskaper, GU 

mikael.hellstrom@xray.gu.se/  
jonas.hugosson@surgery.gu.se 

Direkt 
kontakt 

Cirkulerande tumör-
celler – en väg till 
individanpassad 
behandling vid 
metastaserad 
prostatacancer 

Circulating tumor cells- 
a way to individualized 
treatment for metastatic 
prostate cancer 

 Andreas 
Josefsson   

Kliniska 
vetenskaper, GU 

andreas.josefsson@urology.gu.se FoU 

Cirkulerande tumör-
celler från prostata-
cancer och deras 
etablering och 
progression som 
skelettmetastaser 

 nej Karin Welén  Kliniska 
vetenskaper, GU 

karin.welen@urology.gu.se  CF 

Deskriptiv analys av 
hur fynd på MR 
prostata korrelerar till 
patologisk diagnos 

 nej Kimia 
Kohestani 

Kliniska 
vetenskaper, GU 

kimia.kohestani@vgregion.se FoU 

Enzymatisk behandling 
för ökad känslighet vid 
isolering och 
karaktärisering av 
cirkulerande tumör-
celler hos män med 
metastaserad 
prostatacancer 

Enzymatic treatment 
for higher sensitivity to 
identify and 
characterize circulating 
tumor cells in men with 
metastatic prostate 
cancer 

 Andreas 
Josefsson   

Kliniska 
vetenskaper, GU 

andreas.josefsson@urology.gu.se FoU 
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Experimentella och 
kliniska studier av 
prostatatumörers 
tillväxtreglering, 
framförallt avseende 
utveckling av 
kastrationsresistens och 
metastasering samt 
identifiering av nya 
biomarkörer. 

Experimental and 
clinical and studies on 
growth control of 
prostate tumors, 
primarily for the 
development of 
castration resistance 
and metastasis as well 
as identification of new 
biomarkers. 

nej Jan-Erik 
Damber 

Kliniska 
vetenskaper, GU 

jan-erik.damber@urology.gu.se CF 

Göteborg 1-studien 
(G1) – Uppföljning av 
en randomiserad 
populationsbaserad 
screeningstudie med 
prostataspecifikt 
antigen (PSA) 

G1 – Follow-up of a 
randomized population-
based screening trial 
using the blood test 
Prostate-Specific 
Antigen (PSA) 

ja Jonas 
Hugosson  

Kliniska 
vetenskaper,  
Avd för urologi, 
GU 

jonas.hugosson@gu.se ALF, 
CF, VR 

Göteborg 2-studien 
(G2) – En stor, 
prospektiv, 
randomiserad, 
populationsbaserad 
screeningstudie med 
prostataspecifikt 
antigen (PSA) följt av 
magnetresonans-
tomografi (MR) 

G2 – A novel, 
prospective, 
randomized, large-scale, 
population-based 
prostate cancer 
screening trial using 
PSA followed by 
magnetic resonance 
imaging of the prostate 
(G2) 

nej Jonas 
Hugosson  

Kliniska 
vetenskaper,  
Avd för urologi, 
GU 

jonas.hugosson@gu.se ALF, 
CF, VR 

Identifiering och 
validering av 
biomarkörer för 
optimerad screening 
och aktiv monitorering 
av prostatacancer 

Identification and 
validation of 
biomarkers for 
optimized screening 
and active surveillance 
in prostate cancer 

 Andreas 
Josefsson   

Kliniska 
vetenskaper, GU 

andreas.josefsson@urology.gu.se FoU 

Kan kostvanor och 
individuella genetiska 
faktorer påverka tumör-
tillväxthastighet bland 
män med prostata-
cancer? – PRODICA- 
studien 

Can dietary phyto-
estrogens slow down 
prostate tumor 
proliferation? A 
randomized study 
(PRODICA) 

ja Maria 
Hedelin/ 
Johan  
Stranne  

Kliniska 
vetenskaper, GU 

maria.hedelin@gu.se/ 
johan.stranne@gu.se 

JK 

Könshormonsmönster 
som biomarkörer för 
prostatacancer 

Sex steroid profiles as 
biomarkers for prostate 
cancer 

ja Matti 
Poutanen  

Medicin, GU matti.poutanen@gu.se CF  

LAPPRO: Prospektiv, 
jämförande, multi-
centerstudie av robot-
assisterad vs öppen 
radikal prostatektomi av 
prostatacancer 

LAPPRO: Prospective, 
comparative, multi-
center trial of robot 
assisted laparoscopic vs 
open radical 
prostatectomy of 
prostate cancer 

nej Eva Haglind  Kliniska 
vetenskaper, GU 

eva.haglind@vgregion.se ALF, 
CF, VR 

mailto:maria.hedelin@gu.se/
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Nya bildbiomarkörer 
för PET/CT baserade 
på "Deep Learning"  

New Imaging Bio-
markers in PET/CT 
based on Deep 
Learning  

nej Lars 
Edenbrandt  

Medicin, GU lars.edenbrandt@gu.se ALF 

Prostatacancer-
diagnostik med 
avancerad analys av 
vattendiffusion 

  Stephan Maier  Kliniska 
vetenskaper, GU 

stephan.maier@gu.se CF 

Radium 003 (Biopsi-
studie): Mikrodosimetri 
på skelettbiopsier från 
prostatacancer vid 
behandling med alfa-
strålaren radium223  

 nej Andreas 
Hallqvist/            
Per  
Albertsson 

Kliniska 
vetenskaper, GU 

andreas.hallqvist@oncology.gu.se
/per.albertsson@oncology.gu.se 

KPE  

Rectumsvariationens 
påverkan på 
dostäckning av 
behandlingsområdet  
vid postoperativ 
strålbehandling av 
prostatacancer med 
hjälp av dagliga CBCT 
och mjukvara för 
deformerbar 
registrering. 

 nej Karin Braide  Kliniska 
vetenskaper, GU 

karin.braide@vgregion.se EPN 

Robotassisterad 
laparoskopisk radikal 
prostatektomi (RALP) 
som behandling av 
lokaliserad prostata-
cancer – studier för att 
identifiera och ut-
värdera patient- och 
operationsspecifika 
faktorer som leder till 
postoperativt urin-
läckage och för att 
minska risken för post-
operativa strålskador 
vid recidiverande 
sjukdom 

Robotassisted 
laparoscopic radical 
prostatectomy (RALP) 
for localized prostate 
cancer - studies to 
evaluate patient- and 
procedure-specific 
factors leading to 
postoperative 
incontinence and to 
reduce the risk of post-
radio-therapy side 
effects after recurrent 
disease 

ja Johan  
tranne  

Kliniska 
vetenskaper, GU 

johan.stranne@vgregion.se ALF, 
FoU 

Studier av cirkulerande 
tumörceller (CTC) vid 
prostatacancer 

 nej Jan-Erik 
Damber 

Kliniska 
vetenskaper, GU 

jan-erik.damber@urology.gu.se FoU 
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 Arasens: A randomized, 
double–blind, placebo–
controlled Phase III 
study of ODM–201 
versus placebo in 
addition to standard 
androgen deprivation 
therapy and docetaxel 
in patients with 
metastatic hormone–
sensitive prostate 
cancer 

nej Jan-Erik 
Damber 

Kliniska 
vetenskaper, GU 

jan-erik.damber@urology.gu.se KPE  

 SPCG 14: A 

randomized Open label 

Multicenter, phase IV, 

2-arm study of 

Androgen Deprivation 

+/- Taxotere för Non 

metastatic Prostate 

cancer patients with 

rising PSA 

 Ingela Franck-
Lissbrant/  
Andreas 
Josefsson  

Kliniska 
vetenskaper, GU 

ingela.franck.lissbrant 
@oncology.gu.se/ 
andreas.josefsson@urology.gu.se 

KPE 

 SPCG-15: Primary 
radical prostatectomy 
versus primary radiation 
treatment for locally 
advanced prostate 
cancer: a randomized 
controlled trial 

nej Johan  
Stranne  

Kliniska 
vetenskaper, GU 

johan.stranne@vgregion.se Direkt 
kontakt 

 SPCG-17: Prostate 
Cancer Active 
Surveillance Trigger  
Trial (PCASTT)  

nej Johan  
Stranne  

Kliniska 
vetenskaper, GU 

johan.stranne@vgregion.se Direkt 
kontakt 
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Identifiering av nya 
behandlingsstrategier 
och monitorering av 
behandlingsresistens i 
sarkom 

Identifying novel 
treatment strategies and 
monitoring therapy 
resistance in sarcoma 

nej Anders 
Ståhlberg  

Klinisk patologi 
och genetik, SU 
och Biomedicin,  
GU 

anders.stahlberg@gu.se VR 

Kromatinlandskap och 
epigenetik i tumör-
utveckling –  
Onkogener och 
drogtester i sarkom 

 The roles of chromatin 
and epigenetics in 
tumor development - 
Oncogenes and drug 
tests in sarcoma 

 Pierre Åman  Biomedicin, GU pierre.aman@llcr.med.gu.se FoU 

Molekylär analys av 
tumörmaterial i blod 
för att utvärdera 
behandlingssvar hos 
patienter med ben- och 
mjukdelssarkom: 
SARKOMTEST-
studien  

 nej Anders 
Ståhlberg  

Klinisk patologi 
och genetik, SU 
och Biomedicin,  
GU 

anders.stahlberg@gu.se EPN 

Verkningsmekanismer 
för fusionsonkogener 
och behandlings-
resistens i sarkom 

Fusion Oncogene 
Mechanisms and 
Therapy Resistance in 
Sarcoma 

nej Anders 
Ståhlberg  

Biomedicin, GU anders.stahlberg@gu.se CF 

Isolering och 
karaktärisering av 
glykosfingolipider i 
gastrointestinal 
stromacellstumör 
(GIST) 

Isolation and 
Characterization of 
Glycosphingolipids of 
GastroIntestinal 
Stromal Tumours 
(GIST) 

nej Anders 
Thornell  

Kliniska 
vetenskaper, GU 

anders.thornell@vgregion.se Direkt 
kontakt 

Ultrakänslig molekylär 
analys av plasma från 
patienter med FET 
sarkom 

Ultrasensitive molecular 
analysis of plasma from 
FET sarcoma patients 

 Daniel 
Andersson  

Biomedicin, GU daniel.andersson.3@gu.se Direkt 
kontakt 

 

s
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ASTRA: En randomi-
serad, dubbelblind 
studie för att jämföra 
fullständig remission 
efter en 5-veckors 
behandling med 
Selumetinib eller place-
bo och i bägge fallen 
följt av en post-operativ 
radioaktiv jodbehand-
ling hos patienter med 
differentierad 
sköldkörtelcancer  

  Johanna 
Svensson  

Kliniska 
vetenskaper, GU 

johanna.svensson@oncology.gu.se KPE 

En ny plattform för 
förbättrad diagnostik 
och behandling av 
avancerad tyreoidea-
cancer 

A new platform for 
improved diagnosis and 
treatment of advanced 
thyroid cancer 

ja Jakob 
Dahlberg 

Kirurgen, SU jakob.dahlberg@vgregion.se FoU 

Nya musmodeller för 
studier av 
tumörutveckling och 
tumörheterogenitet vid 
tyreoideacancer 

Mechanisms of tumor 
heterogeneity in thyroid 
cancer using new 
transgenic mouse 
models  

nej Mikael 
Nilsson  

Biomedicin, GU mikael.nilsson@anatcell.gu.se CF 

SELECT: En multi-
center randomiserad, 
dubbelblind, placebo 
kontrollerad fas III-
prövning av E7080  
som behandling av 
jodrefraktär thyroidea-
cancer 

SELECT: A 
multicenter, 
Randomized, Double-
blind, Placebo-
controlled phase III 
trial of E7080 in 
IRefractory 
Differentiated thyroid 
cancer 

 Johanna 
Svensson  

Kliniska 
vetenskaper, GU 

johanna.svensson@oncology.gu.se FoU 

Studier av tumör-
heterogenitet och 
metastaseringsprocess 
vid papillär thyroidea-
cancer i transgena 
musmodeller 

Studies on tumor 
heterogeneity and the 
metastatic process of 
papillary thyroid cancer 
in transgenic mouse 
models 

nej Elin Schoultz Biomedicin, GU elin.schoultz@gu.se FoU 

Ökar insjuknandet i 
sköldkörtelcancer i 
Västra sjukvårds-
regionen och vilka 
orsaker kan i så fall 
ligga bakom? 

 nej Per Bümming  Carlanderska 
sjukhuset 

per.bumming@carlanderska.se Direkt 
kontakt 

 Prothym: Proton radio-
therapy of thymic 
malignancies. 
Prospective, non-
randomized phase II 
study 

nej Jan Nyman Kliniska 
vetenskaper, GU 

jan.nyman@oncology.gu.se KPE  
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Abdominell imaging - 
nya möjligheter till 
tumördiagnostik, 
screening, behandling 
och uppföljning 

Abdominal imaging - 
new possibilities in 
tumour diagnosis, 
screening, treatment 
and follow up 

nej Mikael 
Hellström  

Kliniska 
vetenskaper, GU 

mikael.hellstrom@xray.gu.se FoU 

Akut operation av 
koloncancer – varför 
sämre resultat än efter 
planerad operation. 
Lokalt projekt. 

Better survival for 
patiens with colon 
cancer operated by 
specialised colorectal 
surgeons – A nation-
wide population-based 
study in Sweden  
2007–2010. 

ja Stefan 
Skullman   

Kirurgkliniken, 
Skaraborgs 
sjukhus Skövde 

stefan.skullman@vgregion.se Direkt 
kontakt 

ANCA: En studie om 
livskvalitet och utfall 
efter behandling för 
ANalCAncer 

ANCA: A registry 
based study of clinical 
results and health 
related quality of life in 
patients after treatment 
for anal cancer 

nej Eva Angenete  Kliniska 
vetenskaper, GU 

eva.angenete@vgregion.se FoU 

Användande av pro-
biotika för åter-
aktivering av avstängda 
tumörsupressorgener i 
koloncancer 

Using probiotics to 
reactivate tumor 
suppressor genes in 
colon cancer 

nej Yvonne 
Wettergren  

Kliniska 
vetenskaper, GU 

yvonne.wettergren@dep-surg.gu.se ALF 

Behandling av 
kolorektal- och 
analcancer – 
utvärdering och 
förbättring med ett 
fokus på livskvalitet 

Treatment of colorectal 
and anal cancer - 
evaluation and 
improvements with a 
focus an emphasis on 
Quality of Life 

nej Eva Angenete  Kliniska 
vetenskaper, GU 

eva.angenete@vgregion.se ALF 

Behandling av meta-
staserande kolorektal 
cancer – ett multi-
disciplinärt program 
med fokus på kirurg-
onkologisk behandling 
av levermetastaser 

Treatment of metastatic 
colorectal cancer – a 
multidisciplinary 
approach with focus on 
surgical oncological 
treatment of liver 
metastases 

ja Peter Naredi Kliniska 
vetenskaper, GU 

peter.naredi@gu.se CF  

Colo-Const: En studie 
om stomiavlastning vid 
obstruerande 
kolorektalcancer 

Colo-Const: -What is 
the best deviation 
stoma in obstructing 
colorectal cancer 

nej Eva Angenete  Kliniska 
vetenskaper, GU 

eva.angenete@vgregion.se Direkt 
kontakt 

CT-kolografi i klinik 
och screening – 
diagnostisk säkerhet 
och nya möjligheter till 
reducerad stråldos och 
ökad compliance 

CT colonography for 
clinical use and 
screening – diagnostic 
accuracy, compliance 
and effects of reduced 
radiation dose  

nej Mikael 
Hellström  

Kliniska 
vetenskaper, GU 

mikael.hellstrom@xray.gu.se CF 
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Defekt mukusskydd i 
tarmen påverkar 
försvaret mot vår 
mikrobiota och har 
betydelse för 
utvecklingen av sjuk-
domar som ulcerös 
kolit, primär sklerose-
rande cholangit och 
relaterade cancerformer 

Deficient intestinal 
mucus protection and 
interaction with gut 
microbiota plays an 
important role in 
disease development in 
ulcerative colitis, 
primary sclerosing 
cholangitis and related 
forms of cancer 

nej Malin 
Johansson  

Biomedicin, GU malin.johansson@medkem.gu.se ALF, 
FoU 

Dendritiska celler  
och kronisk tarm-
inflammation: studier 
för att förhindra kolit-
relaterad koloncancer 

Dendritic cells and 
chronic intestinal 
inflammation: Studies 
to prevent colitis-
associated colorectal 
cancer. 

nej Mary Jo Wick  Biomedicin, GU mary-jo.wick@immuno.gu.se CF 

Diagnostiska markörer 
vid kolorektal cancer 

Diagnostic marker in 
colorectal cancer 

nej Andreas 
Jonsson  

Hallands sjukhus, 
Kirurgikliniken 

andreas.jonsson@regionhalland.se FoU 

En farmakokinetisk och 
farmakodynamisk 
studie av calciumfolinat 
i blod, tumör och 
angränsande mukosa 
hos patienter med en 
koloncancer 

An open randomized 
single site Pharmaco-
kinetic and Pharmaco-
dynamic study, of 
Calciumfolinat  
60 mg/m², 200 mg/m² 
or 500 mg/m² in blood, 
tumor and adjacent 
mucosa from patients 
with colon cancer 

nej Elinor Bexe 
Lindskog  

Kliniska 
vetenskaper, GU 

elinor.bexe-lindskog@surgery.gu.se Direkt 
kontakt 

En studie av effekten 
och säkerheten hos 
panitumumab, jämfört 
med cetuximab, på 
patienter med meta-
staserande tjocktarms-
ändtarmscancer med 
normal KRAS-gen 

  Göran 
Carlsson  

Kliniska 
vetenskaper, GU 

goran.u.carlsson@vgregion.se FoU 

En öppen fas I/II-
studie i avsikt att finna 
optimal dos av 6 (R) 
methylenetetrahydrofol
at (Modufolin®) när 
Modufolin (R) ges 
samtidigt med 5-
Fluorouracil med eller 
utan tillägg av 
Oxaliplatin® till 
patienter med spridd 
metastaserande 
kolorektal cancer  

  Göran 
Carlsson  

Kliniska 
vetenskaper, GU 

goran.u.carlsson@vgregion.se EPN 
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Evaluering av DT 

bilder hos patienter 

med kolorektalcancer 

med levermetastaser 

som får behandling 

cytostatika och 

angiogeneshämmaren 

(blodkärlshämmare) 

bevacizumab  

CT imaging evaluation 
of liver metastases in 
patients with colorectal 
cancer treated with 
chemotherapy with and 
without bevacizumab 

 Johan Haux/ 
Patricia 
Samuelsson  

Onkologi 
mottagningen/ 
Kirurgkliniken, 
Skaraborgs 
sjukhus Skövde 
samt 
Röntgenavd., 
Skaraborgs 
sjukhus Skövde 

johan.haux@vgregion.se/ 
patricia.samuelsson@vgregion.se 

EPN 

Funktionen av 
intestinala makrofager 
och dendritiska celler 
 i kronisk tarm-
inflammation och 
kolorektal cancer 

The function of 
intestinal macrophages 
and dendritic cells in 
chronic intestinal 
inflammation and 
colorectal cancer 

nej Mary Jo Wick  Biomedicin, GU mary-jo.wick@immuno.gu.se CF  

Förhindra uppkomst av 
peritoneal carcinomatos 
från kolorektal cancer 

Prevention of 
peritoneal 
carcinomatosis from 
colorectal cancer 

ja Marie-Lois 
Ivarsson 

Kliniska 
vetenskaper, GU 

marie-lois.ivarsson@ivo.se CF 

Genetiken bakom 
kolorektal cancer 

The genetics of 
colorectal cancer 

nej Margareta 
Nordling   

Biomedicin, GU margareta.nordling@clingen.gu.se EPN 

Globalt epidemiologiskt 
skifte hos kolorektal 
cancer – Diet, mikro-
biom och karcinogenes 

Global Epidemiologic 
Shift of Colorectal 
Cancer – Diet, 
Microbiome and 
Carcinogenesis  

nej David 
Ljungman  

Kliniska 
vetenskaper, GU 

david.ljungman@vgregion.se Direkt 
kontakt 

Icke-konventionella T- 
lymfocyters reglering av 
tumörimmunitet 

Regulation of tumour 
immunity by non-
conventional T 
lymphocytes 

 Susanne 
Cardell 

Biomedicin, GU susanna.cardell@microbio.gu.se CF  

Identifiering av  
kliniskt användbara  
biomarkörer vid kolo- 
rektal cancer med 
särskilt fokus på 
tymidinfosforylas,  
dess koppling till 
tumörassocierade 
makrofager och deras 
prognostiska betydelse  

 nej Elinor Bexe 
Lindskog  

Kliniska 
vetenskaper, GU 

elinor.bexe-lindskog@surgery.gu.se Direkt 
kontakt 

Immunoterapi av 
human kolorektal-
cancer: Tillämpning 
vägledd av genetisk 
tumöranalys, multi-
färgshistologi av 
immunceller och in 
vivo validering 

  Ulf Yrlid Biomedicin, GU ulf.yrlid@microbio.gu.se CF  

mailto:johan.haux@vgregion.se/
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LARCT-US (lokalt 
avancerad rectalcancer 
trial-Uppsala style ) fas 
II-studie   

 nej Susanne 
Ottosson 

Kliniska 
vetenskaper, GU 

susanne.ottosson@vgregion.se Direkt 
kontakt 

Microcostinganalys och 
kostnads-nyttoanalys  
av Peritonektomi och 
HIPEC 

Microcosting and cost-
utility analysis of 
peritonectomy and 
HIPEC 

nej David 
Ljungman  

Kliniska 
vetenskaper, GU 

david.ljungman@vgregion.se Direkt 
kontakt 

Minska dödlighet i 
kolorektal cancer 
genom att förhindra 
spridning av cancer-
celler till bukhinnan 
samt att identifiera 
biologiska markörer. 

 ja Marie-Lois 
Ivarsson 

Kliniska 
vetenskaper, GU 

marie-lois.ivarsson@ivo.se CF  

Modufolin vs 
Levoleukovorin vid 
peritonektomi och  
HIPEC 

Modufolin vs 
Levoleucovorin in 
peritonectomy and  
HIPEC 

 Johan Haux  Onkologi-
mottagningen/ 
Kirurgkliniken, 
Skaraborgs 
sjukhus Skövde 

johan.haux@vgregion.se FoU 

Modufolin® i 

kombination med 

endast 5-FU eller i 

tillägg kombination 

med oxaliplatin eller 

irinotecan för  

patienter med 
metastaserad 
kolorektalcancer 

An Open-label, 
Multiple-site, Phase 
I/II Dose Cohort  
Trial of [6R] 5,10-
Methylene 
Tetrahydrofolate 
(Modufolin®) in 
Combination With a 
Fixed Dose of 
5Fluorouracil (5-FU) 
Alone or Together 
With a Fixed Dose  
of Oxaliplatin or 
Irinotecan in Patients 
With Stage IV 
Colorectal Cancer 

 Johan Haux  Onkologi-
mottagningen/ 
Kirurgkliniken, 
Skaraborgs 
sjukhus Skövde 

johan.haux@vgregion.se FoU 

Multidisciplinär 
behandling av 
metastaserande 
kolorektal cancer – med 
speciellt fokus på 
behandling av 
levermetastaser 

A multidisciplinary 
approach to treatment 
of metastatic colorectal 
cancer – with special 
focus on treatment of 
liver metastases 

ja Peter Naredi Kliniska 
vetenskaper, GU 

peter.naredi@gu.se ALF 
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Ny precisionsbehand-
ling av kolorektalcancer: 
Vägledd av genetiska 
analyser av tumören, 
multifärgshistologi av 
immunceller och utförd 
med hjälp av immuno-
terapi 

Novel precision 
treatment of colorectal 
cancer: Guided by 
genetic analysis of the 
tumor, multicolor 
histology of immune 
cells and executed by 
immunotherapy 

 Ulf Yrlid  Biomedicin, GU ulf.yrlid@microbio.gu.se ALF, 
FoU 

PHYSSURG-C: 
Randomiserad studie av 
intervention med fysisk 
aktivitet i samband med 
operation av kolorektal 
cancer 

PHYSSURG-C: 
Randomized trial of an 
intervention of  
physical activity in 
connection with surgery 
of colorectal cancer 

ja Hanna 
Nilsson,  
(Eva Haglind) 

Kliniska 
vetenskaper, GU 

hanna.nilsson@vgregion.se/ 
eva.haglind@vgregion.se; 
stefan.skullman@vgregion.se 

ALF, CF 

PINCORE-projektet, 
en kontrollerad studie: 
Personcentrerad 
information och 
kommunikation till 
personer med kolo-
rektal cancer som 
genomgår kirurgi  

 Person-Centred 
Information and 
Communication for  
Patients Undergoing 
Colo-Rectal Surgery – 
the PINCORE Project: 
a Quasi-experimental  
Longitudinal Design 

ja Joakim Öhlén  Vårdvetenskap 
och hälsa, GU 

joakim.ohlen@gu.se Direkt 
kontakt 

QoLiCOL – livskvalitet 
vid koloncancer 

QoLiCOL – Quality Of 
Life in COLon cancer 

ja Eva 
Angenete/             
Stefan  
Skullman  

Kliniska 
vetenskaper, GU 

eva.angenete@vgregion.se/ 
stefan.skullman@vgregion.se 

FoU  

QoLiRECT – 
livskvalitet vid 
ändtarmscancer 

QoLiRECT – Quality 
of Life in RECTal 
cancer 

ja Eva 
Angenete/             
Stefan  
Skullman  

Kliniska 
vetenskaper,  
GU/ 
Kirurgkliniken,  
Skaraborgs 
sjukhus, Skövde 

eva.angenete@vgregion.se/ 
stefan.skullman@vgregion.se 

FoU 

Social Media på recept - 
SMOP 

Social Media on 
prescription (SMOP) 

ja Eva Angenete  Kliniska 
vetenskaper, GU 

eva.angenete@vgregion.se FoU 

Stoma-Const - en 
randomiserad studie 
om stomikonstruktion  

Stoma-Const - the 
technical aspects of 
stoma construction 

nej Eva Angenete Kliniska 
vetenskaper, GU 

eva.angenete@vgregion.se Direkt 
kontakt 

T cell immunitet mot 
tumörer i tjocktarmen 

T cell immunity in 
colorectal tumors 

nej Marianne 
Quiding-
Järbrink  

Biomedicin, GU marianne.quiding-
jarbrink@microbio.gu.se 

CF  

Tarmbakterier som pre-
diktor för utveckling av 
dysplasier och cancer i 
kolonslemhinna hos 
patienter med ulcerös 
kolit. 

 nej Lena Öhman  Biomedicin, GU lena.ohman@microbio.gu.se FoU  

mailto:hanna.nilsson@vgregion.se/
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Utvärdering av MMPs 
som prognostisk 
markör vid kolorektal-
cancer - en långtids-
uppföljning 

Plasma MMP 
expression as a 
prognostic factor in 
colocrectal cancer - a 
long time follow up 

nej Marie-Lois 
Ivarsson/  
Andreas  
Jonsson 

Kliniska 
vetenskaper,  
GU/ 
Kirurgkliniken,  
Hallands sjukhus 
Varberg 

marie-lois.ivarsson@ivo.se/ 
andreas.jonsson@regionhalland.se 

Direkt 
kontakt 

WoW – Watch and 
wait – är det möjligt att 
avstå från operation vid 
ändtarmscancer? 

 ja Eva Angenete Kliniska 
vetenskaper, GU 

eva.angenete@vgregion.se FoU  

 A translational 
approach to identify 
folate-associated 
biomarkers that predict 
outcome and treatment 
related toxicity in 
colorectal cancer 

 Göran 
Carlsson  

Kliniska 
vetenskaper, GU 

goran.u.carlsson@vgregion.se JK 

 Prognostic and 
Predictive factors in 
Peritoneal Cancer  
(PoPPC) 

nej Elinor Bexe 
Lindskog  

Kliniska 
vetenskaper, GU 

elinor.bexe-lindskog@surgery.gu.se FoU 

 RAPIDO: Randomized 
Multicentre Phase III 
study of short course 
radiation therapy 
followed by prolonged 
pre-operative chemo-
therapy and surgery in 
primary high risk rectal 
cancer compared to 
standard chemo-
radiotherapy and 
surgery and optional 
adjuvant chemotherapy 

nej Susanne 
Ottosson 

Kliniska 
vetenskaper, GU 

susanne.ottosson@vgregion.se KPE  
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KR 
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ANTICIPATE XA: 
Prospektiv, multi-
centerstudie där man 
undersöker förekomst 
av vissa biomarkörer i 
urin för att se om det 
kan hitta blåscancer-
recidiv hos de som 
kontrolleras för icke 
muskelinvasiv blås-
cancer av låg och 
intermediärrisk, och på 
så sätt kunna ersätta 
cystoskopi. 

 nej Viveka Ströck  Kliniska 
vetenskaper, GU 

viveka.strock@vgregion.se Direkt 
kontakt 

Glykosaminoglykan-
profil vid urinblåse-
cancer 

Glycosaminoglycan 
Profiling for Bladder 
Cancer  
Diagnostics 

nej Henrik 
Kjölhede 

Kliniska 
vetenskaper, GU 

henrik.kjolhede@gu.se FoU 

Inverkan av 
borttagande av 
äggstockarna vid 
cystektomi för cancer i 
urinblåsan på hormoner 
och sexuell funktion 

Impact of ooforectomy 
at cystectomy for 
urinary bladder cancer 
on female hormonal 
status and sexual 
function: Rnadomized 
study on 
Oophorectomy at 
Cystectomy (ROC) 

nej Viveka Ströck  Kliniska 
vetenskaper, GU 

viveka.strock@vgregion.se Direkt 
kontakt 

Radiologisk diagnostik 
av cancer i njurar och 
urinvägar 

Radiological diagnosis 
of renal and urinary 
tract cancer 

ja Mikael 
Hellström  

Kliniska 
vetenskaper, GU 

mikael.hellstrom@xray.gu.se Direkt 
kontakt 

 Targeting the 
Immunological 
Response in 
Inflammation and 
Cancer of the Urinary 
Bladder 

 Daniel Giglio  Kliniska 
vetenskaper, GU 

daniel.giglio@pharm.gu.se JK 

Bättre informations-
hantering för patienter 
med blåscancer 

Improved information 
exchange for patients 
with bladder cancer 

nej Anna 
Rossander  

Tillämpad IT, 
GU 

anna.rossander@gu.se FoU 

Mätning av glyko-
saminoglykaner till 
cancerdiagnostik 

 nej Jens Nielsen  Biologi och 
bioteknik, CTH 

nielsenj@chalmers.se CF 

Perkutan radiofrekvens-
behandling av njur-
tumörer 

Evaluation of 
percutaneous 
Radiofrequency 
ablation in small renal 
masses 

nej Sven 
Lundstam/          
Mikael  
Hellström   

Urologkliniken 
och Kliniken för 
radiologi, SU 

sven.lundstam@vgregion.se/  
mikael.hellstrom@xray.gu.se 

Direkt 
kontakt 
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Radiologisk diagnostik 
av njurcancer – 
diagnostisk säkerhet 
och accidentell 
upptäckt 

Radiological diagnosis 
of renal cancer - 
accuracy and incidental 
detection 

ja Sven 
Lundstam/          
Mikael  
Hellström   

Urologkliniken 
och Kliniken för 
radiologi, SU 

sven.lundstam@vgregion.se/  
mikael.hellstrom@xray.gu.se 

Direkt 
kontakt 

Studier av metabolism i 

cancervävnad har visat 

en förändring i 

glykosaminoglykan- 

omsättningen som kan  

detekteras i blod och 
urin och är en potentiell 
biomarkör för klarcellig 
njurcancer 

Evaluation of 
glycosaminoglycan 
profiling in plasma and 
urine as a biomarker in 
renal cell carcinoma 

nej Francesco 
Gatto/             
Jens  
Nielsen/               
Ulrika  
Stierner/              
Sven  
Lundstam   

Biologi och 
bioteknik,  
CTH/Kliniska 
vetenskaper,  
GU 

gatto@chalmers.se/ 
nielsenj@chalmers.se 

Direkt 
kontakt 
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Aktuell forskning i västra 

sjukvårdsregionen 

RCC Väst har som mål att göra regelbundna sammanställningar av 
pågående cancerforskning i västra sjukvårdsregionen för att ge en 
samlad bild av aktuella forskningsaktiviteter, synliggöra befintliga 
studier och underlätta kontakter med olika forskare/forskargrupper. 
Den här rapporten gäller aktuella forskningsprojekt under 2018. 

Regionalt cancercentrum väst är ett samarbete mellan Västra Götalandsregionen och Region Halland.  
Vi arbetar för en mer patientfokuserad, jämlik och effektiv cancervård genom samverkan och lärande.  

www.rccvast.se 
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