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Sjukvårdsregion
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2021-03-23
2021-03-14

Västra
Västra
Västra

2021-03-12

Västra

Bostadsområdets socioekonomiska status betydelse för att drabbas av allvarlig covid19 i Göteborg med omnejd.
Analys av faktorer som kan bidra till respons eller resistens mot behandling med
PREVSAM: Tidig identifiering och samverkande insatser för att förebygga långvariga
Socio-ekonomiska och miljömässiga effekter av Covid-19 och utvärdering av
hälsorelaterade policyåtgärder - en panelundersökning i åtta länder
Effekter av fysisk kondition och kognitiv förmåga på hjärnans hälsa och funktion.
PCHF - COVICAV Registry
Multicenter, internationell,observationell kohortstudie
Covid19-pandemin: hur påverkas doktorander?
Fallbeskrivning av rehabprocessen för tre patienter med varierande symptom av
Modifierar PFAS-exponering risk för COVID-19 eller immunologiskt svar efter
vaccination mot SARS-CoV-2?
Kontaktfri mätning av vitalparametrar vid bland annat infektioner av typen Covid-19

2021-03-12

Västra

2021-03-10
2021-03-07
2021-02-18

Västra
Västra
Västra

2021-02-11
2021-02-10

Västra
Västra

2021-01-27
2021-01-27
2021-01-22

Västra
Västra
Västra

2021-01-15

Västra

Högriskyrken för COVID-19 -smittvägar, skyddsmekanismer och överlappande
COVID19 hos vuxna med medfött hjärtfel
Mortalitet hos intensivvårdspatienter efter byte av vårdgivare.
Ägandeformer och covid-19 inom svensk äldreomsorg
Symtombild och livskvalitet efter genomgången Covidinfektion
Risk för epilepsi efter Covid-19
Långvariga symtom efter Covid19-infektion hos vårdpersonal i Västra
Götalandsregionen
Kartläggning av förekomst, förlopp och påverkan på cancerpatienter med Covid-19 i
Påverkan på små luftvägar och hållbar arbetsförmågan efter Covid-19
En randomiserad, placebokontrollerad, dubbelblind klinisk studie i fas 2/3 som syftar
till att utvärdera effektiviteten, säkerheten och farmakokinetiken hos MK-4482 hos
En randomiserad, placebokontrollerad, dubbelblind klinisk studie i fas 2/3 som syftar
Incidens av typ 1-diabetes innan, under och efter coronavirusepidemi
Symtomatologi & Immunitet vid COVID-19
Covid och det centrala nervsystemet: biomarkörer för inflammation och
neurodegeneration, bilddiagnostik och kognitivt status
Upplevelser och erfarenheter av strategiskt arbete hos personer i ledande ställning
Hur har arbetsmiljön och återhämtning bland sjukvårdspersonal påverkats av covid-19
pandemin?
Ett medarbetar- och chefsperspektiv
Implementering av fälttestning för SARS-CoV-2
Livskvalitet hos den vuxna svenska befolkningen
Psykiatrisk akutvård och coronapandemin
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2020-12-18
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2020-11-23
2020-10-27

Västra
Västra
Västra
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Västra
Västra

2020-10-27
2020-10-22
2020-10-09

Västra
Västra
Västra

2020-10-09
2020-10-05
2020-10-02
2020-09-23

Västra
Västra
Västra
Västra

2020-09-18
2020-09-10

Västra
Västra

2020-09-01
2020-08-28
2020-08-05

Västra
Västra
Västra

Socialt engagerad konst, marginalisering och pandemi. Hur har Covid-19 påverkat
AMASS-projektet?
Kardiovaskulära långtidseffekter efter genomgången COVID-19/SARS-CoV-2-infektion
Covid19 och inverkan på barns rörelse och livskvalitet
Kan CADScor®Systemet ersätta myokardscintigrafi för uteslutning av stabil
kranskärlssjukdom?
Registerbaserade studier av graviditet, graviditetskomplikationer, antikonception och
inverkan av stress i arbetslivet på hälsoutfall i populationen
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Västra
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Epidemiologiska studier avseende risker i arbetsmiljö och omgivningsmiljö för
insjuknande i COVID-19 och influensa
Vilka effekter har covid-19 pandemin haft på patienter med tjock- och
ändtarmscancer? Analys av sjukdomsgrad, behandling och långtidsöverlevnad
Undersökning av möjlig skyddseffekt av MPR-vaccination mot COVID-19: en
retrospektiv kohortstudie
Covid-19 - rehabiliteringsmedicinska perspektiv kring hälsa, rehabilitering och arbete
för patienter så väl som personal
Att förstå hur olika grader av skörhet påverkar utveckling av COVID 19

2020-07-15

Västra

2020-07-10

Västra

2020-07-09

Västra

2020-07-08

Västra

2020-07-01

Västra

Upplevelser av arbetsmiljö, hälsoeffekter och sjukfrånvaro bland sjukvårdspersonal i
samband med vårdens omställning för att hantera Covid-19 krisen
Post-lVA COVID-19 uppföljningsstudie (PICU)
Prospektiv validering av ett urintest för tidig prognos av det kliniska förloppet hos
patienter med SARS-CoV-2-infektion (Covid-19)
Effekten av Covid-19 pandemin på elektiva knä-och höftprotes patienter i Sverige

2020-06-29

Västra

2020-06-26
2020-06-26

Västra
Västra

2020-06-25

Västra

Kartläggning av sväljsvårigheter, röstbesvär och fysisk funktion samt rehabilitering av
sväljsvårigheter vid covid-19
Covid-19 - uppföljning efter hemgång i Västra Götaland
Hur påverkar COVID-19 pandemin antalet patienter som drabbas av höftfraktur?

2020-06-25

Västra

2020-06-25
2020-06-22

Västra
Västra

Effekter av COVID19 på hälsa, välfärd och våld i hemmet.
COPE-Staff utvärdering av den psykosociala arbetsmiljön och upplevelse av att arbeta
med eller nära gravida, födande och nyfödda under Covid-19 pandemin

2020-06-18
2020-06-17

Västra
Västra

Uppföjning av patienter med Covid-19 som vårdats på intensivvårdsavdelningen på
Södra Älvsborgs sjukhus
Effekt och säkerhet av läkemedelsbehandling vid diabetes och risken för död och
morbiditet inklusive kardiovaskulära händelser och cancer. En registerstudie.

2020-06-16

Västra

2020-06-15

Västra

Ansökan om bedömning för coronaenkät om alkohol (corona-alkohol BO11)
Primärinfektion och återinsjuknande i covid-19 och andra luftvägsvirus
Undersökning av vilka rehabiliteringsbehov gällande handfunktion och kognitiv
nedsättning som uppstår i samband med långvarig sjukhusvård vid insjuknande i Covid19
Rehabiliteringsutfall och långtidsprognos hos individer som vårdats på
intensivvårdsavdelning på Sahlgrenska Universitetssjukhuset för covid-19
Patienters och anhörigas upplevelser av vård i hemmet under coronapandemin

2020-06-11
2020-06-11
2020-06-10

Västra
Västra
Västra

2020-06-10

Västra

2020-06-09

Västra

Kartläggning av sjukvårdsbehov i sluten vård på grund av Covid 19 hos patienter
opererade för medfött hjärtfel under barnaåren
Pilotstudie av mikrobiologisk diagnostik vid luftvägsinfektion på prov från
utandningsluft
Övervikt/Obesitas - en riskfaktor för allvarlig sjukdom i Covid-19?
Maternellt och perinatalt utfall efter Covid-19 infektion under graviditet
Covid-19 Primärvård Göteborg
Beskrivande registerstudie för att utvärdera hur behandlingsverkligheten ser ut hos
typ 2-diabetiker i Sverige - DAISY
Migranters Vårdsökningsmönster: Generellt och vid Covid 19

2020-06-03

Västra

2020-06-02

Västra

2020-06-02
2020-05-31
2020-05-28
2020-05-28

Västra
Västra
Västra
Västra

2020-05-26

Västra
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Mag-tarmsymtom vid Covid-19-infektion
Immunterapeutisk behandling med pembrolizumab (antikropp) hos
melanompatienter med hög risk för återfall efter fullständigt kirurgiskt
ingrepp/operation
Pilotstudie om avsked i coronatider-att vårda nära anhöriga i livets slutskede samt ta
avsked under Covid19-restriktioner
Ökar covid-19 risken att drabbas av ischemisk stroke orsakad av storkärlsocklusion?

2020-05-19
2020-05-19

Västra
Västra

2020-05-19

Västra

2020-05-18

Västra

Gravida med Covid-19, vårdade på intensivvårdsavdelning, en observationsstudie.

2020-05-18

Västra

OPTION – att påbörja igångsättning av förlossningen hemma – är det ett säkert
alternativ för mor och barn?
OutPatienT InductiON: Labour induction in an outpatient setting - a multicenter
randomized controlled trial (OPTION)
Covid-19-pandemins påverkan på aborttalen i Sverige
Hur barn och ungdomar mår känslomässigt under pandemin covid-19
Vårdbesök på distans under rådande Covid-19-pandemi hos barn och ungdomar med
Att vara anhörig på en intensivvårdsavdelning - under COVID 19 pandemin
Timing av tracheotomi på Covid-19 positiva patienter - en randomiserad studie

2020-05-18

Västra

2020-05-15
2020-05-12
2020-05-07
2020-05-06
2020-05-04

Västra
Västra
Västra
Västra
Västra

COVID-19 i äldreomsorg i Göteborgsområdet
COVID-19 (SARS-CoV-2 infektion) hos organtransplanterade (CORONA)
COPE - Covid-19 under graviditet och i tidig barndom
Familjers vardagsliv och relationer under Covid-19
Frekvens och karaktäristik av bakteriella infektioner hos sjukhusvårdade patienter
med covid-19
Erfarenheter hos patienter inom palliativ vård och deras närstående med anledning av
den pågående Covid-pandemin
Covid-19-epidemin i Sverige och kardiometabol sjukdom. Spridning, riskfaktorer och
konsekvenser
Sjuklighet, död och marginalisering vid diabetes jämfört med risker för personer i den
allmänna befolkningen
Coronavirus (COVID-19) inverkan på incidens, karaktäristika och utfall vid hjärstopp

2020-05-04
2020-04-27
2020-04-27
2020-04-26
2020-04-24

Västra
Västra
Västra
Västra
Västra

2020-04-24

Västra

2020-04-21

Västra

2020-04-21

Västra

2020-04-21

Västra

Insjuknande och prognos för sjukhusvårdad COVID-19 i Västra Götalandsregionen med
avseende på kardiovaskulär sjuklighet och riskfaktorer
Kamerabaserad mätning av vitalparametrar och prioritering vid 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 blodtryck (SPICE)
Demografi och andra karakteristika, komorbiditet och riskfaktorer för Covid-19insjuknande och prognos
Utvärdering av lungfunktion med elektrisk impedanstomografi hos kritiskt sjuka Covid19 patienter (Covid-19-Vent)
COVID-19: kliniska symtom i relation till virologiska, immunologiska och cellulära
biomarkörer
Europeisk studie under pågående covid-19 pandemin för att ta reda på erfarenheter,
upplevelser, åsikter och behov hos patienter och personal i primärvård

2020-04-20

Västra

2020-04-16

Västra

2020-04-08

Västra

2020-04-07

Västra

2020-04-07

Västra

2020-04-07

Västra

2020-04-07

Västra
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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
Känslor och åsikter i relation till Covid-19
Kriskommunikation och samhällsförtroende i det multipublika samhället (KRISAMS) panelstudien
Smarta armband för hälsoövervakning och tidig upptäckt av COVID-19
Effekter av Covid-19-pandemin på skogsresursanvändning i landsbygdssamhällen i
Indien
Palliativ vård under Covid-19 pandemin (PaQC-C19) – Arbetsmiljöns betydelse för
vårdens kvalitet och vårdpersonalens hälsa
Uppskjuten kirurgisk cancervård i Sverige i samband med covid-19 pandemin

2020-04-07

Västra

2020-04-01

Västra

2020-03-27
2020-03-24

Västra
Västra

2021-03-26
2021-03-22

Uppsala-Örebro
Uppsala-Örebro

2021-03-19

Uppsala-Örebro

2021-03-18

Uppsala-Örebro

Kvinnors trygghet i skuggan av pandemin: En omfångsstudie av våld och övergrepp
mot kvinnor och barn i Sverige under Covid-19
En randomiserad, öppen, klinisk multicenterstudie som jämför effektivitet och
säkerhet för antikropp–läkemedelskonjugatet SYD985 med läkarens val hos patienter
med icke-resektabel lokalt avancerad eller metastaserande HER2-positiv bröstcancer

2021-03-18

Uppsala-Örebro

2021-03-17

Uppsala-Örebro

Klinisk utvärdering av snabb diagnostik av SARS-CoV-2
Prevalens och betydelse av koronar mikrovaskulär sjukdom hos patienter med
hjärtinfarkt utan signifikant kranskärlssjuka (Myocardial Infarction with NonObstructive Coronary Arteries, MINOCA).
Immunologiskt svar vid vaccination mot covid- 19 av patienter med njursvikt stadium
4 eller 5
ICARUS-IBD: En internationell studie av COVID-19 antikroppssvar vid pågående
immunosupprimerande behandling av IBD
Orsaken till Covid-19s effekt på smaksinnet
En dubbelblind, placebokontrollerad interventionsstudier för att utvärdera antiviral
effekt av en nasal enkeldos med LTX-109 3% gel, jämfört med placebo gel, hos
personer med COVID-19 infektion
En öppen, multicenterstudie för att utvärdera effekt, säkerhet och tolerabilitet av
PDNO (nitrosooxypropanol) infusion hos patienter med Covid-19 och akut pulmonell
hypertension
Vaccinationssvar (B- och T-cellsvar) vid Covid-19 vaccination hos patienter med
nedsatt immunförsvar, långtidsuppföljning
Vård- och omsorgspersonals erfarenheter av att arbeta på särskilt boende och inom
hemtjänst vid Covid -19 pandemin i Sverige
Föräldrars livssituation och erfarenheter av vårdinsatser under COVID-19-pandemin

2021-03-15
2021-03-15

Uppsala-Örebro
Uppsala-Örebro

2021-03-11

Uppsala-Örebro

2021-02-16

Uppsala-Örebro

2021-02-15
2021-02-12

Uppsala-Örebro
Uppsala-Örebro

2021-02-10

Uppsala-Örebro

2021-02-05

Uppsala-Örebro

2021-01-28

Uppsala-Örebro

2021-01-26

Uppsala-Örebro

Covid 19 -studie av vaccinsäkerhet och skyddseffekt hos vårdanställda (Uppsala Health
Worker Covid-19 Vaccine study- UCOVAC)
Hunden som ett hjälpmedel vid diagnostik av Covid-19
Förändringar i sjukdom, patientkaraktäristika och utfall hos patienter vårdade på
svenska intensivvårdsavdelningar för COVID-19
SWEDEGENE - Vaccin mot Covid19 och biverkningar
Immunsvar av vaccination för sars-Cov2 vid multipel skleros
Distansarbete under Covid-19-pandemin och psykosocial hälsa

2021-01-22

Uppsala-Örebro

2021-01-22
2021-01-21

Uppsala-Örebro
Uppsala-Örebro

2021-01-15
2021-01-14
2021-01-10

Uppsala-Örebro
Uppsala-Örebro
Uppsala-Örebro
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COVID-19 och KLL: en retrospektiv observationell studie från the European Research 2020-12-22
Initiative on CLL (ERIC)
En adaptiv, randomiserad och blindad multicenterstudie gällande säkerhet och
2020-12-21
effektivitet av terapier för behandling av sjukhusinlagda patienter med covid-19.
(TICO)
Utsöndring och infektiv förmåga hos nya coronaviruset SARS-CoV-2 före symtomdebut 2020-12-15

Uppsala-Örebro
Uppsala-Örebro

Uppsala-Örebro

Covid-19 vaccinuppföljning registeranalys
Att främja psykiska hälsa hos ungdomar och deras föräldrar som har migrerat till
Sverige i relation till Covid-19 krisen
Familjer och utbildning under Covid-19 restriktioner
Seroepidemiologisk studie av C0VID-19 vid Laboratoriemedicin i Region Västmanland

2020-12-14
2020-12-08

Uppsala-Örebro
Uppsala-Örebro

2020-12-03
2020-12-03

Uppsala-Örebro
Uppsala-Örebro

Utveckling av virus- och serologiska tester för COVID-19
Familjecentrerad vård i samband med planerad hjärtkirurgi
Seroprevalens och T-cellssvar mot SARS-CoV-2 hos barn efter genomgången covid-19

2020-12-02
2020-11-23
2020-11-18

Uppsala-Örebro
Uppsala-Örebro
Uppsala-Örebro

Personals insatser i att förebygga samt minska smittspridning i kommunala
dagverksamheter för äldre personer i ljuset av Covid-19 pandemin
Kan förlust av den manliga könskromosomen (kromosom Y) i vita blodkroppar hos
män predisponera för svårt Covid-19 förlopp? En studie som utnyttjar covid-19
provsamling BbK-02455 från Stockholms Medicinska Biobank (SMB)

2020-11-11

Uppsala-Örebro

2020-11-11

Uppsala-Örebro

Uppföljning av psykiatriska och neurologiska symtom hos Post COVID patienter
Rehabmed/ Ger kliniken Universitetssjkuhuset Örebro samt Primärvården region
Örebro län
Aborter och preventivmedel i tider av Covid-19 pandemin
Vilka faktorer påverkar beslut om behandlingsbegränsningar inom intensivvården hos
patienter med sepsis och svår lungsvikt inkluderande Covid-19?

2020-11-09

Uppsala-Örebro

2020-11-04
2020-10-30

Uppsala-Örebro
Uppsala-Örebro

Resttillstånd efter mildare covid-19. En studie med fokus på funktions-och
aktivitetsförmåga samt resttillstånd med fokus på de perifera luftvägarna
Covid-19-testning: vad kan vi lära oss om nationell-regional koordinering och
inflytande
Covid-19 - immunologiskt åldrande, proteinuttryck och inflammation
Vårdpersonals arbetsmiljö och hälsa under Covid-19 pandemin
Studie av effekten av probiotiskt tillskott på SARS-CoV-2-antikroppssvar hos friska
vuxna
Att vara i frontlinjen under en pågående pandemi - kommunanställda sjuksköterskors,
fysioterapeuters, arbetsterapeuters och socionomers erfarenheter och strategier i ett
framtidsperspektiv
Personalens erfarenheter och upplevelser av en säker arbetsmiljö i samband med
insatser i ordinärt boende under COVID-19 pandemin
Digitala resurser i undervisningen. Effekter av Covid-19
Påverkar skolstängning förekomsten av lgG antikroppar mot SARS-CoV-2 hos
gymnasieelever?
Barn och ungas röster om covid-19

2020-10-26

Uppsala-Örebro

2020-10-26

Uppsala-Örebro

2020-10-23
2020-10-16
2020-10-15

Uppsala-Örebro
Uppsala-Örebro
Uppsala-Örebro

2020-10-14

Uppsala-Örebro

2020-10-02

Uppsala-Örebro

2020-09-30
2020-09-29

Uppsala-Örebro
Uppsala-Örebro

2020-09-25

Uppsala-Örebro

ADJUST-ADHD –anpassning, reaktioner, beteenden och behandlingssvar under Covid19 pandemin hos personer med ADHD
Luftföroreningar och COVID-19: Populationsbaserad studie

2020-09-24

Uppsala-Örebro

2020-09-23

Uppsala-Örebro
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Hur påverkas lungkapaciteten hos personer som genomgått medelsvår-svår Covid-19
av specifik fysioterapeutisk träning, samt hur upplevs vårdtid, rehabperiod och
efterförlopp?
Behandling med testosteron-5-alfa-reduktashämmare och risken att drabbas av
allvarlig covid-19. -En registerstudie
Säker transport av svårt sjuka Covid-19 intensivvårdspatienter mellan olika sjukhus en retrospektiv studie
Välbefinnande bland hemtjänstens äldre brukare under och efter COVID-19: Om
ofrivillig ensamhet, intimitet på avstånd och trygghetsskapande bemötande

2020-09-21

Uppsala-Örebro

2020-09-17

Uppsala-Örebro

2020-09-11

Uppsala-Örebro

2020-09-09

Uppsala-Örebro

T-cellssvar mot SARS-CoV-2 antigen hos personal vid Infektionskliniken Region
Västmanland
Optimal tid för kirurgi efter SARS-CoV-2 infektion
CORVETTE - Corona virus evaluering av transmitterad infektion och ett transformerat
effektivt antikroppssvar
Äldres upplevelser av äldreomsorgen
Prevention och behandling av COVID-19 i samhället, rapporterade utfall: en
retrospektiv studie
Covid-19 hos individer som lever med hiv i Sverige
Hållbar arbetsmiljö, hälsa, patientsäkerhet och produktivitet och konsekvenser av
Covid-19 pandemin
Har informationen om Covid-19 pandemin varit åtkomlig och begriplig för personer
med funktionsnedsättning och kan den förbättras?
Kartläggning av fysisk funktion efter covid-19
Introduktion av nya medarbetare och handledning av studenter under en pandemi Utmaningar för intensivvårdssjuksköterskor vid vård av svårt sjuka patienter med
Covid-19
Omstruktureringar i besöksnäringen i spåren av covid-19: konsekvenser för individer
och arbetsmiljöer
Undersökning om ungdomars upplevelse av vården under coronapandemin
Direkta och indirekta effekter av covid-19 på stroke och strokevård i Sverige-en

2020-09-04

Uppsala-Örebro

2020-09-04
2020-09-02

Uppsala-Örebro
Uppsala-Örebro

2020-09-02
2020-09-02

Uppsala-Örebro
Uppsala-Örebro

2020-08-31
2020-08-31

Uppsala-Örebro
Uppsala-Örebro

2020-08-27

Uppsala-Örebro

2020-08-26
2020-08-24

Uppsala-Örebro
Uppsala-Örebro

2020-08-21

Uppsala-Örebro

2020-08-20
2020-08-19

Uppsala-Örebro
Uppsala-Örebro

Föräldrars upplevelser av separation från sitt nyfödda barn pga. Covid-19 pandemin

2020-08-13

Uppsala-Örebro

Covid-19 och cancer: kort- och långsiktiga effekter på cancervården och patienter med
cancer
Hälsa, livsvillkor och levnadsvanor bland vuxna i Värmland före och efter
coronapandemin bröt ut i Sverige
Kartläggning av och intervention mot klusterutbrott av covid-19 i Region Uppsala
(CRUSH COVID)
Resiliens på individ och systemnivå under Covid-19 pandemin: påverkande faktorer på
i
i å risk- och terapistratefiering
l l
i
äk patienter
h
b mediljö
h ik
Biomarkörer
för hprognostisk
för
C0VlD-19

2020-08-11

Uppsala-Örebro

2020-08-03

Uppsala-Örebro

2020-08-03

Uppsala-Örebro

2020-07-31

Uppsala-Örebro

2020-07-22

Uppsala-Örebro

Covid-19 och ambulanssjukvårdens arbetsmiljö
Epidemiologisk övervakning av SARS-CoV-2 med genetiska och kliniska data från
patienter med Covid-19 i Region Örebro Län
Kan BCG- blåsinstillation minska risk för COVID-19 infektion?
Covid19 i Region Sörmland: Retrospektiv kohortstudie på de kritiskt sjuka patienterna

2020-07-21
2020-07-21

Uppsala-Örebro
Uppsala-Örebro

2020-07-14
2020-07-13

Uppsala-Örebro
Uppsala-Örebro
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Förändringar i hjärtats funktion särskilt avseende högerkammaren vid COVID-19 på
intensivvårdande patienter i Västerås; en ekokardiografiskutvärdering till
patientförlopp och labratoriefynd under 3 månader våren 2020

2020-07-13

Uppsala-Örebro

Att förstå reaktioner på emotionellt material i media under COVID-19 och kopplingen
till kognitiva aktiviteter
Vad har vi lärt oss och vad ska vi lära oss om antikroppar mot den nya
Coronavirussjukdomen
Dödlighet, dödsorsak och sjukdomsdiagnoser i relation till body mass index (BMI),
midjeomfång och andra riskmarkörer hos 40 och 50-åriga personer, som 1990-1999
genomgick allmän hälsokontroll i landstinget Västmanlands regi

2020-07-10

Uppsala-Örebro

2020-07-09

Uppsala-Örebro

2020-07-08

Uppsala-Örebro

Könssteroid modulerande behandling och risk för COVID-19-relaterad sjuklighet och
dödlighet.
Prevalens, mortalitet och spridning av Covid-19 på SÄBO i Region Uppsala
Prostate Cancer data Base (PCBaSe) 4.0: Registerbaserade studier av prostatacancer i
Sverige utgångna från Nationella prostatacancerregistret (NPCR)

2020-07-08

Uppsala-Örebro

2020-07-07
2020-07-07

Uppsala-Örebro
Uppsala-Örebro

Effekten av COVID-19 på svenska brottmålsutredningar och processer - En
ögonblicksbild av praktikers verklighet
Äldrevänlig kommun - Livssituation och möjlighet till delaktighet för äldre i samhället
under inverkan av Coronapandemin.
Förekomst av djup ventrombos vid lindrig till måttlig Covid-19-infektion
Kan antiandrogen behandling av prostatacancer påverka risken att insjukna i covid-19?

2020-07-03

Uppsala-Örebro

2020-06-29

Uppsala-Örebro

2020-06-26
2020-06-25

Uppsala-Örebro
Uppsala-Örebro

Psykisk hälsa, ohälsa och sjukdom i samband med graviditet. Utvärdering av en
strukturerad metod för att identifiera psykisk ohälsa i tidig graviditet.
Undersökning av duration av smittsamhet vid covid-19 infektion.
Undersökning av presymptomatisk smitta vid covid-19.

2020-06-18

Uppsala-Örebro

2020-06-16
2020-06-16

Uppsala-Örebro
Uppsala-Örebro

"Beslut om ej intensivvård vid Covid-19 - karakteristik av vårdbegränsade patienter på 2020-06-15
ett svenskt länssjukhus"
Förlust av den manliga könskromosomen (kromosom Y) hos män och dess roll för
2020-06-15
uppkomsten av cancer och Alzheimers sjukdom; en studie baserad på EpiHealthkohorten
COVID-19 pandemin, graviditet och barnafödande - hur påverkas den mentala hälsan? 2020-06-11

Uppsala-Örebro

Omställningar inom socialtjänsten till följd av covid-19 - effekter för arbetsmiljö hälsa
och välbefinnande
ADJUST – anpassning, reaktioner och beteenden under Covid-19 pandemin
Fokus på covid-19 och dess effekter på ambulanssjukvården
Europeiskt projekt om COVID-19 patienter som kräver intensivvård i europeiska och

2020-06-10

Uppsala-Örebro

2020-06-09
2020-06-08
2020-06-08

Uppsala-Örebro
Uppsala-Örebro
Uppsala-Örebro

Utvärdering av Teaching Recovery Techniques som första linjens intervention för
2020-06-05
flyktingbarn som visar tecken på posttraumatisk stress - en randomiserad kontrollerad
studie
Smittspridning och vårdhygienrutiner bland vårdpersonal under covid-19 pandemin
2020-06-04
di
b
d
å
b
id
bl
d
å
d
l
Utveckling och validering av prediktiva modeller inom prehospital sjukvård
2020-06-03
Covid-19 Samsjuklighet, mekanismer och prognosmarkörer
2020-06-02
Utbredning av covid-19 i Värmland – en serologisk studie
2020-05-29

Uppsala-Örebro

Uppsala-Örebro

Uppsala-Örebro

Uppsala-Örebro
Uppsala-Örebro
Uppsala-Örebro
Uppsala-Örebro
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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
Sjuksköterskestudenters väg in i arbetslivet under pågående coronaviruspandemi

2020-05-27

Uppsala-Örebro

2020-05-27
2020-05-26
2020-05-23

Uppsala-Örebro
Uppsala-Örebro
Uppsala-Örebro

Jämförande trender i incidens och utfallet av patienter med akut hjärtinfarkt under
COVID-19 utbrottet i Sverige
Buklägesbehandling med högflödesgrimma vid covid-19
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

2020-05-20

Uppsala-Örebro

2020-05-19
2020-05-18
2020-05-18
2020-05-15

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

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
Örebro Covid-19-studie (ÖCov)
2020-05-11
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

Uppsala-Örebro

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

2020-05-08
2020-05-07

Uppsala-Örebro
Uppsala-Örebro

2020-05-05
2020-05-04
2020-04-30

Uppsala-Örebro
Uppsala-Örebro
Uppsala-Örebro

2020-04-29

Uppsala-Örebro

Klinisk studie för att utreda säkerhet och effekt med behandling av Covid 19 utlöst
ARDS med mesenkymala celler
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
En randomiserad, multicenter, dubbelblind, parallellgruppsstudie för att undersöka
effekterna av Sparsentan på njurfunktionen hos patienter med primär fokal
segmentell glomeruloskleros (FSGS)
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

2020-04-28

Uppsala-Örebro

2020-04-28

Uppsala-Örebro

2020-04-28
2020-04-28

Uppsala-Örebro
Uppsala-Örebro

2020-04-27

Uppsala-Örebro

2020-04-27
2020-04-27
2020-04-26

Uppsala-Örebro
Uppsala-Örebro
Uppsala-Örebro

Uppsala-Örebro
Uppsala-Örebro
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Epidemiologisk beskrivning av intensivvårdade patienter med COVID-19: den svenska
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)
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.

2020-04-24
2020-04-23

Uppsala-Örebro
Uppsala-Örebro

2020-04-23

Uppsala-Örebro

2020-04-23

Uppsala-Örebro

2020-04-23

Uppsala-Örebro

2020-04-21

Uppsala-Örebro

2020-04-19

Uppsala-Örebro

2020-04-17

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
Studie av hur COVID-19 påverkar nervsystemet
Psykologiska strategier för hanterandet av Covid-19 pandemin
Covid-19 pandemin: Prioritering av patienter till intensivvård – Utveckling och
implementering av etiskt beslutsstöd tillsammans med verksamheten
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

2020-04-14
2020-04-08
2020-04-07

Uppsala-Örebro
Uppsala-Örebro
Uppsala-Örebro

2020-04-07

Uppsala-Örebro

2020-04-07

Uppsala-Örebro

COVID-19 infektion hos cancerpatienter
Skattning av funktionsnivå och skörhet hos hospitaliserade patienter med covid-19
och dess betydelse för mortalitet och fortsatt hospitalisering
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

2020-04-07
2020-04-06

Uppsala-Örebro
Uppsala-Örebro

2020-04-03
2020-03-30

Uppsala-Örebro
Uppsala-Örebro

2020-03-27

Uppsala-Örebro

Läkemedel som påverkar ACE2 och COVID-19-prognos

2020-03-26

Uppsala-Örebro
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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
COVID-19 interaktion med värd vävnader
Skillnader i bedömningar och beslut om insatser som kan utgöra risk för diskriminering
En dubbelblindad, placebokontrollerad studie i fas 2 av RV001V hos män med
biokemiskt återfall efter kurativt syftande behandling av lokal prostatacancer

2020-03-23

Uppsala-Örebro

2020-02-21
2020-02-21
2021-03-31

Uppsala-Örebro
Uppsala-Örebro
Södra

Fertilitet och reproduktiva beslut under Covid-19-pandemin
Computational Language Assessments med fokus på mental hälsa.
Interventioner, preferenser och vaccination mot COVID-19
Anhörigas erfarenheter och upplevelser av covid-19 pandemin
Erfarenheter av ofrivillig barnlöshet under Covid-19-pandemin
Utvärdering av effekten av vaccination mot COVID-19 hos hemodialyspatienter - en
multinationell kohortstudie
Jämförande studier av antigentester för SARS-CoV-2
SARS-2-CoV-virus i sädesvätskan hos män med mild COVID-19 (COVIDAN-2)
Betydelsen av ventilation för smittspridning av SARS-CoV-2 på grundskolor
Konsumption av antitrombin hos patienter som lider av svåra covid-19 infektioner

2021-03-29
2021-03-29
2021-03-23
2021-03-17
2021-03-14
2021-03-11

Södra
Södra
Södra
Södra
Södra
Södra

2021-03-09
2021-02-26
2021-02-18
2021-02-17

Södra
Södra
Södra
Södra

Svar på SARS-CoV-2-vaccination hos patienter med hereditärt angioödem
Utvärdering av bestående luktbesvär efter insjuknande i Covid-19
Mobila tvärprofessionella hemsjukvårdsteam och Covid-19 pandemins påverkan på
arbetsmiljön för kommunal hemsjukvårds- och hemtjänstpersonal

2021-02-12
2021-02-09
2021-02-05

Södra
Södra
Södra

Uppföljning av behandling med konvalescensplasma vid Covid-19 till patienter med

2021-02-04

Södra

Vaccination mot COVID19 vid inflammatoriska reumatiska sjukdomar: Inverkan av
2021-02-04
antireumatiska behandlingar på vaccinsvar och skydd mot infektioner. En svensk
nationell vaccinationsstudie (COVID19-REUMA)
Utvärdering av SARS-CoV-2 provtagning
2021-01-28
Dataspelande, spel om pengar och andra beteendemönster i Sverige under covid-19 – 2021-01-21
samband med psykisk hälsa, social situation och inställning till pandemin

Södra

Identifiering av Covid-19 hos vuxna patienter och prediktion av sjukdomsprogress via
biomarkörer. En explorativ retrospektiv studie.
Svensk aktiv uremivård – kostnad och kostnadseffektivitet av befintliga behandlingar
före och under Covid-19
COVID-vaccination: Effektivitets-, risk- och säkerhetsstudie (COVERS)
T-lymfocyt svar hos individer som haft COVID-19
Covid-19-pandemins påverkan på psykisk hälsa hos elever på Sveriges
idrottsgymnasier – en anonym enkätstudie.

2021-01-19

Södra

2021-01-11

Södra

2021-01-07
2021-01-04
2020-12-29

Södra
Södra
Södra

SARS-CoV-2 i utandningsluft från Covid-19-sjuka vid sång, tal och andning
Förbättrad syrgasbehandling vid COVID-19
Uppfattningar om hälsodeterminanter och upplevelser under COVID-19 bland
människor som bor i Sverige - en tvärsnittsundersökning
Covid-19 pandemins påverkan av patienter med synhotande näthinnesjukdomar

2020-12-21
2020-12-21
2020-12-21

Södra
Södra
Södra

2020-12-21

Södra

Utveckling av internationellt frågeformulär för patienter med COVID-19, Fas III

2020-12-21

Södra

Södra
Södra
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Hur påverkade covid-19 kärlkirurgi i Sverige 2020? En nationell registeranalys av
2020-12-14
utförda kärloperationer
Subtypa COVID-19 patienter med risk för att utveckla kroniska strukturella
2020-12-10
förändringar i lungan i syfte att snabbt diagnostisera och förebygga permanenta
lungskador
Avsaknad av rodnad (neurogen inflammation) runt en histaminframkallad hudsvullnad 2020-12-09
(ödem) hos 80-åriga män kan innebära ett minskat försvar mot Covid-19.

Södra
Södra

Södra

Studenters upplevelser av att få träna på KTC under Covid 19 – ett tidsperspektiv

2020-11-23

Södra

Preferenser och vaccination mot influensa och COVID-19
Behandling av aggression hos rättspsykiatriska patienter med stöd av Virtual Reality

2020-11-21
2020-11-19

Södra
Södra

Förekomst av antikroppar mot covid-19 hos befolkningen i Skåne
Övervakning av vitala parametrar hos patienter infekterade med covid-19 som vårdas
i hemmet, en randomiserad genomförbarhetsstudie
Vårdsökande och mortalitet i beroendesjukdomar, förgiftningar, suicidförsök och
suicid före och under COVID-19-pandemin
Att vara lärare på distans: en studie av gymnasielärares erfarenheter av omställningen
till distansundervisning under Coronavåren 2020
Förändrade arbetssätt i akademin under Covid- 19 pandemin: på väg mot det nya
normala?
Digital och icke-invasiv screening för COVID-19 med hjälp av artificiell intelligensEffekt och säkerhet med Ustekinumab vid re-induktionsbehandling hos patienter med
måttligt till svårt aktiv Crohns sjukdom med sekundär behandlingssvikt.

2020-10-20
2020-09-23

Södra
Södra

2020-09-10

Södra

2020-09-09

Södra

2020-09-07

Södra

2020-09-02
2020-09-01

Södra
Södra

Luftvägsregistret – Registerdesign, status samt följsamhet till nationella riktlinjer

2020-08-31

Södra

Digital vård och covid-19: Möjligheterna för digital vård i tider av samhällsspridning av
infektionssjukdom i Sverige
En randomiserad öppen studie utvärderande den diagnostiska användbarheten av
Lumentin® 44 som kontrastmedel vid CT-enterografi jämfört med MR-enterografi i
patienter med Crohns sjukdom
Självbedrägeri och subjektiva riskbedömningar av COVID-19
Fysisk aktivitet för att förbättra hälsa och livskvaliteten hos medborgare i Lindängenutvärdering av intervention utvecklad inom deltagarbaserad forskning

2020-08-20

Södra

2020-08-20

Södra

2020-08-11
2020-07-17

Södra
Södra

COVID-19 och förändringar i självavstängning från spel om pengar – undersökning av
allmänt tillgänglig data från Spelinspektionens frivilliga avstängningstjänst Spelpaus

2020-07-03

Södra

Elever på idrottsrelaterat gymnasium, COVID 19 och motståndskraft
COVID-19 och förändringar i spel om pengar – objektiva avidentifierade data på en
befarad hälsokonsekvens av pandemin
Socioekonomiska effekter av COVID-19
Förändringar i vårdsökande för alkohol-, drog och spelberoende under COVID-19pandemin - en sammanställning av vårddata från Beroendecentrum i Malmö

2020-06-29
2020-06-26

Södra
Södra

2020-06-15
2020-06-10

Södra
Södra

Seroprevalens för covid-19 på Skånes universitetssjukhus- prediktorer för
Långtidskomplikationer efter genomgången sepsis

2020-06-07
2020-06-04

Södra
Södra
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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
Luftvägsregistret – Registerdesign, status samt följsamhet till nationella riktlinjer

2020-06-03

Södra

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

Södra
Södra
Södra

2020-05-27

Södra

2020-05-26
2020-05-20

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.
Covid-19-epidemin och risk för psykisk ohälsa och spelproblem i idrotten. En
enkätstudie för beslutsunderlag i närtid.
GenerationTech - enkätstudie om åldrande, teknik och hälsa ur ett
generationsperspektiv
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
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

2020-05-04

Södra

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

Södra
Södra
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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
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

2020-04-15

Södra

2020-04-14

Södra

2020-04-11

Södra

2020-04-09
2020-04-08

Södra
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

Lungfunktion, hjärtfunktion och fysisk kapacitet hos patienter med långdragna besvär
efter SARS-CoV2-infektion och koppling till DNA-förändringar

2021-03-19

Sydöstra

Patienters välbefinnande, psykisk hälsa och psykosocialt tillstånd efter att de vårdats
för Covid-19 på intensivvårdsavdelning
Vaccination mot Covid-19 för personer med misstänkt PEG-allergi, Hudtestning med
PEG och polysorbat-80
Insamling av prover från frivilliga försökspersoner som insjuknat eller har hög risk
(exponerade)a att insjukna i SARS-CoV-2 samt mag-och tarmvirusinfektioner

2021-03-04

Sydöstra

2021-03-04

Sydöstra

2021-03-03

Sydöstra

Hur mobiliserar sig kvinnor i Argentina genom vardagliga kommunikationspraktiker för 2021-02-24
att kraftfullt och effektivt främja jämställdhet i landet?

Sydöstra

Insamling av avkodade prover för virusisolering och antikroppsanalys gällande SARSCoV-2 samt mag-och tarmvirus.
Utvärdering av snabbtester för COVID-19 samt korrelation av analyssvar med
infektivitet.
Kartläggning av fysisk funktion efter Covid-19
Risk för att smittas covid-19 kopplat till olika faktorer bla ålder, kön och tidigare
vaccination från 2019 och framåt
Genetisk variation avseende SARS-CoV-2 och biomarkörer vid covid-19 - en explorativ
studie

2021-02-03

Sydöstra

2021-01-05

Sydöstra

2020-12-20
2020-12-16

Sydöstra
Sydöstra

2020-12-16

Sydöstra
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Livsvillkor, Stress och Hälsa; en prospektiv studie för att undersöka orsaker till
skillnader i hälsa, särskilt hjärtinfarkt, mellan människor med olika socioekonomisk
status.
Effekter av covid-19-pandemin på kontakter med hälso- och sjukvård och förskrivning
av läkemedel i relation till kön, ålder och socioekonomisk position – en
registerbaserad studie
Förekomst av antikroppar mot SARS-CoV-2 i en representativ population och samband
med demografiska och socioekonomiska faktorer samt levnadsvanor, hälsa och
sjukdom
Incidens och handläggning av akuta hjärtinfarkter i Region Jönköpings län under Covid19 pandemin
IVA-behandling av COVID-19 i Sydöstra sjukvårdsregionen
Levd erfarenhet av Rehabilitering efter Covid-19: Ett intersektionellt perspektiv

2020-12-04

Sydöstra

2020-12-02

Sydöstra

2020-11-30

Sydöstra

2020-11-18

Sydöstra

2020-11-06
2020-10-22

Sydöstra
Sydöstra

Sjuksköterskors erfarenheter kring prioriteringar för hälsa och välbefinnande hos äldre 2020-10-21
personer på äldreboende i Sverige under COVID-19 pandemin: en kvalitativ studie

Sydöstra

Långdragna symtom hos ej sjukhusvårdade patienter med COVID-19 – en prospektiv
Komplikationer relaterade till subkutana venportar under Covid-19-pandemin –en
jämförelse med retrospektiva data.
Långtidseffekt av SARS-COV2 infektion på kardiovaskulära och cerebrala systemet
under pågående COVID-pandemi
Covid-19-pandemins konsekvenser för bussförare i lokal-och regional kollektivtrafik

2020-10-13
2020-10-05

Sydöstra
Sydöstra

2020-09-21

Sydöstra

2020-09-14

Sydöstra

REAGERA - Sjukvårdens ansvar i mötet med utsatta äldre. Personalintervention

2020-09-14

Sydöstra

En internationell kartläggning av sederings-, analgesi- och deliriumhantering hos vuxna 2020-09-02
patienter inom intensivvård (SaNDMAN studien) med särskilt fokus på COVID-19
patienter
Covid-19 - epidemiologi och framgångsfaktorer för kortare vårdtid och minskad
2020-08-11
mortalitet på svenska sjukhus
Modell för prognos av covid-19 spridning på kommunal och regional nivå i Sverige.
2020-07-17

Sydöstra

Förändringar i immunförsvaret hos tuberkulosexponerade individer
Disruption - hur påverkas primärvårdens arbete och psykosociala arbetsmiljö av
coronapandemin?
Följeforskning på strukturerat multifaktoriellt arbetsmiljöarbete på Medicin- och

2020-07-10
2020-07-10

Sydöstra
Sydöstra

2020-07-07

Sydöstra

Förändrade vårdmiljöer – Hur påverkar Covid -19 pandemin sjuksköterskors
arbetsförhållanden och patientsäkerheten?
Prognostiska faktorer och spektrat av kroniska skador efter genomgången COVID-19
infektion
Riskvärdering, medicinsk prioritering och intensivvårdsbehov vid COVID-19
Upplevlser och psykisk hälsa hos HBTQ+ personer under pandemin 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
En fas IIb, 2-arm, randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad, multicenterstudie
för att optimera Diamyd Terapi, administrerad i lymfkörtlar lymfkörtlar, kombinerat
med en oral D-vitaminbehandling, för att undersöka effekterna på typ 1 diabetes och
återstående insulinsekretion

2020-07-03

Sydöstra

2020-06-22

Sydöstra

2020-06-10
2020-06-08
2020-06-08

Sydöstra
Sydöstra
Sydöstra

2020-06-07
2020-06-02

Sydöstra
Sydöstra

Sydöstra
Sydöstra
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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.

2020-06-01
2020-05-29

Sydöstra
Sydöstra

2020-05-20
2020-05-18

Sydöstra
Sydöstra

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
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
Diabetes och COVID-19 pandemin
Cellbiologiska förändringar vid myalgisk encefalomyelit (ME), även kallat kroniskt
trötthetssyndrom (CFS)
Validering av självprovtagning för diagnostik av virus och bakterier i luftvägarna

2020-05-18
2020-05-15

Sydöstra
Sydöstra

2020-05-13

Sydöstra

2020-05-13
2020-05-07

Sydöstra
Sydöstra

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

Sydöstra
Sydöstra
Sydöstra

2020-04-30

Sydöstra

2020-04-23
2020-04-21
2020-04-17

Sydöstra
Sydöstra
Sydöstra

2020-04-17

Sydöstra

Påverkar effekter på hemostas (blodlevringssystemet) och immunsystemet av
infektion med covid-19 prognosen?
En nationell kartläggning av karakteristika och utfall för patienter som intensivvårdats
till följd av Coronapandemin i Sverige 2020
Social närhet i en tid av fysisk distans: stödjande telefonsamtal med äldre personer
under Covid-19-krisen
Betydelse av kärlskada vid långtids-COVID
Rättsliga implikationer för samhälliga tvångs- och kontrollåtgärder i syfte att hämma
smittspridningen av Covid-19
Webbaserad träning av luktsinnet hemifrån med inriktning på personer med
förändringar i luktsinnet till följd av covid-19
Kommunikation av akut men osäker kunskap – medierapportering och förtroende i

2020-04-15

Sydöstra

2020-04-14

Sydöstra

2020-04-09

Sydöstra

2021-03-29
2021-03-29

Stockholms
Stockholms

2021-03-24

Stockholms

2021-03-16

Stockholms

Psykisk hälsa under Covid-19 pandemin - studier baserade på aggregerade data från
EU-länder
Komorbiditeter och Covid-19: Samband mellan underliggande sjukdom och ålder och
allvarlig sjukdom eller död vid covid-19 sjukdom
Utredning av tidig spridning av covid-19 i Stockholm
Protrombotiska och vaskulära biomarkörer för COVID-19 patientstratifiering - från
kohorter till klink
Ett år med Covid-19 – hur ser sjukligheten ut hos barn med cancer
Att lära sig franska under Covid–19 – språkanvändning och språkutveckling hos
svenska studenter i Frankrike och i Sverige

2021-03-15

Stockholms

2021-03-15

Stockholms

2021-03-11
2021-03-05

Stockholms
Stockholms

2021-03-03
2021-03-03

Stockholms
Stockholms
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Fysisk aktivitet för främjande av hjärnhälsa bland skolungdomar
Antikoagulantia vid covid-19 infektion. Journalgranskningsstudie på Norrtälje sjukhus

2021-03-02
2021-02-26

Stockholms
Stockholms

Överdödlighet, ett sätt att skatta COVID-19-dödlighet och riskfaktorer för COVID-19död
Inventering och prioritering av forskningsfrågor gällande långvariga symtom vid covid19
Hjärtpåverkan hos barn med Multisystemiskt Inflammatoriskt Syndrom (MIS-C) i
In vitro studier av immunologiska funktioner hos patienter med kroniska
lymfoproliferativa tumörsjukdomar (Myelom, lymfom, KLL) och MGOS: Extra
blodprovstagning
Akut hjärtlungsjukdom hos äldre (Acute heart and lung disease in the elderly; AHLDIE)

2021-02-26

Stockholms

2021-02-25

Stockholms

2021-02-24
2021-02-24

Stockholms
Stockholms

2021-02-24

Stockholms

Erfarenheter av coronapandemin bland afrosvenskar i Järvaområdet
2021-02-22
Bakomliggande faktorer vid svår COVID-19 - genetik och autoantikroppar mot
2021-02-20
interferon
Multisjuka patienters hälsa - en studie om prevalens, incidens, läkemedelsbehandling, 2021-02-19

Stockholms
Stockholms

Sjukvårdens kapacitet att hantera COVID-19 krisen
2021-02-18
Effekterna av Covid-19 pandemin på den praktiska tjänstgöringen för psykologer (PTP) 2021-02-15

Stockholms
Stockholms

PART studie: Effekter av COVID-19 pandemin på mental hälsa och psykosociala
faktorer
Meconium Aspiration Syndrom och ECMO behovet under Covid-19 Pandemi: En
rikstäckande och internationell registerstudie
Antikroppsmönster före och efter vaccination mot Covid-19 hos patienter med kronisk
njursvikt och dialys
Renactolys-studien
WW-Fingers enkät om Covid 19-pandemin
Utvärdering av digitalt hjälpmedel vid rehabilitering av Covid 19-orsakade kognitiva
problem
Rehabilitering och långvariga symtom efter covid-19
Samvetsstress och rädsla för Covid-19 bland specialistsjuksköterskor som arbetat vid
Covid-IVA under coronapandemin
Studiesituationen under och före Covid-19 pandemin bland universitets- och

2021-02-14

Stockholms

2021-02-12

Stockholms

2021-02-12

Stockholms

2021-02-10
2021-02-05

Stockholms
Stockholms

2021-02-02
2021-01-29

Stockholms
Stockholms

2021-01-28

Stockholms

Immunologiskt svar efter vaccinering med mRNA vaccin mot Covid-19, Comirnaty, hos
immunsupprimerade och immunkompetenta personer – en öppen, icke randomiserad
multicenterstudie i FAS IV
Personer med intellektuell funktionsnedsättning och deras erfarenheter och
upplevelser av Covid-19
Patientsäkerhet i samband med akut sjukdom under COVID-19 pandemin
Blodfetter vid Covid-19
Karaktärisering av inläggning och diagnoser hos patienter med akuta hjärtstillstånd
under SARS-CoV-2 pandemin jämfört med samma period före pandemin

2021-01-26

Stockholms

2021-01-22

Stockholms

2021-01-20
2021-01-11
2020-12-30

Stockholms
Stockholms
Stockholms

Kan internet-baserad multimodal rehabilitering för post-covid-l9 drabbade öka
funktions- och aktivitetsförmåga och underlätta återgång till arbete?
Initiering av spironolakton vid hjärtsvikt med bevarad ejektionsfraktion, en
registerrandomiserad interventionell studie- SPIRRIT-HFPEF
Tobaksbruk och risk för Covid-19: populationsbaserade studier i Norden
Immunsuppressiva läkemedel och svårighetsgrad av COVID-19

2020-12-23

Stockholms

2020-12-21

Stockholms

2020-12-21
2020-12-18

Stockholms
Stockholms

Stockholms
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Förekomsten av antikroppar mot SARS-CoV-2 i Sverige
Studier på patienter i GEDOC Covid-19 databasen
Kortisolnivåer i hår som markör för corona relaterad stress
COVID-19 Gedoc. En databas och biobank för klinisk forskning om demenssjukdomar.

2020-12-18
2020-12-18
2020-12-17
2020-12-15

Stockholms
Stockholms
Stockholms
Stockholms

Övergångar till psykoterapi på distans, personlighetsorientering och anknytningsstil:
Lärdomar från covid-19 pandemi och dess effekter för utförande av psykoterapi
Föräldrars upplevelse av att vänta och föda barn under Corona pandemin
Utvärdering av tester mot Covid-19 antigen.
Risk för SARS CoV-2 infektion bland aktiva och passiva medlemmar på
idrottsföreningen Friskis och Svettis (FS) Stockholm, Sverige
Påverkar ökad handhygien till följd av Covid-19 arbetsrelaterat handeksem och risk för
kontaktallergier?
Utveckling av diagnostiska verktyg baserad på mikroskopi och sekvensering för
bekämpning av Covid-19
Kartläggning av immuncellers struktur och funktion före och efter SARS-CoV-2 och
annan coronavirusinfektion
Påverkas hjärnan senare i livet av psykosocial arbetsstress i mitten av livet?
iSLOSH-MR studien
Validering av diagnoskoder för COVID-19 i Patientregistret
Ett forskningsprogram om covid-19 i Sverige: Smittspridning, bekämpning och effekter
Studier av vävnader från avlidna COVID-19 patienter
Kartläggning av Lymfocyter och SARS-CoV-2 bland tidigare covidsmittade individer

2020-12-13

Stockholms

2020-12-11
2020-12-11
2020-12-07

Stockholms
Stockholms
Stockholms

2020-12-07

Stockholms

2020-12-07

Stockholms

2020-12-01

Stockholms

2020-11-30

Stockholms

2020-11-30
2020-11-27
2020-11-27
2020-11-26

Stockholms
Stockholms
Stockholms
Stockholms

FLUCoV familj – En studie som undersöker om tidigare genomgångna
influensainfektioner ger immuniteten mot SARS-CoV-2 infektion som kan skydda mot
familjesmitta
Uppföljning av COVID19 patienter sjukhusvårdade i Region Stockholm 2dra vågen.

2020-11-24

Stockholms

2020-11-22

Stockholms

FLUCoV vaccin – En studie som undersöker om tidigare genomgångna
COVID-19 infektion och läkemedel under graviditet – läkemedelsanvändning,
infektionens svårighetsgrad samt påverkan på graviditet, graviditetsutfall och
avkomma
Hållbart yrkesliv under Covid-19-pandemin. En undersökning av erfarenheter
avseende personlig skyddsutrustning (PPE) bland ortoped- och traumakirurger som
använder aerosolgenererande verktyg.
Konvalescentplasma för behandling av COVID-19: en randomiserad kontrollerad studie

2020-11-20
2020-11-20

Stockholms
Stockholms

2020-11-19

Stockholms

2020-11-18

Stockholms

Covid-19-associerad hyperinflammation (MIS-C) hos barn
Fas 3, randomiserad studie för att undersöka effekten och säkerheten av
Lonafarnib/Ritonavir +/- PEG IFN-alfa-2a jämfört med PEG IFN-alfa-2a och
placebobehandling hos patienter med kronisk hepatit D
Behandling med ACEI och ARB och dess effekt på Covid-19 prognos
Psykisk och allmän hälsa i Sverige under COVID-19-pandemin
Intensivvårdssjuksköterskors erfarenheter av att informera och stödja närstående till
patienter som vårdats på intensivvårdsavdelning under Covid-19 pandemin.

2020-11-13
2020-11-10

Stockholms
Stockholms

2020-11-09
2020-11-06
2020-11-04

Stockholms
Stockholms
Stockholms

Angiotensin och inflammationsmarkörer vid Covid 19-infektion och metabolt syndrom 2020-10-27

Stockholms

EPM ansökningar gällande covid-19

Uppdaterad: 2021-04-06

18(29)

Akut omhändertagande och utfall av Covid -19 patienter som vårdats inom
ambulanssjukvården
Biomarkers för och sjukdomsmekanismer vid SARS-CoV-2 infektion
Hjärtsvikt PREFERS Stockholm. Hjärtsvikt hos patienter med bihållen och sänkt

2020-10-27

Stockholms

2020-10-26
2020-10-20

Stockholms
Stockholms

Långtidsuppföljning efter akut dialyskrävande njursvikt vid Covid-19
Ändrat sökmönster hos patienter med stroke under Covid-19-pandemin jämfört med
2019, 2018
Hur kirurgisk behandling av hjärtsjukdom påverkats under Covid-19 pandemin

2020-10-16
2020-10-01

Stockholms
Stockholms

2020-10-01

Stockholms

Undersökning av immunitet för covid19 hos barn och pedagogisk personal i ett
svenskt sammanhang
Immunsignalering och bakteriell kolonisering vid KOL och kronisk bronkit
Analyser av mikrobiella och immunologiska svar i luftvägarna hos covid-19 patienter
som grund för nya behandlingsstrategier
Studier av basal immunologi med blodceller från friska individer

2020-09-23

Stockholms

2020-09-22
2020-09-22

Stockholms
Stockholms

2020-09-22

Stockholms

Förändringar i svenskarnas alkohol och tobakskonsumtion enligt audit under perioden 2020-09-19
2018 till 2021 inkluderande coronapandemin
Psykologiskt stöd till vårdpersonal och chefer i samband med covid-19 pandemin
2020-09-18

Stockholms

MORMOR-COVID - dödlighet och psykiatrisk belastning efter COVID-19, en jämförelse
mellan Sverige och Norge
Hälsa och välbefinnande bland ungdomar som lever med och utan HIV i Sydafrika
under COVID-19 pandemin (BUDDY)
Effekter av Covid 19-pandemin på alkoholkonsumtionen i olika grupper
Utveckling av ett test för T-cellsimmunitet mot SARS-CoV-2 vid COVID-19
INSTAR-studien: En randomeriserad dubbelblind studie för att förebygga astma hos
barn
Sjukdomsförlopp och immunitetsutveckling av SARS-Covid2 hos unga och barn.

2020-09-17

Stockholms

2020-09-16

Stockholms

2020-09-14
2020-09-14
2020-09-09

Stockholms
Stockholms
Stockholms

2020-09-08

Stockholms

Tillgång till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter under Covid19 pandemin: en
global enkät
Utveckling av beslutsstöd för att avgöra misstanke om COVID-19 och behov av
isolering vid besök på akutmottagningen
Att arbeta med personal-, chefs- och krisstöd i hälso- och sjukvården under covid-19pandemin
Russinmask eller panik: hanteringsstrategier i covid-19:s desinformationslandskap

2020-09-08

Stockholms

2020-09-08

Stockholms

2020-09-04

Stockholms

2020-09-03

Stockholms

Betydelsen av kommuners olika organisation av äldreomsorg och äldrevård och deras 2020-08-31
åtgärder mot covid-19 för dödlighet och vårdutnyttjande bland äldre personer i
Region Stockholm
COVID-19 - prospektiv mamma-barn studie
2020-08-28
En fas 3, öppen, roll-over studie för att utvärdera säkerhet och effekt av
2020-08-26
långtidsbehandling med VX-661 i kombination med ivacaftor hos patienter 12 år och
äldre med cystisk fibros,homozygota eller heterozygota för F5O8del-CFTR-mutationen

Stockholms

COVID-19 - retrospektiv mor-barn studie
Genetiska och epidemiologiska studier av nylanserade läkemedel för personer med
Multipel Skleros (MS) akronym IMSE II
Effekterna av covid-19 pandemin på omhändertagandet av kärlkirurgiska patienter i
Sverige

2020-08-25
2020-08-25

Stockholms
Stockholms

2020-08-24

Stockholms

Stockholms

Stockholms
Stockholms
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Öppnandet av Karolinska Institutets Campus hösten 2020: Utvärdering och främjande
av medvetenheten om COVID-19
The Scandinavian Post-CoVID Cohort Study -SPCC
Kliniska parametrar, biomarkörer och artificiell intelligens hos patienter som
sjukhusvårdas för Covid-19
Hälsovetenskapliga aspekter på covid-19 - hälsa, stigma och samhällsstrategier för
isolering
Arbetstider och återhämtning under Covid 19 pandemin: Går det att skapa hållbara
arbetsvillkor inom sjukvården under extrema arbetsförhållanden?
Kliniska försök med enklare provtagningsmetoder med fokus på covid-19 diagnostik

2020-08-20

Stockholms

2020-08-20
2020-08-14

Stockholms
Stockholms

2020-08-07

Stockholms

2020-08-06

Stockholms

2020-08-04

Stockholms

Covid19 hos patienter med multipel skleros - riskfaktorer för infektion och allvarligt
förlopp
Stadiemigrering och behandling av kolorektal cancer under och efter Covid-19pandemin
Immunaktivering vid malaria och andra akuta infektionssjukdomar
COVID-19 ED - Konsekvenser av COVID-19-pandemin för personer med
ätstörningserfarenhet
ATLAS-2M, en fas IIIb, randomiserad, multicenter, parallellgrupp, non-inferiority,
öppen studie som utvärderar effekt, säkerhet och tolerabilitet av långverkande
Cabotegravir och Rilpivirine, som injektioner var åttonde vecka eller var
fjärde vecka hos virologiskt supprimerade HIV-1-infekterade vuxna

2020-07-31

Stockholms

2020-07-28

Stockholms

2020-07-27
2020-07-23

Stockholms
Stockholms

2020-07-21

Stockholms

PostCOVID-19 Rehabilitation-Rehabiliteringsmedicinskt status, IKT-stöd och återgång
till arbete
En randomiserad, 2-arms parallellgrupp, dubbel-blind, fas 2 singelcenterstudie för att
utvärdera effekt, säkerhet, tolerabilitet och farmakokinetik av KAND567 jämfört med
placebo hos inneliggande patienter med COVID-19

2020-07-20

Stockholms

2020-07-17

Stockholms

Kartläggning av riskfaktorer för komplikationer och ökad mortalitet efter höftfraktur.
Registerstudier.
Utvärdering av en kort internetförmedlad behandling för ohjälpsam oro över Covid19: en naturalistisk studie
Analys av rumsligt transkriptions och proteinuttrycksmönster i vävnadsprover från
post mortem COVID 19 patienter
I-SHARE-Sverige- Påverkan av COVID-19- pandemin på sexuell och reproduktiv hälsa
och rättigheter i 29 länder: En befolkningsbaserad online-undersökning i Stockholm
med globala jämförelser
Distansmonitorering patienter med covid-19
Covid-19: RECOVER - En randomiserad studie med RAAS-Blockad till patienter med
svår Covid-19-infektion
Omtanke 2020: Psykisk och allmän hälsa i Sverige under COVID-19-pandemin

2020-07-17

Stockholms

2020-07-16

Stockholms

2020-07-12

Stockholms

2020-07-09

Stockholms

2020-07-08
2020-07-07

Stockholms
Stockholms

2020-07-07

Stockholms

Generation Pep - en nationell enkätundersökning om fysiska aktivitet och kostvanor
hos barn 4-17 år
COVID-19 pandemin och småföretagare inom hälso- och sjukvård, -arbetsmiljö, hälsa
och ekonomi hos Sveriges kiropraktorer och naprapater (CAMP)

2020-07-04

Stockholms

2020-07-03

Stockholms

Fingerkvot (2D:4D) som markör för testosteronpåverkan under fosterlivet och
svårighetsgrad av COVID-19 sjukdom

2020-07-02

Stockholms
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Vårdkontaktsökandet vid insjuknande i akut hjärtinfarkt under pågående pandemi
Covid-19
Sjuklighet och sjukvårdskonsumtion i samband med olämplig läkemedelsanvändning
hos äldre patienter. Flera registerstudier i Region Stockholm

2020-07-01

Stockholms

2020-07-01

Stockholms

Studier av sjukdomsförloppet vid Covid-19 infektion
Rollen av genetiska faktorer för immunsvaret mot SARS CoV-2
Hur upplevde personal i hemsjukvård, hemtjänst och på vård- och omsorgsboende
situationen under den tidiga COVID-19-pandemin? En kvalitativ studie med
fokusgruppsdiskussioner i Stockholm
Covid-19:s påverkan på sjuksköterskestudenters lärande i verksamhetsförlagd
utbildning
Studie av svenska barnvaccinationsprogrammets motståndskraft under covid-19
pandemin 2020
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

2020-07-01
2020-06-30
2020-06-30

Stockholms
Stockholms
Stockholms

2020-06-30

Stockholms

2020-06-29

Stockholms

2020-06-25

Stockholms

2020-06-23

Stockholms

2020-06-18

Stockholms

2020-06-18
2020-06-17

Stockholms
Stockholms

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
Lymfocyter och SARS-CoV-2
Covid-relaterad tromboembolism; heriditära och förvärvade riskfaktorer samt
biomarkörers betydelse för insjuknande och outcome (CoVTE)
Longitudinell studie över kognitiva symptom och hjärnskademarkörer 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
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
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 - sjukvårdspersonal ’EKUT-P’ – en
randomiserad kontrollerad studie

2020-06-17

Stockholms

2020-06-16
2020-06-12

Stockholms
Stockholms

2020-06-11

Stockholms

2020-06-11

Stockholms

2020-06-10
2020-06-10

Stockholms
Stockholms

2020-06-10

Stockholms

2020-06-05

Stockholms

2020-06-04

Stockholms

2020-06-04

Stockholms

2020-06-03

Stockholms
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Extrakorporal membranoxygenering för patienter med coronavirussjukdom 2019
(COVID-19)
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”.)
COVICAM- En internationell studie kring användning av komplementär- och
alternativmedicin under COVID-19 pandemin
Att leva med cancer under corona-krisen 2020
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
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
Covid-19 och populationens mottaglighet för information om smittskyddsåtgärder - en
internationell studie om befolkningens benägenhet att implementera och upprätthålla
utfärdade riktlinjer.
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

2020-06-03

Stockholms

2020-06-02

Stockholms

2020-06-01

Stockholms

2020-06-01
2020-05-31

Stockholms
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

2020-05-28

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

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
2020-05-25
Immunreaktioner och antikroppstester för covid-19
2020-05-24
Svensk populationsbaserad studie om förekomst av tromboemboliska komplikationer 2020-05-24
och betydelsen av antikoagulation vid covid-19

Stockholms
Stockholms
Stockholms
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Effekter av Covid-19 pandemin vad gäller psykisk ohälsa med inriktning psykiatri

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

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
2020-05-19

Stockholms
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
Kapillär dysfunktion vid sepsis
Proteintransport över moderkakan i normal graviditet och vid
graviditetskomplikationer
Emotionell Inlärning i Sociala Situationer
EKG analys med artificiell intelligence för att prediktera livshotande kardiovaskulära
händelser vid CoVID 19-infektion
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
2020-05-14

Stockholms
Stockholms

2020-05-14
2020-05-14

Stockholms
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
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
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Hur påverkar COVID-19 pandemin behandlingen av blindtarmsinflammation hos barn; 2020-05-12
en internationell multicenterstudie?
Blodförtunnande medicinering och risk för allvarlig COVID-19: en registerbaserad
2020-05-11
studie
Utveckling av immunologiska metoder för att analysera immunsvar mot COVID-19
2020-05-11

Stockholms
Stockholms
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
Snabbare test för Covid-19 viruset SARS-CoV-2
Den psykiska hälsan hos medicinstudenter som volontärarbetar under C0VID-19 krisen

2020-05-08

Stockholms

2020-05-08

Stockholms

2020-05-07
2020-05-07

Stockholms
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
2020-05-07
ambulanssjukvård- en systematisk utvärdering
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.
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

Stockholms

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

Stockholms
Stockholms
Stockholms

2020-05-04

Stockholms

Forskning på nätbehandling inom reguljär beroendevård
Medfödd benägenhet att utveckla svår covid-19-infektion
Effekten av skolstängningar på spridningen av Covid-19 och psykisk hälsa
Interaktion mellan Covid-19 och kardiovaskulär sjukdom: epidemiologi, prognos och
terapeutiska implikationer
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.
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

2020-05-04
2020-04-30
2020-04-30
2020-04-30

Stockholms
Stockholms
Stockholms
Stockholms

2020-04-29

Stockholms

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

Stockholms
Stockholms
Stockholms

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

Stockholms
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
En fas 1/2-studie av den orala TRK-hämmaren LOXO-101 hos pediatriska patienter
54767414MMY3003 Phase 3 Study Comparing Daratumumab, Lenalidomide and
Dexamethasone (DRd) vs Lenalidomide and Dexamethasone (Rd) in Subjects With
Relapsed or Refractory Multiple Myeloma
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
2020-04-24

Stockholms
Stockholms
Stockholms

2020-04-24

Stockholms

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
Sjukdomsförlopp och immunitetsutveckling efter genomgången SARS-CoV-2 infektion
hos barn och unga
Påverkan av Covid-19-infektion hos cancerpatienter
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
Klinisk prövning avseende klinisk effekt av anakinra alternativt tocilizumab jämfört
med standardbehandling vid COVID-19 med svår andningspåverkan
Diagnostiska testmetoder för COVID-19 för uppskalning och hemtest
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

2020-04-24
2020-04-24

Stockholms
Stockholms

2020-04-23
2020-04-23

Stockholms
Stockholms

2020-04-22

Stockholms

2020-04-22
2020-04-21
2020-04-20

Stockholms
Stockholms
Stockholms

2020-04-20

Stockholms

2020-04-20

Stockholms

2020-04-18

Stockholms

2020-04-17

Stockholms

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

Stockholms
Stockholms
Stockholms
Stockholms
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En forskningsstudie för att studera långsiktig säkerhet med jordnötsbehandling,
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 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
2020-04-15
2020-04-14
2020-04-14

Stockholms
Stockholms
Stockholms
Stockholms

2020-04-12

Stockholms

2020-04-09
2020-04-09

Stockholms
Stockholms

2020-04-09

Stockholms

Spel om pengar och spelproblem under coronapandemin 2020
Föräldrars erfarenheter av distansundervisning av barn och ungdomar under
Insamling av blodprover för validering och utvärdering av serologiska tester av Covid19-patienter
Kulturella aktiviteter och psykologiskt välbefinnande under COVID-19-pandemin

2020-04-09
2020-04-08
2020-04-08

Stockholms
Stockholms
Stockholms

2020-04-07

Stockholms

Psykologiskt stöd till vårdpersonal och chefer i samband med 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
Hyperbar oxygenbehandling vid sviktande lungfunktion från COVID-19
lunginflammation
En nationell registerstudie av patienter med kronisk lymfatisk leukemi
Undersökning av covid-19 virus i tandvårdsmiljö för riskbedömning och prevention- KI
Dnr 4-1235/2020
Covid-19: Analys av förbättrade analysmetoder
COVID-19 GWAS: Genomtäckande associationsstudie av slutenvårdspatienter med
covid-19
Luftvägshantering av Covidpatienter. En internationell observationell studie
"IntubateCovid"
Fas 3 studie jämförande rituximab mot dimetylfumarat vid tidig skovvis multipel
skleros eller kliniskt isolerat syndrom

2020-04-03
2020-04-02

Stockholms
Stockholms

2020-04-02
2020-04-02

Stockholms
Stockholms

2020-04-01
2020-04-01

Stockholms
Stockholms

2020-04-01

Stockholms

2020-03-31

Stockholms
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En randomiserad studie som utvärderar säkerhet och effekt av två
Serologitester för anti-SARS-CoV-2 som orsakar COVID-19
The COMMUNITY study - COVID-19 Biomarkers and Immunity
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
2020-03-31
2020-03-31
2020-03-31

Stockholms
Stockholms
Stockholms
Stockholms

Behandling med inhalerad kväveoxid hos patienter med COVID-19 infektion och
respiratorbehandling.
Studier av pågående och genomgången SARS-CoV-2 infektion (som orsakar COVID-19)
på akutsjukhus i Stockholms län
Covid-19, studie av antikroppssvaret mot SARS-CoV2 infektion medelst singel cell PCR
och framställning av monoklonala antikroppar
Effekterna av COVID-19 pandemin på perinatal psykisk hälsa: En multinationell studie

2020-03-30

Stockholms

2020-03-30

Stockholms

2020-03-30

Stockholms

2020-03-30

Stockholms

Hypertoni, behandling med RAS-blockad och insjuknande i Covid-19
Kirurgi under pågående COVID-19-epidemi.
Anatomisk och funktionell plastocotet inom, primary luktkortex
Covid-19, diagnostisk metod för att mäta antikroppsnivåer hod blodgivare i Stockholm.

2020-03-28
2020-03-27
2020-03-27
2020-03-26

Stockholms
Stockholms
Stockholms
Stockholms

Studier på patienter med SARS-Cov-2 infektion (COVID-19 sjukdom)
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
En randomiserad fas 3 studie för att utvärdera säkerheten och den antivirala
aktiviteten av remdesivir (GS-5734TM) hos deltagare med måttlig covid-19, jämfört
med standardvård
En randomiserad fas 3 studie för att utvärdera säkerheten och den antivirala
aktiviteten av remdesivir (GS-5734TM) hos deltagare med svår COVID-19

2020-03-26
2020-03-25

Stockholms
Stockholms

2020-03-25

Stockholms

2020-03-25

Stockholms

2020-03-25

Stockholms

2020-03-25

Stockholms

Plasma från personer som tillfrisknat från SARS-CoV-2 Coronainfektion som
behandling vid akut COVID-19-sjukdom
Extrakorporal membranoxygenering vid akut andningssvikt på grund av
coronavirusinfektion (COVID-19)
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

2020-03-24

Stockholms

2020-03-24

Stockholms

2020-03-23
2020-03-22

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-IVA. En prospektiv karaktärisering av svenska intensivvårdade patienter med
konstaterad COVID-19 infektion
Gästfrihet under förändrade villkor. Coronapandemins effekter på utsatthet,

2020-03-19
2020-03-18

Stockholms
Stockholms

2020-03-13

Stockholms

2020-10-08

Oklart
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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.
Forskningsprojekt provtagning covid-19 antikroppstest
Insamling av kontrollprover till SARS-CoV-2 antikroppstest
PANDA - Innovationer för stöd relaterat till isolering under pandemi
Upplevelser och erfarenheter hos personer som löper en ökad risk för allvarlig
sjukdom vid COVID-19 och hos personer som har eller har haft COVID-19: En kvalitativ
studie
Pandemi i subarktiska Norr - Erfarenheter av att vara närstående till eller vårda
personer med demens som bor på äldreboende under Covid-19
Effekter av vaccinering mot COVID-19 - En nationell studie
CoVacc: Immunsvar vid vaccination mot Covid-19
Svenska äldreboendestudien av infektionsbarriärer mot covid-19
Ensamhet och hälsa innan, under och efter COVID-19-pandemin bland äldre inom
äldreomsorgen: betydelsen av omsorgens utförande, ojämlikheter och
folkhälsoåtgärder
Småföretag och Covid-19 - ledares lärdomar inför framtida kriser
Hur har corona-pandemin påverkat sökmönstret för barn till akutmottagningen på
Sundsvalls Sjukhus?

2020-06-24

Oklart

2020-06-05

Oklart

2020-05-26
2020-05-11
2021-03-04
2021-02-23

Oklart
Oklart
Norra
Norra

2021-01-12

Norra

2021-01-08
2021-01-07
2020-12-31
2020-12-15

Norra
Norra
Norra
Norra

2020-10-02
2020-09-17

Norra
Norra

Antikroppssvar mot SARS-Cov-2 i relation till individens blodgrupp i AB0-systemet
Vårdkvalitet i livets slutskede vid dödsfall under covid-19-pandemin 2020
Proaktiv testning för covid-19 vid Campus Umeå
Komplikationer vid sorkfeber och influenza (jämfört med COVID-19)
Mikrobiologisk etiologi till co-infektioner/sekundära luftvägsinfektioner samt
bakteriemi hos Covid-19 patienter i Norrbotten
Seroprevalens av nya coronavirus och prediktorer för olika svårighetsgrader av COVID19 i två svenska geografiska områden
Förekomst av SARS-CoV-2 i luftvägarna på personal i samband med smittspårning
inom äldrevården, kopplat till symptomatologi och utveckling av antikroppar

2020-09-14
2020-09-01
2020-08-17
2020-07-20
2020-07-13

Norra
Norra
Norra
Norra
Norra

2020-07-01

Norra

2020-07-01

Norra

Covid-19, Mening i livet och Mental krishantering – en internationell studie
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”
Erfarenheter av intensivvård till patienter som drabbats av COVID-19
Covid-19 och allvarlig psykisk sjukdom
Sjuksköterskestudenters reflektioner efter verksamhetsförlagd utbildning under Covid19 pandemin
Riskfaktorer för att drabbas av COVID-19 och dess komplikationer inklusive
intensivvård och död i Sverige-En nationell studie
Hur barn får information om pandemin (COVID-19), en enkätundersökning till barn
och föräldrar i Sverige, Storbritannien, Spanien, Australien, Kanada och Brasilien.

2020-07-01
2020-06-16

Norra
Norra

2020-06-03
2020-06-02

Norra
Norra

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

Norra
Norra
Norra

2020-05-12

Norra

2020-05-04

Norra

EPM ansökningar gällande covid-19

Uppdaterad: 2021-04-06

28(29)

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?
Komplikationer vid COVID-19
Effekt av hämmad androgensignalering genom behandling av patienter med Covid-19
med enzalutamide
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

2020-04-25
2020-04-24

Norra
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
Virus och värdinteraktioner, immunsvar och sjukdomsutfall vid Covid-19 infektion.
2020-03-26

Norra

Kirurgi under pandemin COVID-19: en internationell studie (CovidSurg)

Norra

2020-03-17

Norra
Norra

Antal inkomna
akumulerat till
slutet av månad

2020-02-29 2020-03-31 2020-04-30 2020-05-31 2020-06-30 2020-07-31 2020-08-31 2020-09-30

Feb

Mar

0
0
1
0
0
0
0
1

Västra
Uppsala-Örebro
Stockholms
Norra
Sydöstra
Södra
Oklart
Totalt

Apr

1
2
22
3
0
2
0
30

Maj

15
27
74
7
4
9
0
136

Jun

33
43
141
16
13
25
2
273

Jul
54
63
170
20
18
35
4

364

Aug
60
74
196
25
22
38
4

419

Sep

61
87
213
28
24
41
4

2020-10-31

2020-11-30

2020-12-31

Okt

Nov

Dec

70
101
234
31
28
46
4

458

80
116
249
33
33
48
6

514

83
126
279
33
36
50
6

565

90
137
301
37
42
61
7
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675
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