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Titel
Vecka (ink)Sjukvårdsregion
COVID-19 (SARS-CoV-2 infektion) hos organtransplanterade (CORONA)
18 Västra
Kombinerad, randomiserad, dubbelblind, dosbekräftande fas 3a-studie med parallell design för
att bedöma effekt och säkerhet av topikal behandling med 1% GPB-kräm i 4 veckor jämfört med
placebo och öppen fas 3b-studie för att bedöma långvarig effekt och säkerhet hos patienter med
primär axillär hyperhidros som behandlas med 1% GPB-kräm
18 Västra
COPE - Covid-19 under graviditet och i tidig barndom
18 Västra
Familjers vardagsliv och relationer under Covid-19
18 Västra
Frekvens och karaktäristik av bakteriella infektioner hos sjukhusvårdade patienter med covid-19
18 Västra
Erfarenheter hos patienter inom palliativ vård och deras närstående med anledning av den
18 Västra
pågående Covid-pandemin
Multicenter, dubbelblind parallellgrupp, randomiserad, placebokontrollerad, 3 doser, 40 veckors
17 Västra
förlängning till studie ID-078A301 och ID-078A302 för att utvärdera
Sjuklighet, död och marginalisering vid diabetes jämfört med risker för personer i den allmänna
17 Västra
befolkningen
Covid-19-epidemin i Sverige och kardiometabol sjukdom. Spridning, riskfaktorer och
17 Västra
konsekvenser
Coronavirus (COVID-19) inverkan på incidens, karaktäristika och utfall vid hjärstopp
17 Västra
Insjuknande och prognos för sjukhusvårdad COVID-19 i Västra Götalandsregionen med avseende
17 Västra
på kardiovaskulär sjuklighet och riskfaktorer
Kamerabaserad mätning av vitalparametrar och prioritering vid
16 Västra
misstänkt Covid-19 infektion
Utredning av hjärtats systoliska och diastoliska funktion mätt med konventionell och "strain"
echokardiografi hos IVA-patienter med COVID-19 med speciell inriktning lungkretsloppets
16 Västra
blodtryck (SPICE)
Demografi och andra karakteristika, komorbiditet och riskfaktorer för Covid-19-insjuknande och
16 Västra
prognos
Utvärdering av lungfunktion med elektrisk impedanstomografi hos kritiskt sjuka Covid-19
17 Västra
patienter (Covid-19-Vent)
COVID-19: kliniska symtom i relation till virologiska, immunologiska och cellulära biomarkörer
15 Västra
Europeisk studie under pågående covid-19 pandemin för att ta reda på erfarenheter,
16 Västra
upplevelser, åsikter och behov hos patienter och personal i primärvård
Lungfunktionsmätning vid respiratorbehandling på operation och intensivvården. "LUNARstudien" "Lungbarometric measurements in Normal And in Respiratory distressed lungs"
15 Västra
Effekt av Evolocumab på patienter med hög kardiovaskulär risk utan tidigare hjärtinfarkt eller
14 Västra
stroke
Ischemisk och icke-ischemisk hjärtdysfunktion hos kritiskt sjuka patienter
14 Västra
En randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad (fas IIb) studie med dubbelblind fortsättning
för att utvärdera effekt och säkerhet av Vamorolone hos gående pojkar med Duchennes
14 Västra
muskeldystrofi (DMD)
En retrospektiv jämförelse av kliniska,elektrokardiografiska och ultraljudskarakteristika samt
kliniskt utfall hos patienter med Takutsubo syndrom jämfört med patienter med akut hjärtinfarkt
13 Västra
Känslor och åsikter i relation till Covid-19
Kriskommunikation och samhällsförtroende i det multipublika samhället (KRISAMS) panelstudien
Riskfaktorer och kompetenser i ungdomen
CovidFlux: Respirationsfysiologisk undersökning av patienter med misstänkt covid-19 prehospitalt
Att hantera covid-19 i vardagsliv: en webbaserad enkät

14 Västra
13 Västra
17 Västra
18 Uppsala-Örebro
18 Uppsala-Örebro
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Titel
Vecka (ink)Sjukvårdsregion
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
18 Uppsala-Örebro
plackpsoriasis
Klinisk studie för att utreda säkerhet och effekt med behandling av Covid 19 utlöst ARDS med
mesenkymala
18 Uppsala-Örebro
celler
En randomiserad, multicenter, dubbelblind, parallellgruppsstudie för att undersöka effekterna
av Sparsentan på njurfunktionen hos patienter med primär fokal segmentell glomeruloskleros
18 Uppsala-Örebro
(FSGS)
Covid-19 - Lungultraljud (LUS) för stöd vid diagnostik och behandling.
18 Uppsala-Örebro
Hyaluronan - en potentiell orsak till ventilationssvikt vid dödsfall i covid-19
18 Uppsala-Örebro
Covid-19 infektion hos barn med cancer
18 Uppsala-Örebro
Utforska och beskriva vårdmiljöer för rehabilitering från strokeenheter till hemmet - REARCH
18 Uppsala-Örebro
projektet
Epidemiologisk beskrivning av intensivvårdade patienter med COVID-19: den svenska SIRI18 Uppsala-Örebro
populationen
ENKÄTUNDERSÖKNING OM EFFEKTER AV COVID-19 PANDEMIN PÅ HÄLSA OCH STUDIER HOS
18 Uppsala-Örebro
SVENSKA UNIVERSITETSSTUDENTER
Immunitet och smittfrihet hos Covid-19 patienter i Östergötland
18 Uppsala-Örebro
Behandling av nedstämdhet via telefon för personer 65 år och äldre under pågående covid-1918 Uppsala-Örebro
pandemi
Effekt av Camostat Mesilat på COVID-19-infektion: En randomiserad, placebokontrollerad
18 Uppsala-Örebro
läkemedelsstudie (CamoCO-19)
En randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad studie för att utvärdera effekten och
17 Uppsala-Örebro
säkerheten för Nefecon hos patienter med...
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
17 Uppsala-Örebro
(smittsamhet)
UPMOST - Studier av graviditetskomplikationer
17 Uppsala-Örebro
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.
17 Uppsala-Örebro
Mobilitet och smittspridning - studier av relationen mellan anonyma individers rörlighet och
17 Uppsala-Örebro
smittspridning
Seroepidemiologisk studie av COVID-19 vid infektionskliniken i Västerås; En prospektiv
16 Uppsala-Örebro
kohortstudie
Hur resilient är samhället under den pågående COVID-19? maria.vallstrom@hufb.se
17 Uppsala-Örebro
Barn- och ungdomskirurgi i Sverige – omfattning, struktur, kvalitet och resultat, med speciellt
16 Uppsala-Örebro
fokus på Covid-19-epidemins effekter på operationsverksamheten.
16 Uppsala-Örebro
Psykologiska reaktioner på COVID-19 pandemin i den Svenska befolkningen: Psykisk hälsa,
Etikansökan rörande vetenskaplig studie covid19 .Effects on hemostasis and the immune system
by covid-19 and analytes as prognostic markers “HICOV. Önskemål om förtursprövning
16 Uppsala-Örebro
MOM2B – en studie av perinatal hälsa med en smartphone-applikation och
18 Uppsala-Örebro
maskininlärningsmetoder
Studie av hur COVID-19 påverkar nervsystemet
16 Uppsala-Örebro
En nationell kartläggning av karakteristika och utfall för patienter som intensivvårdats till följd av
17 Uppsala-Örebro
Coronapandemin i Sverige 2020
Biomarkörer vid covid-19
16 Uppsala-Örebro
Psykologiska strategier för hanterandet av Covid-19 pandemin
16 Uppsala-Örebro
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Titel
Fallbeskrivning av kluster av COVID-19 med asytomatisk smitta; serologisk uppföljning
Detektion av SARS-CoV-2 på fomiter och i luft i och nära vårdutrymme för covid-19 patienter
COVID-19 infektion hos cancerpatienter
”Covid-19 pandemin: Prioritering av patienter till intensivvård
– Utveckling och implementering av etiskt beslutsstöd tillsammans med verksamheten ”
Lungfunktionsmätning vid respiratorbehandling på operation och intensivvården. "LUNARstudien" "Lungbarometric measurements in Normal And in Respiratory distressed lungs"
Tidig diagnostik av akuta infektioner
Prospektiv studie av njursvikt-mediatorer i blod, urin och luftvägssekret hos
intensivvårdspatienter
Äldre personers upplevelse av risk och psykisk hälsa i förhållande till Covid -19
REALE; Relationen mellan katastrofmedicinsk utbildning och levda erfarenheter av att arbeta i
katastrofer
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
Aerosoliserat DNas för behandling av andningssvikt vid COVID-19 infektion- en fas 2, öppen,
randomiserad prövning.
Fas 3 studie jämförande Daratumumab, Velcade och Dexamethason (DVd) med Velcade och
Dexamethason (Vd) hos patienter med relaps eller refraktärt multipelt myelom
Prediktion av sepsis med en dataalgoritm hos patienter inlagda på Intensivvårdsavdelning, en
randomiserad klinisk valideringsstudie (SEP-SE-02).
Voice diagnostics: appbaserad röstdiagnostik. Akustisk röstmätning som markör för rösthälsa
samt för somatisk eller neurologisk sjukdom
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
Analys av partiklar i utandningsluften för att förkorta och optimera den tid som patienter är
Sepsis – det dysreglerade immunsystemet
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
Lungfunktionsmätning vid respiratorbehandling på operation och intensivvården. "LUNARstudien" "Lungbarometric measurements in Normal And in Respiratory distressed lungs"
Behandling med konvalescentplasma till patienter med Covid-19 infektion
Antikroppssvarets betydelse för virusdiversitet och symptombild vid covid-19
ansökan om EPM med förtur för ny behandling av COVID
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 COVID19 på kommuners välfärdsstruktur samt civilsamhällets organisationer
Att tillhöra riskgruppen. Coronapandemins konsekvenser för äldres hälsa och vardag.

Uppdaterad: 2020-04-29

Vecka (ink)Sjukvårdsregion
15 Uppsala-Örebro
16 Uppsala-Örebro
15 Uppsala-Örebro
16 Uppsala-Örebro
15 Uppsala-Örebro
14 Uppsala-Örebro
14 Uppsala-Örebro
14 Uppsala-Örebro
17 Uppsala-Örebro

17 Uppsala-Örebro
18 Södra
18 Södra
17 Södra
17 Södra
17 Södra
17 Södra
17 Södra
16 Södra
17 Södra
17 Södra
16 Södra
15
14
14
14
14

Södra
Södra
Södra
Södra
Södra

14 Södra
13 Södra
17 Södra
13 Södra
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Titel
Vecka (ink)Sjukvårdsregion
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
13 Södra
annan orsak
Åtgärder för minskad luftsmitta till vårdpersonal i möte med patienter
17 Södra
Studier av dendritiska cellens roll vid virusinfektioner och cancer
18 Sydöstra
Diabetes and Covid19 survey study
17 Sydöstra
Cellbiologiska förändringar vid myalgisk encefalomyelit (ME), även kallat kroniskt
17 Sydöstra
trötthetssyndrom (CFS)
[Covid-19] Social närhet i en tid av fysisk distans: stödjande telefonsamtal med äldre personer
16 Sydöstra
under Covid-19-krisen
Validering av självprovtagning för diagnostik av virus och bakterier i luftvägarna.
13 Sydöstra
Normer på lärarutbildningen
18 Sydöstra
Effekter av färska och lagrade röda blodkroppar på hjärtfunktion
18 Stockholms
Covid-19: RECOVER - En randomiserad studie med RAAS-Blockad till patienter med svår Covid-1918 Stockholms
infektion
COVID-19 hos patienter med kronisk leversjukdom
18 Stockholms
Förekomsten av pulmonell hypertension, med eller utan högerkammarbelastning, hos patienter
18 Stockholms
med COVID-19 som vårdas i respirator på IVA-avdelning.
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
18 Stockholms
dubbelskapad finns nu i 2020-02109
18 Stockholms
Psykiska hälsoeffekter av COVID_19-utbrottet - en longitudinell internationell jämförelse
18 Stockholms
Åldrande i god hälsa- individer, familjer, hushåll, och samhälle i förändring
18 Stockholms
Extrakorporal membranoxygenering vid COVID-19-infektion hos barn och vuxna: Europeisk
18 Stockholms
multicenterundersökning.
HALT Covid-19 studien: Inhalation av Ciklesonid mot SARS-coronavirus-2 orsakad
18 Stockholms
lunginflammation: En randomiserad oblindad behandlingsstudie.
Symtom, symtomlindring och vårdkonsumtion hos personer som avlider med COVID-19
infektion. Registerstudie baserad på nationella Palliativregistret och Region Stockholms VAL
18 Stockholms
databas.
Personlighetsfaktorer och dess påverkan på inlärning och övertygelser
18 Stockholms
54767414MMY3003 Phase 3 Study Comparing Daratumumab,
Lenalidomide and Dexamethasone (DRd) vs Lenalidomide
and Dexamethasone (Rd) in Subjects With Relapsed or
Refractory Multiple Myeloma
EudraLink - Diarienummer: 2019-02395 // En fas 1/2-studie av den orala TRK-hämmaren LOXO101 hos pediatriska patienter med avancerade solida eller
primära tumörer i centrala nervsystemet
Covid 19 under graviditet och förlossning:erfarenheter från Stockholm 2020
Rehabilitering och vård vid COVID-19
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

18 Stockholms
18 Stockholms
18 Stockholms
18 Stockholms
18 Stockholms
18 Stockholms
18 Stockholms

Sjukdomsförlopp och immunitetsutveckling efter genomgången SARS-CoV-2 infektion hos barn
och unga

17 Stockholms

En fas 1/2-studie av den orala TRK-hämmaren LOXO 101 hos pediatriska patienter med
framskridna solida eller primära tumörer i centrala nervsystemet
Påverkan av Covid-19-infektion hos cancerpatienter

17 Stockholms
18 Stockholms
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Titel
Singelcenterstudie för att utvärdera effekten av oralt tebipenempivoxil på normal tarmflora
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
Njurultraljud för bedömning av risken att utveckla akut njurskada hos patienter med covid-19
Diagnostiska testmetoder för COVID-19 för uppskalning och hemtest
Klinisk prövning avseende klinisk effekt av anakinra alternativt tocilizumab jämfört med
standardbehandling vid COVID-19 med svår andningspåverkan
Effekt av olika antivirala läkemedel på SARS-CoV-2 infekterade patienter (¨The NOR-SWE
Solidarity multicenter trial)
COVID-19 interaktion med värd vävnader
Studier på organ från avlidna Covid-19 patienter
Covid-19 under tidig graviditet
Genetiska, cellulära, och kliniska studier av unga patienter med svår COVID-19 infektion

Uppdaterad: 2020-04-29

Vecka (ink)Sjukvårdsregion
17 Stockholms
17 Stockholms
17 Stockholms
17 Stockholms
17 Stockholms
17 Stockholms
17 Stockholms
17 Stockholms
17
17
16
16

Stockholms
Stockholms
Stockholms
Stockholms

16 Stockholms
En forskningsstudie för att studera långsiktig säkerhet med jordnötsbehandling, AR101, för
deltagare i tidigare AR101-studier.
Bilddiagnostik vid COVID-19
studie Covid-19 och koagulopati

17 Stockholms
16 Stockholms
16 Stockholms

Klinisk, radiologisk och patologisk korrelation med COVID-19, jämfört med andra tillstånd
Inflammation, utveckling och behandling av störningar i autonom kontroll
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 SARS-CoV2/Covid-19
COVID-19 Gedoc. En databas och biobank för klinisk forskning om demenssjukdomar.
Spel om pengar och spelproblem under coronapandemin 2020
Insamling av blodprover för validering och utvärdering av serologiska tester av Covid-19patienter
Föräldrars erfarenheter av distansundervisning av barn och ungdomar under stängning av
skolorna på grund av COVID-19
Diarienummer: 2019-04034 / Protokoll: EIG-LNF-011
Psykologiskt stöd till vårdpersonal och chefer i samband med covid-19 pandemin.
Binge-Eating Genetics Initiative BEGIN (forever detta Anorexia Genetics Initiative - ANGI)
Kulturella aktiviteter och psykologiskt välbefinnande under COVID-19-pandemin
Uppföljning av COVID19 patienter sjukhusvårdade i Region Stockholm
Akut myokardskada hos patienter med Covid-19
Psykisk och allmän hälsa bland svenskar under COVID-19-pandemin
Lungfunktionsmätning vid respiratorbehandling på operation och intensivvården. "LUNARstudien" "Lungbarometric measurements in Normal And in Respiratory distressed lungs"
Skattning av funktionsnivå och skörhet hos hospitaliserade patienter med covid-19 och dess
betydelse för mortalitet och fortsatt hospitalisering

16 Stockholms
17 Stockholms
16 Stockholms
17 Stockholms
16 Stockholms
16 Stockholms
17 Stockholms
16 Stockholms
16 Stockholms
17 Stockholms
16 Stockholms
17
17
15
16
16

Stockholms
Stockholms
Stockholms
Stockholms
Stockholms

15 Stockholms
14 Stockholms
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Titel
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?
OSCAR-studien: En enkät- och intervjuundersökning av personer som opererats för
matstrupscancer i Sverige
Effekter på patienter som genomgått allogen stamcellstransplantation eller cellterapi av COVID19 inklusive effekter av att skydda patienter from smitta
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
Tidig samspelsbaserad intervention för extremt prematurfödda barn
Undersökning av covid-19 virus i tandvårdsmiljö för riskbedömning och prevention- KI Dnr 41235/2020
ansökan om EPM med förtur för ny behandling av COVID
Hyperbar oxygenbehandling vid sviktande lungfunktion från COVID-19 lunginflammation
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Vecka (ink)Sjukvårdsregion
15 Stockholms
15 Stockholms
15 Stockholms
15 Stockholms
14 Stockholms
14 Stockholms
14 Stockholms
14 Stockholms
14 Stockholms
14 Stockholms
16 Stockholms
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Kategori
Industri

Sjukvårdsregion
Västra
Uppsala-Örebro
Stockholms
Norra
Sydöstra
Södra
Oklart
Uppdaterad: 2020-04-29

Akademi
1
0
1
0
1
0
0

Region

Oklart

7
13
36
6
5
9
0

17
26
67
6
0
13
1

TOTAL
0
0
0
0
0
0
7

25
39
104
12
6
22
8

Vecka
v 13

Sjukvårdsregion
Västra
Uppsala-Örebro
Stockholms
Norra
Sydöstra
Södra
Oklart
Uppdaterad: 2020-04-29

v 14

v 15

2
0
16
0
1
3
2

v 16

4
3
24
1
0
5
0

v 17

v 18

4
9
17
0
1
2
1

2
3
6
0
0
1
1

7
9
20
4
2
9
0

Kumulativa EPM ansökningar/sjukvårdsregion - vecka

Antal EPM ansökningar

25
20
15
10
5
0
Västra

Uppsala-Örebro

Stockholms

Norra

Sydöstra

Sjukvårdsregion
v 13

v 14

v 15

v 16

v 17

v 18

Södra

TOTAL

6
15
21
7
2
2
4

25
39
104
12
6
22
8

