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Godkända forskningsprojekt 2019  

Svenska kolorektalcancerregistret – SCRCR 

 

(kronologisk ordning) 

 

Catarina Tiselius  catarina.tiselius@regionvastmanland.se 

2019-01-09   KIRURGI, ONKOLOGI 

Studie av behandling, uppföljning och överlevnad av patienter med appendixcancer 

 

Elin Mariusdotter  emariusdottir@gmail.com 

2019-01-09   KIRURGI   

Postoperativa komplikationer och onkologiska resultat vid Hartmanns operation 

jämfört med främre resektion vid rektalcancer 

 

Martin Rutegård  martin.rutegard@umu.se 

2019-03-20   KIRURGI 

Postoperativ NSAID och påverkan på anastomosläckage samt onkologiskt utfall och 

överlevnad efter kirurgi efter kolorektal cancer 

 

Pamela Buchwald  pamela.buchwald@med.lu.se       

2019-09-01   KIRURGI, ONKOLOGI 

Tumörkaraktäristika, behandling och behandlingsresultat vid kolorektal cancer ur ett 

åldersperspektiv (<50 år, 50–79 år >80 år) 

 

Maziar Nikberg  maziar.nikberg@regionvastmanland.se 

2019-09-19   ANESTESI, ONKOLOGI 

Cancer och anestesi - anestesimedlens inverkan på överlevnad efter 

kolorektalcancerkirurgi) – CANDID 

 

Jennie Engstrand  jennie.engstrand@ki.se   

2019-09-30   ONKOLOGI 

Bedömning, behandling och överlevnad hos patienter med samtidiga dottertumörer i 

lever och lunga från tjock- och ändtarmscancer 
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Pamela Buchwald  pamela.buchwald@med.lu.se 

2019-10-25   KIRURGI 

Anastomosläckage och avlastande stomi vid främre resektion för rektalcancer 

 

Bengt Glimelius  bengt.glimelius@igp.uu.se 

2019-11-13   ONKOLOGI 

LARCTUS- En första utvärdering av en nationell behandlingsstudie 

 

Anna Martling  anna.martling@ki.se 

2019-11-13  KIRURGI, ONKOLOGI, RADIOLOGI, PATOLOGI 

EURECCA - international multidisciplinary platform of clinicians and epidemiologists 

aiming to improve the quality of cancer care by data registration 

 

Caroline Nordenvall  caroline.nordenvall@ki.se 

2019-11-25   ONKOLOGI 

Inflammatorisk tarmsjukdom och risken att utveckla kolorektalcancer 

 

Shahin Mohseni  shahin.mohseni@regionorebrolan.se 

2019-11-25   KIRURGI 

Är införandet av ERAS kopplat till bättre utfall av kolorektal cancerkirurgi i Sverige? 

 

Hanna Ribbing Wilen  hanna.ribbing-wilen@sll.se 

2019-12-18   ONKOLOGI, SCREENING 

Screening för kolorektal cancer med immunologiskt test – olika beslutsgränser för 

kvinnor och mön vid positivt test 

 

Preben Kjölhede  preben.kjolhede@liu.se 

2019-12-18   ONKOLOGI 

Livmodercancer efter behandling för kolorektal cancer 
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Godkända forskningsprojekt 2020  

Svenska kolorektalcancerregistret – SCRCR 

 

(kronologisk ordning) 

 

Carl-Fredrik Frimand  cf_frimand@hotmail.com 

2020-01-03   ONKOLOGI 

KOLOREK – riskfaktorer för metastasering och recidiv vid T1 kolorektal cancer 

 

Erik Agger   erik.agger@skane.se 

2020-02-06   ONKOLOGI 

Prognostiskt värde av tumor deposits vid rektalcancer 

 

Rebecka Svensson Neufert rebecca.svensson_neufert@med.lu.se 

2020-02-06   KIRURGI, ONKOLOGI 

Rektalsköljning vid främre resektion och relation till onkologiskt utfall 

 

Sara Orre   Sara.Orre@regiondalarna.se 

2020-02-21   KIRURGI 

Morbiditet och korttidsmortalitet hos äldre efter behandling för rektalcancer 

 

Sara Orre   Sara.Orre@regiondalarna.se 

2020-02-21   KIRURGI 

Morbiditet och korttidsmortalitet hos äldre efter kirurgi för rektalcancer 

 

Abbas Chabok  abbas.chabok@regionvastmanland.se 

2020-02-21   KIRURGI, ONKOLOGI 

Kolorektal cancer hos personer ≥ 90 år 2010–2019 
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Abbas Chabok  abbas.chabok@regionvastmanland.se 

2020-03-19   KIRURGI 

Postoperativa komplikationer till iAPE vid rektalcancerkirurgi 

 

Eva Angenete  eva.angenete@vgregion.se 

2020-03-20   KIRURGI 

Risken med fördröjd botande kirurgi p.g.a. tjock- och ändtarmscancer:                 
En registerbaserad kohortstudie med non-inferiority design 

 

Eva Angenete  eva.angenete@vgregion.se 

2020-03-20   ONKOLOGI, KIRURGI 

Lokalrecidiv efter rektalcancer i Sverige – hur vanligt är det, hur behandlar vi det och 
vilket är utfallet? 

 

Helgi Birgisson  Helgi.Birgisson@surgsci.uu.se 

2020-04-14   ONKOLOGI, KIRURGI 

Förekomst av peritoneala metastaser hos patienter med appendix- och kolorektal 

cancer. Effekten av implementering av en ny registervariabel 

 

 

 

 

mailto:abbas.chabok@regionvastmanland.se
mailto:eva.angenete@vgregion.se
mailto:eva.angenete@vgregion.se
mailto:Helgi.Birgisson@surgsci.uu.se

