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Lungfunktionsmätning vid respiratorbehandling på operation och intensivvården.
"LUNAR-studien" "Lungbarometric measurements in Normal And in Respiratory
distressed lungs"
Effekt av Evolocumab på patienter med hög kardiovaskulär risk utan tidigare
hjärtinfarkt eller stroke
En retrospektiv jämförelse av kliniska,elektrokardiografiska och
ultraljudskarakteristika samt kliniskt utfall hos patienter med Takutsubo syndrom
jämfört med patienter med akut hjärtinfarkt
Känslor och åsikter i relation till Covid-19
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Riskfaktorer och kompetenser i ungdomen
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Behandlares erfarenheter av arbete med traumafokuserad psykoterapi via nätet
under Covid 19-pandemin 2020
Psykisk hälsa,ohälsa och sjukdom i samband med graviditet. Utvärdering av en
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Undersökning av duration av smittsamhet vid covid-19 infektion.
Undersökning av presymptomatisk smitta vid covid-19.
Vad har lärt oss och vad ska vi lära oss om antikroppar mot den nya
Coronavirussjukdomen
"Beslut om ej intensivvård vid Covid-19 - karakteristik av vårdbegränsade patienter på
ett svenskt länssjukhus"
Förlust av den manliga könskromosomen (kromosom Y) hos män och dess roll för
uppkomsten av cancer och Alzheimers sjukdom; en studie baserad på EpiHealthkohorten
COVID-19 pandemin, graviditet och barnafödande - hur påverkas den mentala hälsan?
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Omställningar inom socialtjänsten till följd av covid-19 - effekter för arbetsmiljö hälsa
och välbefinnande
ADJUST – anpassning, reaktioner och beteenden under Covid-19 pandemin
Upplevlser och psykisk hälsa hos HBTQ+ personer under pandemin covid-19
Fokus på covid-19 och dess effekter på ambulanssjukvården
Europeiskt projekt om COVID-19 patienter som kräver intensivvård i europeiska och
extra-europeiska länder (UNITE-COVID)
Utvärdering av Teaching Recovery Techniques som första linjens intervention för
flyktingbarn som visar tecken på posttraumatisk stress - en randomiserad kontrollerad
studie
Smittspridning och vårdhygienrutiner bland vårdpersonal under covid-19 pandemin
2020 - studie baserad på ett utbrott av covid-19 bland vårdpersonal
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Utveckling och validering av prediktiva modeller inom prehospital sjukvård
Covid-19 Samsjuklighet, mekanismer och prognosmarkörer
Utbredning av covid-19 i Värmland – en serologisk studie
Longitudinell uppföljning av personer som vårdats inom specialiserad slutenvård för
Covid-19: återhämtningsmönster och behov av rehabilitering
PCBaSe RAPID 2019
COVID-19 och hemostasrubbningar hos patienter med kronisk hemodialys

2020-06-03
2020-06-02
2020-05-29
2020-05-27

Uppsala-Örebro
Uppsala-Örebro
Uppsala-Örebro
Uppsala-Örebro

2020-05-27
2020-05-26

Uppsala-Örebro
Uppsala-Örebro

EPM ansökningar gällande covid-19

Uppdaterad: 2020-06-29

4(17)

Sjuksköterskestudenters väg in i arbetslivet under pågående coronaviruspandemi

2020-05-23

Uppsala-Örebro

Psykologiska strategier för hanterandet av Covid-19 pandemin
Jämförande trender i incidens och utfallet av patienter med akut hjärtinfarkt under
COVID-19 utbrottet i Sverige
Nationell kartläggning och e-hälsointerventioner för psykisk ohälsa bland svenska
universitetsstudenter: Svenskt partnerskap i WHO-World Mental Health International
College Student (WMH-ICS) studien: En pilotstudie avseende enkätens
genomförbarhet och initiala prevalenssiffror
Studie av hur COVID-19 påverkar nervsystemet
Buklägesbehandling med högflödesgrimma vid covid-19
Prospektiv studie av njursvikt-mediatorer i blod, urin och luftvägssekret hos
intensivvårdspatienter
Covid-19, antikroppstest för personal
Uppföljning av patienter som intensivvårdats för COVID-19
Artificiell intelligens (AI) baserad EKG analys för att prediktera insjuknande i
livshotande kardiovaskulärt tillstånd hos patienter med Coronavirus infektion (CoViD19) samt värdering av riskvariabler för insjuknande i förmaksflimmer
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Behandling av andningssvikt i samband med COVID-19 infektion med mesenkymal
2020-05-15
stromalceller (ProTrans): En dubbelblind, randomiserad, parallell, placebokontrollerad
fas II kliniks prövning
En panelstudie av väljares politiska sympatier och antipatier under covid-19-pandemin 2020-05-08

Uppsala-Örebro

(Egen-)Företagare under och efter COVID 19: Vilken motståndskraft (resiliens) kan
(egen-)företagare aktivera för att hantera otryggheten i sin arbetssituation, stärka
välbefinnande och hälsa samt säkerställa verksamhetens överlevnad och utveckling
under och efter COVID-19 pandemin

2020-05-08
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Arbetsrotation för bättre arbetsmiljö och ökad jämlikhet
Smittar COVID-19 med tårar? Kartläggning av förekomst av SARS-CoV2 i ögonsekret,
relation till symptom hos patienter som söker akut ögonsjukvård och smittspridning
bland ögonpersonal
Påverkan av Coronavirus-karantän på familjer med små barn
En projektstudie om menings-skapande coping vid Covid-19
Intensivvård av patienter med covid-19 i Västmanland - karakteristika och kliniskt
förlopp
Internationell studie av välbefinnande hos studenter i samband med covid-19
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CovidFlux: Respirationsfysiologisk undersökning av patienter med misstänkt covid-19
prehospitalt
Att hantera covid-19 i vardagsliv: en webbaserad enkät
Klinisk studie, utvärdering av effekt och säkerhet vid kombinationsterapi med
Dimetylfumarat (DMF) och NB-UVB ljusterapi (versus DMF monoterapi) hos vuxna
med måttlig till svår kronisk plackpsoriasis
Klinisk studie för att utreda säkerhet och effekt med behandling av Covid 19 utlöst
ARDS med mesenkymala celler
En randomiserad, multicenter, dubbelblind, parallellgruppsstudie för att undersöka
effekterna av Sparsentan på njurfunktionen hos patienter med primär fokal
segmentell glomeruloskleros (FSGS)
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Covid-19 - Lungultraljud (LUS) för stöd vid diagnostik och behandling
Hyaluronan - en potentiell orsak till ventilationssvikt vid dödsfall i covid-19
Covid-19 infektion hos barn med cancer
Epidemiologisk beskrivning av intensivvårdade patienter med COVID-19: den svenska
SIRI-populationen
ENKÄTUNDERSÖKNING OM EFFEKTER AV COVID-19 PANDEMIN PÅ HÄLSA OCH
STUDIER HOS SVENSKA UNIVERSITETSSTUDENTER
Utforska och beskriva vårdmiljöer för rehabilitering från strokeenheter till hemmet REARCH projektet
Behandling av nedstämdhet via telefon för personer 65 år och äldre under pågående
covid-19-pandemi
Effekt av Camostat Mesilat på COVID-19-infektion: En randomiserad,
placebokontrollerad läkemedelsstudie (CamoCO-19)
Förbättrad COVID19 diagnostik: Utveckling av serologiska och molekylära
diagnostikmetoder för virus som hotar Sverige.
Att öka kunskapen om virusinfektionen vad gäller antikroppssvar samt virulens samt
virusutsöndring (smittsamhet)
UPMOST - Studier av graviditetskomplikationer
MERSEP (MR-Evaluation of Renal Function In Septic Patients) Magnetresonansteknisk
undersökning om vanliga behandlingsmetoder (Intravenös infusion av noradrenalin
och riklig intravenös vätsketillförsel) förbättrar njurens blodflöde, syrgastillgång och
funktion hos kritisk sjuka septiska patienter med hotande eller etablerad
njurfunktionsnedsättning
Mobilitet och smittspridning - studier av relationen mellan anonyma individers
rörlighet och smittspridning
Seroepidemiologisk studie av COVID-19 vid infektionskliniken i Västerås; En prospektiv
kohortstudie
Hur resilient är samhället under den pågående COVID-19?
Barn- och ungdomskirurgi i Sverige – omfattning, struktur, kvalitet och resultat, med
speciellt fokus på Covid-19-epidemins effekter på operationsverksamheten.
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Uppsala-Örebro

2020-04-16

Uppsala-Örebro

2020-04-16
2020-04-16

Uppsala-Örebro
Uppsala-Örebro

Psykologiska reaktioner på COVID-19 pandemin i den Svenska befolkningen: Psykisk
hälsa, välbefinnande, sömn och infektionsförebyggande beteenden

2020-04-15

Uppsala-Örebro

MOM2B – en studie av perinatal hälsa med en smartphone-applikation och
maskininlärningsmetoder
Biomarkörer vid covid-19
Detektion av SARS-CoV-2 på fomiter och i luft i och nära vårdutrymme för covid-19
patienter
Fallbeskrivning av kluster av COVID-19 med asytomatisk smitta; serologisk uppföljning

2020-04-14

Uppsala-Örebro

2020-04-09
2020-04-07

Uppsala-Örebro
Uppsala-Örebro

2020-04-07

Uppsala-Örebro

COVID-19 infektion hos cancerpatienter
”Covid-19 pandemin: Prioritering av patienter till intensivvård – Utveckling och
implementering av etiskt beslutsstöd tillsammans med verksamheten ”
Skattning av funktionsnivå och skörhet hos hospitaliserade patienter med covid-19
och dess betydelse för mortalitet och fortsatt hospitalisering
Tidig diagnostik av akuta infektioner
Äldre personers upplevelse av risk och psykisk hälsa i förhållande till Covid -19

2020-04-07
2020-04-07

Uppsala-Örebro
Uppsala-Örebro

2020-04-06

Uppsala-Örebro
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2020-03-27
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Läkemedel som påverkar ACE2 och COVID-19-prognos
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Vilken roll spelar miljö och arbete för dödlighet och sjuklighet i Covid-19?
Socioekonomiska effekter av COVID-19
Covid-19 på särskilda boenden och inom hemsjukvård- personalens erfarenheter,
organisatoriskt stöd samt strategier för lärande och kunskapsutveckling

2020-06-18
2020-06-15
2020-06-15

Södra
Södra
Södra

Förändringar i vårdsökande för alkohol-, drog och spelberoende under COVID-19pandemin - en sammanställning av vårddata från Beroendecentrum i Malmö

2020-06-10

Södra

Seroprevalens för covid-19 på Skånes universitetssjukhus- prediktorer för
seroprevalens och utveckling över tid
Långtidskomplikationer efter genomgången sepsis
Sepsis – det dysreglerade immunsystemet
Psykosocialt stöd för att främja psykisk hälsa och välbefinnande bland unga
omsorgsgivare i Europa (Me-We) - en interventionsstudie
Lungresidenta CD169+ makrofager i avlidna patienter med Covid19
Förekomst av antikroppar mot covid-19 hos befolkningen i Skåne
Har Alfa-1 antitrypsin och mutationer i Serpina1-genen betydelse för utfallet vid Covid19 infektion?
Effekter av immunmodulerande läkemedel på risk och prognos vid COVID19
infektioner
Koagulations- och komplement aktivering vid COVID-19 infektion
En öppen, multicenter, explorativ, fas 2-studie för att utvärdera effekt och säkerhet av
en subkutan (under huden) injektion av CAM2029 (oktreotid subkutan depå) hos
patienter med COVID-19 med akut andningssiktissyndrom (ARDS)

2020-06-07

Södra

2020-06-04
2020-06-04
2020-06-03

Södra
Södra
Södra

2020-06-03
2020-05-31
2020-05-29

Södra
Södra
Södra

2020-05-27

Södra

2020-05-26
2020-05-22

Södra
Södra

Co-LIVE – Närståendes upplevelse av livets sista tid under Covid-19 pandemin

2020-05-20

Södra

Hälsoeffekter av restriktioner på grund av covid-19 – med fokus på fysisk aktivitet

2020-05-20

Södra

Immunitetsutveckling, antikroppsfunktion och virusdiversitet vid SARS-Cov2 och andra
respiratoriska virusinfektioner
Omhändertagande och rehabilitering av covid19-smittade och covid19-sjuka i
kommunal hälso- och sjukvård
CSI: Covid-19 Symtom och immunitet.
En placebokontrollerad, dubbelblind doseringsregimstudie med bayesiansk adaptiv
randomiseringsmetod och parallella grupper med syfte att utvärdera säkerhet,
tolerabilitet och effekt för BAN 2401 hos patienter med tidig Alzheimers sjukdom.

2020-05-20

Södra

2020-05-18

Södra

2020-05-18
2020-05-13

Södra
Södra

Bästa apparatur för syrgastillförsel vid COVID-19: en pragmatisk randomiserad studie
mellan högflödesgrimma och huva med kontinuerligt positivt tryck

2020-05-11

Södra

Epidemiologiska studier om associationen mellan Covid-19, externa faktorer och
incidensen av hjärtstopp.
Påverkar det nya coronaviruset den manliga reproduktionsfunktionen?
FÖRÄLDRASKAP UNDER TIDEN FÖR COVID-19-PANDEMIN: Medföräldraskapets
betydelse och föräldrars och barns mentala hälsa och anpassning under en pandemi

2020-05-11

Södra

2020-05-08
2020-05-06

Södra
Södra

Studier av vävnader hos avlidna i covid19-infektion - sökande av patogenetiska
processer och mål för terapeutiska försök.
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Covid-19-epidemin och risk för psykisk ohälsa och spelproblem i idrotten. En
enkätstudie för beslutsunderlag i närtid.
Aerosoliserat DNas för behandling av andningssvikt vid COVID-19 infektion- en fas 2,
öppen, randomiserad prövning.
GenerationTech - enkätstudie om åldrande, teknik och hälsa ur ett
generationsperspektiv
Fas 3 studie jämförande Daratumumab, Velcade och Dexamethason (DVd) med
Velcade och Dexamethason (Vd) hos patienter med relaps eller refraktärt multipelt
myelom
Jämförelse av nivåer av biomarkörer i akut fas av svår och lindrig influensasjukdom
samt annan övre luftvägsinfektion. Dessutom kommer nivåer att jämföras med
patiner som vårdats på IVA av annan orsak
Mitokondriell funktion hos patienter med Covid-19
Biobank för kritiskt sjuka och frivilliga i Region Skåne
Hållbart längre arbetsliv inom hälso- och sjukvård - Bestämningsfaktorer för långt
arbetskraftsdeltagande och dess inverkan på hälsa och välbefinnande
Covid-19-pandemin och pågående risker för folkhälsopåverkan genom ökade
spelproblem. En enkätstudie för beslutsunderlag i närtid
Analys av partiklar i utandningsluften för att förkorta och optimera den tid som
patienter är behov av att behandlas i respirator
Nationellt initiativ för att via en app i realtid kartlägga samhällspridningen av covid-19
i Sverige samt riskfaktorer för att drabbas av en allvarlig sjukdomsbild vid covid-19

2020-04-30

Södra

2020-04-28

Södra

2020-04-28

Södra

2020-04-27

Södra

2020-04-20

Södra

2020-04-17
2020-04-16
2020-04-15

Södra
Södra
Södra

2020-04-14

Södra

2020-04-11

Södra

2020-04-08

Södra

Behandling med konvalescentplasma till patienter med Covid-19 infektion
Antikroppssvarets betydelse för virusdiversitet och symptombild vid covid-19

2020-04-06
2020-04-04

Södra
Södra

Genuttryck vid lunginflammation
"We are in this together?" En jämförande analys av attityder till den danska och
svenska regeringens respons på covid-19-pandemin 2020
Behandling av svår coronavirus infektion med antisekretorisk faktor
Det sociala arbetet under press: de sociala, kulturella och organisatoriska effekterna
av COVID-19 på kommuners välfärdsstruktur samt civilsamhällets organisationer

2020-04-01
2020-03-31

Södra
Södra

2020-03-26
2020-03-25

Södra
Södra

Att tillhöra riskgruppen. Coronapandemins konsekvenser för äldres hälsa och vardag.

2020-03-24

Södra

Åtgärder för minskad luftsmitta till vårdpersonal i möte med patienter
Voice diagnostics: appbaserad röstdiagnostik. Akustisk röstmätning som markör för
rösthälsa samt för somatisk eller neurologisk sjukdom
Prediktion av sepsis med en dataalgoritm hos patienter inlagda på
Intensivvårdsavdelning, en randomiserad klinisk valideringsstudie (SEP-SE-02).

2020-03-18
2020-02-28

Södra
Södra

2020-01-17

Södra

Prognostiska faktorer och spektrat av kroniska skador efter genomgången COVID-19
infektion
Riskvärdering, medicinsk prioritering och intensivvårdsbehov vid COVID-19
Covid-19-pandemins och distansundervisningens påverkan på jämlikhet i hälsa,
välbefinnande och levnadsvanor bland ungdomar 15-17 år
Uppföljning av jämlik vård vid Region Östergötland
Kan ett positivt antikroppssvar mot CoV-2 översättas till immunitet?

2020-06-22

Sydöstra

2020-06-10
2020-06-08

Sydöstra
Sydöstra

2020-06-07
2020-06-05

Sydöstra
Sydöstra
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En fas IIb, 2-arm, randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad, multicenterstudie
för att optimera Diamyd Terapi, administrerad i lymfkörtlar...

2020-06-02

Sydöstra

Rehabiliteringsbehov efter sjukhusvård för covid-19
Bedömning av inverkan av SARS-COV2 infektion på det kardiovaskulära systemet
under pågående COVID-pandemi
COVID-19 pandemin i Region Jönköpings län. Rapport från intensivvården
Kartläggning av venös tromboembolism i befolkningen under den pågående SARS-COV2 pandemin med fokus på
prevalens och allvarlighetsgrad.
Kartläggning av vårdpersonals livskvalitet under pågående coronapandemi
Anpassning till COVID-19 pandemin: Anpassning av undervisning, uppfattning av
distansundervisning, stress, och kreativitet bland lärare och studenter inom högre
utbildning runt om i världen
Korrelerar infektionssymtomen vid covid-19 med virusets smittsamhet och med
bildandet av en funktionell och varaktig immunitet
Neurologiska manifestationer vid COVID-19
En nationell kartläggning av karakteristika och utfall för patienter som intensivvårdats
till följd av Coronapandemin i Sverige 2020
Internationell studie om påverkan på hälsa och funktion under COVID-19 pandemin
(COH-FIT) -svenska modulen (COH-FIT Swe)
Covid-19 pandemins sekundära traumatologiska effekter i Sverige
SUNRISE- en studie om fysisk aktivitet, sömn och skärmtid hos fyraåringar.
COVID-19: utvärdering av serologiska analysmetoder och uppföljning av
antikroppsutveckling hos vårdpersonal i södra Kalmar län
Skräddarsydd internetbehandling för psykologiska besvär i samband med
coronaepidemin. En kontrollerad studie.
Immunitet och smittfrihet hos Covid-19 patienter i Östergötland
Validering av självprovtagning för diagnostik av virus och bakterier i luftvägarna

2020-06-01
2020-05-29

Sydöstra
Sydöstra

2020-05-20
2020-05-18

Sydöstra
Sydöstra

2020-05-18
2020-05-15

Sydöstra
Sydöstra

2020-05-13

Sydöstra

2020-05-13
2020-05-10

Sydöstra
Sydöstra

2020-05-07

Sydöstra

2020-05-06
2020-05-05
2020-05-04

Sydöstra
Sydöstra
Sydöstra

2020-04-30

Sydöstra

2020-04-23
2020-04-22

Sydöstra
Sydöstra

Diabetes och COVID-19 pandemin
Cellbiologiska förändringar vid myalgisk encefalomyelit (ME), även kallat kroniskt
trötthetssyndrom (CFS)
Påverkar effekter på hemostas (blodlevringssystemet) och immunsystemet av
infektion med covid-19 prognosen?
Social närhet i en tid av fysisk distans: stödjande telefonsamtal med äldre personer
under Covid-19-krisen
SARS-CoV-2 vid perikonceptionell tid och tidig graviditet - Prevalens och konsekvenser
för den gravida kvinnan och fostret (Early Pregnancy Infection with COronavirus -The
EPICO Study)
Covid-19 på särskilda boenden för äldre - symtom, behandling, prognos och
samsjuklighet
STOPMS II - Stockholm Prospective Assessment of Multiple Sclerosis - en prospektiv
studie av personer med nydiagnostiserad MS eller möjlig MS, samt biomarkörstudier
av behandlingseffekter
Uppsökande distanskontakt för psykiatriska patienter under COVID-19
Undersökning av prevalens av SARS-CoV-2 i Region Stockholm under pre-epidemisk fas

2020-04-21
2020-04-17

Sydöstra
Sydöstra

2020-04-15

Sydöstra

2020-04-09

Sydöstra

2020-06-25

Stockholms

2020-06-23

Stockholms

2020-06-18

Stockholms

2020-06-18
2020-06-17

Stockholms
Stockholms
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Metabola rubbningar och inflammation i relation till kronisk sjukdom, främst hjärtkärlsjukdom, cancer, demenssjukdom, neurologiska sjukdomar, leversjukdomar,
autoimmuna sjukdomar och psykisk ohälsa - epidemiologiska studier baserade på
AMORIS- populationen
En undersökning om hur äldre personers levnadsvanor förändrats under
coronapandemin
Covid-relaterad tromboembolism; heriditära och förvärvade riskfaktorer samt
biomarkörers betydelse för insjuknande och outcome (CoVTE)
Longitudinell studie över kognitiva symptom och hjärnskadeaktörer bland patienter
som intensivvårdas för covid-19
Covid-19s effekter på arbetsmiljön i digitalt medierat distansarbete – upplevd och
faktisk
Behandling av dyslipidemipatienter med hög risk och mycket hög risk för prevention
av kardiovaskulära händelser i Europa - en multinationell observationsstudie
(SANTORINI) - DSE-HCL-01-19-EU
Konsekvenser av Corona pandemin (COVID19) för psykoterapi vid en klinisk
verksamhet (Mindler)
Boendestöd till unga vuxna med autismspektrumtillstånd och/eller ADHD: en kvalitativ
studie av arbetssätt före och efter Covid-19 pandemin
Rehabilitering och vård vid COVID-19
Snabbtest av antikroppar mot SARS-CoV-2 - RAD kohorten (Rapid Antibody Detection
Cohort)
Registerbaserad studie för analys av riskfaktorer för prediktion av svår sjukdom
relaterad till SARS-CoV-2
Bestämmandefaktorer för sjukdomsbeteende och sjukdomsperception under COVID19-pandemin
Enkel Kognitiv Uppgift efter Trauma under COVID-19 - medicinsk sjukvårdspersonal
’EKUT-P’ – en randomiserad kontrollerad studie
Extrakorporal membranoxygenering för patienter med coronavirussjukdom 2019
(COVID-19)
Europeisk och nationell studie av hjärtpåverkan vid multisystem inflammation på barn

2020-06-17

Stockholms

2020-06-15

Stockholms

2020-06-12

Stockholms

2020-06-11

Stockholms

2020-06-11

Stockholms

2020-06-10

Stockholms

2020-06-10

Stockholms

2020-06-10

Stockholms

2020-06-09
2020-06-05

Stockholms
Stockholms

2020-06-04

Stockholms

2020-06-04

Stockholms

2020-06-03

Stockholms

2020-06-03

Stockholms

2020-06-02

Stockholms

Epifenomen och negativa effekter på vardagslivet under covid-19: Första hands
upplevelser av personer med autism och deras familjer (kort titel för deltagare
“Vardagslivet under Covid-19”.)
Att leva med cancer under corona-krisen 2020
COVICAM- En internationell studie kring användning av komplementär- och
alternativmedicin under COVID-19 pandemin
Riskuppfattning och följsamhet av behandling hos cancerpatienter under Corona: En
multinationell studie
Icke invasiv mätning av intrakraniellt tryck hos Covid-19 patienter
SLOSH - en longitudinell studie av arbetsliv, sociala förhållanden och hälsa.
Hemsjukvård för barn i samband med Covid-19 infektion: En kvalitativ studie ur ett
föräldraperspektiv
Rehabiliteringsförlopp och kartläggning av rehabiliteringsbehov efter covid-19infektion - en svensk multicenterstudie
MORMOR-COVID - dödlighet och psykiatrisk belastning efter COVID-19, en jämförelse
mellan Sverige och Norge
Epidemiologi av lågpatogena coronavirus som modell för den post-pandemisk
epidemiologi för covid-19

2020-06-02

Stockholms

2020-06-01
2020-06-01

Stockholms
Stockholms

2020-05-31

Stockholms

2020-05-30
2020-05-29
2020-05-29

Stockholms
Stockholms
Stockholms

2020-05-29

Stockholms

2020-05-29

Stockholms

2020-05-29

Stockholms
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The COMMUNITY study - COVID-19 Biomarkers and Immunity
Coronavirus ur ett folkhälsoperspektiv; riskfaktorer för Covid-19 immunitet och
långsiktiga hälsoeffekter
Klinisk fas 3 studie som jämför lenalidomid och dexametason i kombination med och
utan daratumumab i forskningspersoner med obehandlat multipelt myelom som inte
kan få hög-dos behandling
Utvärdering av snabbtester mot Covid-19
Ökat deadspace och shunt som tidiga tecken på mikroembolisering i lungan vid Covid19
Hjärnskador hos intensivvårdade covid-19 patienter. En retrospektiv studie.
Aktivering av immunsystem och hemostas vid cancer
COVID-19: Riskstratifiering av patienter i akutsjukvården
Studier av pågående och genomgången SARS-CoV-2 infektion (som orsakar COVID-19)
på akutsjukhus i Stockholms län
Covid-19 och populationens mottaglighet för information om smittskyddsåtgärder

2020-05-28
2020-05-28

Stockholms
Stockholms

2020-05-28

Stockholms

2020-05-28
2020-05-28

Stockholms
Stockholms

2020-05-27
2020-05-27
2020-05-27
2020-05-26

Stockholms
Stockholms
Stockholms
Stockholms

2020-05-26

Stockholms

Skyddsåtgärder mot covid-19: En kvalitativ studie av barriärer och egna strategier i
utsatta områden.
Epidemiologiska studier på akut njursvikt hos COVID-19 patienter
Vårdflöde, klinisk karakteristik och utfall hos patienter med misstänkt eller bekräftad
Covid-19 på S:t Görans Sjukhus - Ett retrospektivt deskriptivt forskningsprojekt

2020-05-26

Stockholms

2020-05-25
2020-05-25

Stockholms
Stockholms

En Fas II, öppen, randomiserad studie för att undersöka effekten och säkerheten av
2020-05-25
Acalabrutinib i kombination med nuvarande behandling av sjukdomstillståndet (best
supportive care) i jämförelse med endast nuvarande behandling (best supportive care)
hos patienter som vårdas på sjukhus för COVID-19 (CALAVI)

Stockholms

Dokumentation av skörhet på akutmottagningen
Immunreaktioner och antikroppstester för covid-19
Svensk populationsbaserad studie om förekomst av tromboemboliska komplikationer
och betydelsen av antikoagulation vid covid-19
Effekter av Covid-19 pandemin vad gäller psykisk ohälsa med inriktning psykiatri

2020-05-25
2020-05-24
2020-05-24

Stockholms
Stockholms
Stockholms

2020-05-22

Stockholms

Erfarenheter av Covid-19 hos personer med kognitiv svikt och demens samt deras
närstående
Trakeostomi vid COVID-19
NeuroCovid
Registrering av dead space-inverkan på ventilation av covid-19-patienter i respirator
med hjälp av volumetrisk kapnografi
En randomiserad, 2-arms parallellgrupp, öppen, fas 2 singelcenterstudie för att
utvärdera effekt, säkerhet, tolerabilitet och farmakokinetik av KAND567 som tillägg till
standardbehandling jämfört med endast standardbehandling hos innelggande
patienter med COVID-19
Problemlösning för praktiska och/eller känslomässiga problem under pandemin Covid19: Randomiserad kontrollerad studie gällande användbarheten av två versioner av
verktyget Problemlösning
Trender i strokeinsjuknande i Sverige efter introduktionen av de nya blodförtunnande
läkemedlen, NOAC
Systemeffekterna av covid-19 på vårdkonsumtionen i Region Stockholm

2020-05-20

Stockholms

2020-05-20
2020-05-20
2020-05-19

Stockholms
Stockholms
Stockholms

2020-05-19

Stockholms

2020-05-19

Stockholms

2020-05-19

Stockholms

2020-05-19

Stockholms
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Ändringsansökan, 2010/336-31/2, önskan om förtur COVID-19 i ESTRID-studien

2020-05-19

Stockholms

Hemmonitorering patienter med covid-19
Hjärt-lung-riskfaktorer och allvarlig Covid-19: analys av en populationsbaserad kohort
med 30 000 deltagare (SCAPIS)
Alltid Öppet - implementering, anpassning och upprätthållande av en e-hälsolösning
inom öppenvården före, under och efter CoVID-19-pandemin
Behandling av COVID-19 med letrozol
Kartläggning av blodbildningen och mastceller hos friska individer
En randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad, 26-veckors Fas II-studie för att
utvärdera verkan, säkerhet och tolerans för GLPG1205 hos patienter med idiopatisk
lungfibros
Covid-19, studie av antikroppssvaret mot SARS-CoV2 infektion medelst singel cell PCR
och framställning av monoklonala antikroppar
Kapillär dysfunktion vid sepsis
Emotionell Inlärning i Sociala Situationer
EKG analys med artificiell intelligence för att prediktera livshotande kardiovaskulära
händelser vid CoVID 19-infektion
Proteintransport över moderkakan i normal graviditet och vid
graviditetskomplikationer
Behandling med omega‐3 fettsyror hos patienter med COVID‐19
Klonering och bakterieexpression av humana, monoklonala antikroppar
Lungfysiologi vid COVID-19 ARDS
Neutrofilstatus som prognostisk markör för Covid-19 patienter med KOL och astma

2020-05-18
2020-05-16

Stockholms
Stockholms

2020-05-15

Stockholms

2020-05-15
2020-05-15
2020-05-15

Stockholms
Stockholms
Stockholms

2020-05-15

Stockholms

2020-05-15
2020-05-14
2020-05-14

Stockholms
Stockholms
Stockholms

2020-05-14

Stockholms

2020-05-14
2020-05-14
2020-05-14
2020-05-13

Stockholms
Stockholms
Stockholms
Stockholms

Hydrokortison behandling hos patienter med covid 19 och syrgasbehov
Datorspelande och användande av sociala medier bland ungdomar under covid-19pandemin
CFLU - en populationsbaserad studie av patienter som intensivvårdats för influensa
jämfört med Covid-19
Förekomst av djup ventrombos hos patienter med COVID-19
Klinisk prövning avseende klinisk effekt av anakinra alternativt tocilizumab jämfört
med standardbehandling vid COVID-19 med svår andningspåverkan
En randomiserad studie angående medicinsk abort med rådgivning via internet
jämfört med rådgivning handlagd av gynekolog och/eller barnmorska

2020-05-13
2020-05-12

Stockholms
Stockholms

2020-05-12

Stockholms

2020-05-12
2020-05-12

Stockholms
Stockholms

2020-05-12

Stockholms

Föräldrars erfarenheter av distansundervisning av barn och ungdomar under
stängning av skolorna på grund av COVID-19
Hur påverkar COVID-19 pandemin behandlingen av blindtarmsinflammation hos barn;
en internationell multicenterstudie?
Blodförtunnande medicinering och risk för allvarlig COVID-19: en registerbaserad
studie
Utveckling av immunologiska metoder för att analysera immunsvar mot COVID-19

2020-05-12

Stockholms

2020-05-12

Stockholms

2020-05-11

Stockholms

2020-05-11

Stockholms

Transplanterade patienters utförande av kapillär självprovtagning i hemmiljö för
koncentrationsbestämning av immunsuppressiva läkemedel
DeepNEWS - COVID-19
Tidig AI karakterisering och prediktion av vårdbehov samt upptäckt av allvarlig
sjukdom - maskininlärningsbaserad fysiomarkör

2020-05-08

Stockholms

2020-05-08

Stockholms
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En randomiserad fas 3 studie för att utvärdera säkerheten och den antivirala
2020-05-08
aktiviteten av remdesivir (GS-5734TM) hos deltagare med måttlig covid-19, jämfört
med standardvård
Snabbare test för Covid-19 viruset SARS-CoV-2
2020-05-07
Den psykiska hälsan hos medicinstudenter som volontärarbetar under C0VID-19 krisen 2020-05-07

Stockholms

Friska läkare: en studie över Svenska läkares arbetsmiljö och hälsa
Hjärnans plasticitet efter balansträning hos personer med Parkinsons sjukdom

2020-05-07
2020-05-07

Stockholms
Stockholms

Utökad analys av vävnadsprover av Covid-19 offer tagna vid rutin klinisk obduktion

2020-05-07

Stockholms

Förändringar av arbetsmodeller under coronapandemin i Stockholms
ambulanssjukvård- en systematisk utvärdering
Validering av Covid-19 självtest genom salivprov med PCR-tester på labb som kontroll

2020-05-07

Stockholms

2020-05-06

Stockholms

Angiotensin och inflammationsmarkörer vid intensivvårdskrävande COVID 19 infektion 2020-05-06

Stockholms

Randomiserat tillfälligt uppehåll av RAAS-blockad under slutenvård för Covid-19
(REPLACE COVID studien)
Jämförande studier av Covid-19 smitta och antikroppssvar i olika grupper i samhället

2020-05-06

Stockholms

2020-05-06

Stockholms

Osäkra anställningar i kristider – effekter på arbetstagare och deras familjer (PWR)

2020-05-06

Stockholms

Studier av SARS-CoV-2 patogenitet och aktivitet i organ från avlidna Covid-19
patienter.
Karaktärisering av inläggning och diagnoser hos patienter med akuta hjärtstillstånd
under SARS-CoV-2 pandemin jämfört med samma period före pandemin”

2020-05-05

Stockholms

2020-05-05

Stockholms

Uppföljning av patienter som genomgått svår Covid-19 infektion
Åldrande och vardagsliv under coronapandemin (COVID-19)
En internationell, öppen, randomiserad fas 3-studie av BGB-3111 jämfört med
bendamustin plus rituximab hos patienter med tidigare obehandlad kronisk lymfatisk
leukemi eller småcelligt lymfocyärt lymfom
Intensivvård i samband med COVID 19 - stress, samarbete och säkerhetsklimat

2020-05-05
2020-05-05
2020-05-04

Stockholms
Stockholms
Stockholms

2020-05-04

Stockholms

Forskning på nätbehandling inom reguljär beroendevård
En placebokontrollerad, dubbelblind, parallellgrupps- 18-månaders studie följd av en
öppen förlängningsdel för att bekräfta säkerhet och effekt av BAN2401 hos patienter
med tidig Alzheimers sjukdom.
Effekten av skolstängningar på spridningen av Covid-19 och psykisk hälsa
Interaktion mellan Covid-19 och kardiovaskulär sjukdom: epidemiologi, prognos och
terapeutiska implikationer
Medfödd benägenhet att utveckla svår covid-19-infektion
Hypertoni, behandling med RAS-blockad och insjuknande i Covid-19
Effekter av färska och lagrade röda blodkroppar på hjärtfunktion
Om lärande i känslomässigt obehagliga situationer
Covid-19: RECOVER - En randomiserad studie med RAAS-Blockad till patienter med
svår Covid-19-infektion
COVID-19 hos patienter med kronisk leversjukdom

2020-05-04
2020-04-30

Stockholms
Stockholms

2020-04-30
2020-04-30

Stockholms
Stockholms

2020-04-30
2020-04-30
2020-04-29
2020-04-28
2020-04-28

Stockholms
Stockholms
Stockholms
Stockholms
Stockholms

2020-04-28

Stockholms

Stockholms
Stockholms
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Förekomsten av pulmonell hypertension, med eller utan högerkammarbelastning, hos 2020-04-28
patienter med COVID-19 som vårdas i respirator på IVA-avdelning.

Stockholms

En randomiserad studie av Zanubrutinib (BGB 3111) i fas 3, jämfört med Ibrutinib hos
patienter med recidiverande/refraktär kronisk lymfatisk leukemi eller småcelligt
lymfocytärt lymfom
Psykiska hälsoeffekter av COVID_19-utbrottet - en longitudinell internationell
jämförelse
Åldrande i god hälsa- individer, familjer, hushåll, och samhälle i förändring
Extrakorporal membranoxygenering vid COVID-19-infektion hos barn och vuxna:
Europeisk multicenterundersökning.
HALT Covid-19 studien: Inhalation av Ciklesonid mot SARS-coronavirus-2 orsakad
lunginflammation: En randomiserad oblindad behandlingsstudie.
Symtom, symtomlindring och vårdkonsumtion hos personer som avlider med COVID19 infektion. Registerstudie baserad på nationella Palliativregistret och Region
Stockholms VAL databas.
Personlighetsfaktorer och dess påverkan på inlärning och övertygelser
54767414MMY3003 Phase 3 Study Comparing Daratumumab, Lenalidomide and
Dexamethasone (DRd) vs Lenalidomide and Dexamethasone (Rd) in Subjects With
Relapsed or Refractory Multiple Myeloma
En fas 1/2-studie av den orala TRK-hämmaren LOXO-101 hos pediatriska patienter
med avancerade solida eller primära tumörer i centrala nervsystemet. Projekt: LOXOTRK-15003
COVID-19 under graviditet och förlossning: erfarenheter från Stockholm 2020

2020-04-27

Stockholms

2020-04-27

Stockholms

2020-04-27
2020-04-27

Stockholms
Stockholms

2020-04-27

Stockholms

2020-04-27

Stockholms

2020-04-27
2020-04-24

Stockholms
Stockholms

2020-04-24

Stockholms

2020-04-24

Stockholms

GerCovid: Studie om behandling, vård och prognos av Covid-19 hos personer som får
geriatrisk vård
Träna den åldrande hjärnan med dofter
Uppföljning av patienter behandlade med extrakorporealt cirkulationsstöd efter
hjärtkirurgi
Sjukdomsförlopp och immunitetsutveckling efter genomgången SARS-CoV-2 infektion
hos barn och unga
Påverkan av Covid-19-infektion hos cancerpatienter
Plasma från personer som tillfrisknat från SARS-CoV-2 Coronainfektion som
behandling vid akut COVID-19-sjukdom
COVID-IVA. En prospektiv karaktärisering av svenska intensivvårdade patienter med
konstaterad COVID-19 infektion
Förekomst av antikroppar mot SARS-CoV-2 bland vårdpersonal
En studie för att utvärdera säkerhet, effektivitet, och farmakologiska egenskaper för
M281 administrerad till gravida kvinnor med hög risk för tidig allvarlig hemolytisk
sjukdom hos foster och nyfödd.
Detektion av antikroppar mot SARS2/Corona-19 hos patienter med hjärtsjukdom med
och utan aktiv sjukdomsbild
En öppen fas 3-studie som utvärderar den långvariga säkerheten och effekten av VX445 kombinationsterapi hos patienter med cystisk fibros som är homozygota eller
heterozygota för F508del-mutationen
Njurultraljud för bedömning av risken att utveckla akut njurskada hos patienter med
covid-19
Diagnostiska testmetoder för COVID-19 för uppskalning och hemtest

2020-04-24

Stockholms

2020-04-23
2020-04-23

Stockholms
Stockholms

2020-04-22

Stockholms

2020-04-22
2020-04-21

Stockholms
Stockholms

2020-04-21

Stockholms

2020-04-21
2020-04-20

Stockholms
Stockholms

2020-04-20

Stockholms

2020-04-20

Stockholms

2020-04-18

Stockholms

2020-04-17

Stockholms
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Effekt av olika antivirala läkemedel på SARS-CoV-2 infekterade patienter (¨The NORSWE Solidarity multicenter trial)
Studier på organ från avlidna Covid-19 patienter
COVID-19 i tidig graviditet
Genetiska, cellulära, och kliniska studier av unga patienter med svår COVID-19
infektion
En forskningsstudie för att studera långsiktig säkerhet med jordnötsbehandling,
AR101, för deltagare i tidigare AR101-studier.
En randomiserad fas 3 studie för att utvärdera säkerheten och den antivirala
aktiviteten av remdesivir (GS-5734TM) hos deltagare med svår COVID-19

2020-04-17

Stockholms

2020-04-16
2020-04-16
2020-04-16

Stockholms
Stockholms
Stockholms

2020-04-15

Stockholms

2020-04-15

Stockholms

Bilddiagnostik vid COVID-19
Studie Covid-19 och koagulopati
Klinisk, radiologisk och patologisk korrelation hos patienter med COVID-19, jämfört
med andra tillstånd
Identifiering av biomarkörer hos patienter med SARS-Cov-2 infektion (COVID-19
sjukdom)
Objektiv mätning av fysisk aktivitet hos personer som drabbats av stroke metodutveckling och validering
Förändring över tid i andel blodgivare och gravida i Stockholm som genomgått SARSCoV-2/Covid-19
COVID-19 Gedoc. En databas och biobank för klinisk forskning om demenssjukdomar.

2020-04-15
2020-04-14
2020-04-14

Stockholms
Stockholms
Stockholms

2020-04-12

Stockholms

2020-04-09

Stockholms

2020-04-09

Stockholms

2020-04-09

Stockholms

Spel om pengar och spelproblem under coronapandemin 2020
Insamling av blodprover för validering och utvärdering av serologiska tester av Covid19-patienter
Psykologiskt stöd till vårdpersonal och chefer i samband med covid-19 pandemin

2020-04-09
2020-04-08

Stockholms
Stockholms

2020-04-07

Stockholms

Kulturella aktiviteter och psykologiskt välbefinnande under COVID-19-pandemin

2020-04-07

Stockholms

Uppföljning av COVID19 patienter sjukhusvårdade i Region Stockholm
Akut myokardskada hos patienter med Coid-19
Psykisk och allmän hälsa bland svenskar under COVID-19-pandemin
Kartläggning av immunceller i näsa och svalg vid luftvägsinfektion.
Studier av orsaker, sjuklighet, behandlingsutfall, hälsovårdsutnyttjande och
sjukfrånvaro vid kronisk inflammatorisk ledsjukdom
Laboratorieparametrar vid Covid-19, vilka är viktigast för diagnos, prognos och utfall?

2020-04-07
2020-04-07
2020-04-07
2020-04-06
2020-04-06

Stockholms
Stockholms
Stockholms
Stockholms
Stockholms

2020-04-06

Stockholms

OSCAR-studien: En enkät- och intervjuundersökning av personer som opererats för
matstrupscancer i Sverige
Effekter på patienter som genomgått allogen stamcellstransplantation eller cellterapi
av COVID-19 inklusive effekter av att skydda patienter from smitta

2020-04-06

Stockholms

2020-04-05

Stockholms

Utvärdering av en kort internetförmedlad behandling för allvarlig oro över Covid-19:
en randomiserad kontrollerad studie
Patienten i förarsätet! Implementering av patient-drivna innovationer för samvård

2020-04-03

Stockholms

2020-04-03

Stockholms

Tidig samspelsbaserad intervention för extremt prematurfödda barn
En nationell registerstudie av patienter med kronisk lymfatisk leukemi

2020-04-03
2020-04-02

Stockholms
Stockholms
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Undersökning av covid-19 virus i tandvårdsmiljö för riskbedömning och prevention- KI
Dnr 4-1235/2020
Hyperbar oxygenbehandling vid sviktande lungfunktion från COVID-19
lunginflammation
Covid-19: Analys av förbättrade analysmetoder
COVID-19 GWAS: Genomtäckande associationsstudie av slutenvårdspatienter med
covid-19
Luftvägshantering av Covidpatienter. En internationell observationell studie
"IntubateCovid"
En randomiserad studie som utvärderar säkerhet och effekt av två
doseringsförfaranden vid långtidsbehandling med rituximab vid multipel skleros

2020-04-02

Stockholms

2020-04-02

Stockholms

2020-04-01
2020-04-01

Stockholms
Stockholms

2020-04-01

Stockholms

2020-03-31

Stockholms

Fas 3 studie jämförande rituximab mot dimetylfumarat vid tidig skovvis multipel
skleros eller kliniskt isolerat syndrom
Serologitester för anti-SARS-CoV-2 som orsakar COVID-19
Klinisk prövning med första linjens behandling av myelom: IRD induktionsbehandling,
stamcellsmobilisering, autolog stamcellstransplantation, konsolidering och
underhållsbehandling med lenalidomid eller lenalidomide och ixazomib.

2020-03-31

Stockholms

2020-03-31
2020-03-31

Stockholms
Stockholms

Kirurgi under pågående COVID-19-epidemi.
2020-03-27
Anatomisk och funktionell plastocotet inom, primary luktkortex
2020-03-27
Covid-19, diagnostisk metod för att mäta antikroppsnivåer hod blodgivare i Stockholm. 2020-03-26

Stockholms
Stockholms
Stockholms

Studier på patienter med SARS-Cov-2 infektion (COVID-19 sjukdom)
Frekvensen av Covid-19 positivitet hos barn som screenas inför operation på
Karolinska Universitetssjukhuset
Omställning av närsjukvården som svar på covid-19-utbrottet: en studie av
krisorganisationen i Stockholms läns sjukvårdsområde
Utveckling av teknik för provtagning på människa av en exakt volym kapillärblod och
plasma samlat på filterpapper
COVID-19-infektionens påverkan på graviditet, förlossning och nyföddhetstid och
framtida hälsa hos mamma och barn

2020-03-26
2020-03-25

Stockholms
Stockholms

2020-03-25

Stockholms

2020-03-25

Stockholms

2020-03-25

Stockholms

2020-03-24
2020-03-23
2020-03-22

Stockholms
Stockholms
Stockholms

Sustainable UNiversity Life (SUN): Den ökande psykiska ohälsan hos studenter

2020-03-20

Stockholms

Hälsoeffekter av Covid-19 i Sverige
Förbättrad riskprediktion, tidig diagnos och prognosbedömning av allvarliga
vårdhändelser/vårdskador på sjukhus
COVID-19 interaktion med värd vävnader
När viruset kom till jobbet. En insamling av LO-medlemmarnas berättelser om
arbetsvillkor och arbetsmiljö under covid-19-pandemin
Etablering av nationell kontrollserumpanel för att mäta tillförlitligheten hos nya
antikroppstester avseende genomgången covid-19 infektion
Förstagångsadministration av PDNO till friska forskningspersoner. En singel-blind,
placebo-kontrollerad studie för att utvärdera säkerhet och tolererbarhet av PDNO
administrerat som en intravenös infusion.

2020-03-19
2020-03-18

Stockholms
Stockholms

2020-02-21
2020-06-25

Stockholms
Oklart

2020-06-24

Oklart

2020-06-05

Oklart

Covid-19 - populationsbaserade studier av intensivvårdade patienter
(COVID-19) Kan sorkfeber orsaka en ökad risk för andra svåra sjukdomar och/eller för
tidig död? Studier på hur vi påverkas vid akut, och efter genomgången, sorkfeber
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Forskningsprojekt provtagning covid-19 antikroppstest
Luftvägsregistret – Registerdesign, status samt följsamhet till nationella riktlinjer

2020-05-26
2020-05-20

Oklart
Oklart

Insamling av kontrollprover till SARS-CoV-2 antikroppstest
Örebro Covid-19-studie (ÖCov)
Förebygger CPAP behandling postoperativ hypoxi och lungfunktionsnedsättning, som
är en vanlig postoperativ komplikation och dödlig vid covid-19? En randomiserad
kontrollerad studie
Riskfaktorer vid COVID-19 hos intensivvårdade patienter
“Utbredningen av psykisk ohälsa hos poliser i Europa i en tidsperiod av Covid-19
pandemi – Polis är ett riskfyllt arbete”
Effekt av hämmad androgensignalering genom behandling av patienter med Covid-19
med enzalutamide
Virus och värdinteraktioner, immunsvar och sjukdomsutfall vid Covid-19 infektion.

2020-05-11
2020-05-11
2020-06-16

Oklart
Oklart
Norra

2020-06-03
2020-06-02

Norra
Norra

2020-05-28

Norra

2020-05-26

Norra

Erfarenheter av intensivvård till patienter som drabbats av COVID-19
Covid-19 och allvarlig psykisk sjukdom
Sjuksköterskestudenters reflektioner efter verksamhetsförlagd utbildning under Covid19 pandemin
Komplikationer vid COVID-19
Riskfaktorer för att drabbas av COVID-19 och dess komplikationer inklusive
intensivvård och död i Sverige-En nationell studie
Stanna hemma! Effekter av policies om isolering på spridning av COVID-19 och socialt
välmående
Hur barn får information om pandemin (COVID-19), en enkätundersökning till barn
och föräldrar i Sverige, Storbritannien, Spanien, Australien, Kanada och Brasilien.

2020-05-22
2020-05-20
2020-05-19

Norra
Norra
Norra

2020-05-15
2020-05-12

Norra
Norra

2020-05-12

Norra

2020-05-04

Norra

Prediktorer för allergisk sjukdom hos barn: En kohortstudie i Västerbotten (Northpop
Child).
COVID-19, hur vanligt är det att virusinfektionen påverkar hjärtat, på vilket sätt och
varför?
Effekter av oralt Levosimendan (ODM-109) på andningsförmågan hos patienter med
ALS: oblindad förlängning för patienter som slutför studie 3119002

2020-04-28

Norra

2020-04-28

Norra

2020-04-23

Norra

Effekter av oralt Levosimendan (ODM-109) på andningsförmågan hos patienter med
2020-04-21
ALS.
En fas 3, randomiserad, placebokontrollerad prövning av Arimoclomol vid amyotrofisk 2020-04-14
lateralskelos
Kirurgi under pandemin COVID-19: en internationell studie (CovidSurg)
2020-03-17

Norra
Norra
Norra
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2020-02-29

2020-03-31

2020-04-30

2020-05-31

2020-06-30

Februari

Mars

April

Maj

Juni

Västra
Uppsala-Örebro
Stockholms
Norra
Sydöstra
Södra
Oklart
Totalt

0
0
1
0
0
0
0
1

1
2
11
1
0
2
0
17

10
25
55
2
4
9
0
105

26
40
114
11
13
23
3
230

44
55
131
14
18
29
5

296
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