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Godkända forskningsprojekt 2013–2018 

Pågående forskning inom Svenska kolorektalcancerregistret – SCRCR 

 

Godkända forskningsprojekt 2013 

Åsa Collin     
2013-10-31   STRÅLNING 

1) Studera behovet av strålbehandling i Sverige baserat på stadieindelningen i 
rektalcancerregistret. 

2) Senmorbiditeten hos strålade diabetiker. Jämförelse mellan strålade och ostrålade 
patienter. 
 

Mikael Gürtelschmidt   
2013-10-31   STRÅLNING 

Studera morbiditeten på alla rektalcancerpatienter som fått långstidsstrålning inför 
operation på nationell nivå. 
 

Olof Hallböök 
2013-10-31   STRÅLNING 

I svenska rektalcancerregistret studera förekomsten av complete response. 
 
Anna Martling  anna.martling@ki.se 

2013-10-31   STRÅLNING 
Risk för kardiovaskulär händelse efter RT i SCRCR och fem svenska RCT. 

 
Eva Angenete  eva.angenete@gu.se 
2013-10-31   KIRURGI 

Studera riskfaktorer för anastomosläckage vid kirurgi för koloncancer. 
 

Tobias Axmarker    tobias.axmarker@med.lu.se 
2013-10-31   KIRURGI 
Hur används stent vid kolorektal cancer? Studera morbiditet och långtidsresultat 

jämfört med stomiavslastning respektive akutoperation. Validering av data. 
 

Åsa Collin 
2013-10-31   KIRURGI 
Studera behandlingen av patienter som får metastaser efter kurativ kirurgi. 

 
Pontus Gustafsson   pontus.gustafsson.1@ki.se 

2013-10-31    KIRURGI 
Loopileostomi vid främre resektion – blir den nedlagd ”i tid”? 
 

Torbjörn Holm    Torbjorn.Holm@ki.se 
2013-10-31    KIRURGI 

Finns det regionala skillnader i behandling samt i relation till outcome?  
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Fredrik Jörgren 

2013-10-31    KIRURGI 
Studera värdet av sköljning vid Hartmans operation för det onkologiska utfallet (i 

analogi med sköljning av stumpen vid främre resektion). 
 
Soran Gadan/Peter Matthiessen peter.matthiessen@regionorebrolan.se 

2013-10-31    KIRURGI 
Studera ev effekt av avlastande stomi och onkologiskt utfall. 

 
Patrik Lundström   patrik.lundstrom@ki.se 
    KIRURGI 

Hur går det för de patienter som ej opereras/recesseras? Varför ökar denna grupp av 
patienter? 

 
Maziar Nikberg 
2013-10-31    KIRURGI 

Survival after different treatment strategies for patients with rectal cancer and 
irresectable metastases. 

 
Fredrik Olofsson 
2013-10-31    KIRURGI 

Kärlligaturens placering vid högersidig cancer respective sigmoideumcancer. Studera 
korttidsresultat avseende morbiditet och onkologiskt resultat samt onkologiska 

långtidsresultat. 
 
David Pettersson  david.Pettersson@ki.se   david.pettersson@tiohundra.se 

   KIRURGI 
Tid till kirurgi från strålslut. Vilken betydelse har detta för lång- och korttidsutfall? 

 
Mattias Prytz 
2013-10-31    KIRURGI 

Studera utfallet av APR efter att den nya op-tekniken infördes i Sverige. 
 

Martin Rutegård  martin.rutegard@umu.se 
2013-10-31    KIRURGI 
NSAID-medicineringens roll vid anastomoskomplikationer. 

 
Abolghasem Saraj   abolghasem.saraj@regiongavleborg.se 

2013-10-31    KIRURGI 
Påverkan av komplikation efter kolorektal cancerkirurgi på överlevnad och  
onkologiskt resultat (rektum). 

 
Abolghasem Saraj   abolghasem.saraj@regiongavleborg.se 

2013-10-31   KIRURGI 
Studera den postoperativa mortaliteten. Under 10-års tid har drygt 2 % dött, dvs 300–
400 patienter. Samtliga journaler skall granskas så att exakt dödsorsak kan 

analyseras med avseende på ASA, ålder, kön, optyp, sjukhusstorlek mm (rektum). 
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Kenneth Smedh  kenneth.smedh@regionvastmanland.se 

2013-10-31   KIRURGI 
Studera komplikationer och utfall hos patienter som opereras för en Hartmann´s 

operation. 
 
Ingvar Syk   ingvar.k.syk@skane.se 

2013-10-31   KIRURGI 
Påverkan av komplikation efter kolorektal cancerkirurgi på överlevnad och 

onkologiska resultat (kolon). 
 
Torbjörn Swartling    torbjorn.swartling@vgregion.se 

2013-10-31    KIRURGI 
Ur registret identifiera en relevant kontrollgrupp till en kohort av patienter med 

rektalcancer opererade med TEM (transanal endoskopisk mikrokirurgi). 
 
Karin Westberg    karin.westberg@ki.se 

2013-10-31   KIRURGI 
Är det värt att behandla lokalrecidiv efter rektalcancer? 

 
2013-10-31   KIRURGI 
Tid som prognostisk faktor vid lokalrecidiv. 

 
2013-10-31   KIRURGI 

Hur många lokalrecidiv kan härledas till laterala lymfkörtlar? 
 
Ulf Gunnarsson 

2013-10-31   PROGNOSTISKA FAKTORER 
Äldre och läkemedel vid kolorektal cancer. 

 
Fredrik Jörgren 
2013-10-31   PROGNOSTISKA FAKTORER 

Analys av prognostiska och behandlingsprediktiva faktorer i vävnadsarrayer från 
rektalcancer. 

 
Anna Martling  anna.martling@ki.se 
2013-10-31   PROGNOSTISKA FAKTORER 

Blodtransfusion och risk för recidiv vid kolorektal cancer. 
 

2013-10-31   PROGNOSTISKA FAKTORER 
Hormonexponering och risk för kolorektal cancer. 
 

Linda Adwall    linda.adwall@surgsci.uu.se 
2013-10-31   PATOLOGI 

Studera utfallet av lymfkörtelsampling hos patienter med rektalcancer både regionalt 
samt nationellt. 
 

Abolghasem Saraj   abolghasem.saraj@regiongavleborg.se 
2013-10-31   PATOLOGI 

Studera CRM hos de rektalcancerpatienter som opererats med laparoskopisk teknik. 
En Case-Control studie. 
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Annika Sjövall   annika.sjovall@sll.se 
2013-10-31   RADIOLOGI 

Korrelation mellan preop-radiologi och histopatologi vid koloncancer. 
 
Ambatchew Gurmu 

2013-10-31   QoL 
Livskvalitet hos stomiopererade patienter. 

 
Eva Haglind 
2013-10-31   QoL 

Livskvalitetsmätning vid rektalcancer (Qualirect). 
 

Anna Martling  anna.martling@ki.se 
2013-10-31   QoL 
Sjukfrånvaro och comorbiditet hos rektalcancer överlevare. 

 
Bengt Glimelius    bengt.glimelius@igp.uu.se 

2013-10-31    INTERNATIONELLA SAMARBETEN 
Comparative study of local recurrence and survival in the two Scandinavian 
(Sweden/Norway) countries with different strategies for curative rectal cancer surgery 

(preoperative radiotherapy + TME vs. TME). 
 

Styrgruppen (Registergruppen) 
2013-10-31   INTERNATIONELLA SAMARBETEN 
Studera i Europas kvalitetsregister, hur strålbehandling används. 

 
2013-10-31   INTERNATIONELLA SAMARBETEN 

Studera i de europeiska kvalitetsregisterna, hur patient med rektalcancer >80 år 
behandlas. 
 

2013-10-31   INTERNATIONELLA SAMARBETEN 
Studera i de europeiska kvalitetsregisterna hur patient med rektalcancer stadium III 

får cytostatika. 
 
2013-10-31   INTERNATIONELLA SAMARBETEN 

Studera i de europeiska kvalitetsregisterna hur patient med koloncancer stadium II 
får cytostatika. 

 
Peter Moberger 
2013-10-31   ÖVRIGT 

Validerar registret. 
 

Styrgruppen (Registergruppen) 
2013-10-31   MEGALÄNKNING STYRGRUPPEN   

a) Komorbiditet och sociala skillnader i diagnostik, behandling och mortalitet. 

b) Kronologisk ålder vid diagnos och diagnostik, behandling och mortalitet. 

c) Cancerspecifik eller hjärt- och kärlsmortalitet efter operation. 
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d) Ledtider, behandlingsbeslut och mortalitet. 

e) Läkemedelsanvändning före diagnos indikerande förekomst av tidigare, 

subkliniska symtom. 

f) Läkemedelsanvändningsmönster före och efter diagnos indikerande ökad 

psykologisk distress med försämrad livskvalitet. 

g) Läkemedelsanvändningsmönster före och efter diagnos indikerande ökad risk 

för komplikation. 

h) Läkemedelsanvändningsmönster före och efter diagnos indikerande ökad risk 

för återfall i cancersjukdomen. 

i) Födelseland och incidens, handläggning och mortalitet. 

j) Långtidsöverlevare efter en kolorektalcancerdiagnos. 

k) Genetisk bakgrund och överlevnad för patienter med kolorektal cancer.

  
Stefan Skullman 
2013-11-21   KIRURGI 

Akut operation av koloncancer. Varför skiljer sig prognosen efter akut respektive 
planerad operation för tjocktarmscancer? 

 
Tomas Hallgren    thomas.hallgren@liv.se 
2013-11-21   PROGNOSTISKA FAKTORER 

Betydelsen av BMI på utfall efter operation av kolorektal cancer. 
 

Alicia Wolk    alicja.wolk@ki.se 
2013-11-21    PROGNOSTISKA FAKTORER 

Kost, livsstil och hälsa bland svenska kvinnor och män. Risk för kolorektal cancer? 

 

Godkända forskningsprojekt 2014 

Wilhelm Graf 
2014-01-13   PROGNOSTISKA FAKTORER 
Riskfaktorer för att utveckla intraabdominella recidiv vid kolorektalcancer. 

 
Mattias Prytz 

(2014-01-13)  QoL 
Livskvalitet i relation till stomikonstruktion och positionering av patient, APR 2007–
2009. 

 
Eva Angenete  eva.angenete@gu.se 

2014-02-05   KIRURGI 
30 dagars morbiditet och mortalitet vid koloncancerkirurgi (i samarbete med 
Skullmans projekt). 
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Kenneth Smedh  kenneth.smedh@regionvastmanland.se 

2014-02-28   STRÅLNING 
Patienter med rektalcancer som tidigare har fått strålbehandling mot en 

prostatacancer (kontaktperson Anna Martling). 
a) Har dessa patienter en ökad postoperativ komplikationsrisk i samband med 

rektalcancer op. 

b) Hur opereras dessa? 
c) Har de fler recidiv och sämre överlevnad? 

 
Pamela Buchwald  pamela.buchwald@med.lu.se 
2014-02-28   KIRURGI 

Sköljning av rektum (kontaktperson K Kodeda). 
a) Påverkar sköljning tumörperforation och anastomosinsufficiens, operationstid, 

blödning, vårdtid, IVA-vård, 30 och 90 dagars mortalitet, radikalitet 
makroskopisk respektive mikroskopiskt? 

b) Leder sköljning 1 till fler komplikationer i allmänhet och kirurgiska 

komplikationer i synnerhet? 
 

Anna Martling  anna.martling@ki.se 
2014-02-28   PROGNOSTISKA FAKTORER 
Ung ålder och kolorektal cancer – en riskfaktor? 

 
Martin Rutegård  martin.rutegard@umu.se 

2014-03-25   KIRURGI 
Riskfaktorer för läckage och konsekvenser av detta, stratifierat för TME och PME vid 
rektalcancer. 

 
Bärbel Jung 

2014-10-01   ONKOLOGI 
Hur behandlas äldre med kolorektal cancer? 
Andel patienter som opereras, får neoadjuvant och adjuvant behandling i 

åldersgrupperna yngre, 70–80 och >80 och inte minst hur överlevnaden är på kort 
sikt, men även efter 1 år, 3 år och 5 år. 

 
Eva Angenete  eva.angenete@gu.se 
2014-10-01   QoL 

QualiCol – Prospektiv utvärdering av livskvalitet hos koloncancerpatienter oavsett 
stadium vid diagnos. Önskar från registret matchande data såsom tumörstadium, 

operationstyp, återfall etc. 
 
George Dafnis 

2014-10-01   QoL 
Post Miles syndrom hos kvinnor med rektalcancer. 

 
Annika Sjövall  annika.sjovall@sll.se 
2014-10-01   INTERNATIONELLA SAMARBETEN 

Nordisk samarbetsstudie (samordning med Martling). 
Alla registrerade patienter med colorectal cancer opererert med primaer anastomose 

mellem 2009 og 2013 i Norge, Sverige og Danmark:  
Major outcomes 
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a) Incidens af anastomoselaekage. 

b) Riskfaktorer for anastomoselaekage, hvor Norge, Sverige og Danmark indgår 
som variable. 

c) 30-day mortality. 
d) 90-day mortality. 
e) Excess mortality fra anastomoselaekage i Norge, Sverige og Danmark, samt 

en sammenligning landene imellem. 
 

Annika Sjövall  annika.sjovall@sll.se 
2014-10-16   INTERNATIONELLA SAMARBETEN 
EUROCAN PLATFORM: Fall-kontrollstudie där laparoskopisk op är exponeringen. 

Utfall i form av till exempel CRM+, postop mort, vårdtid, recidiv inom 3 år? Med 
benchmarking mot andra europeiska centra. 

 
Annika Sjövall  annika.sjovall@sll.se 
2014-10-16   KIRURGI 

Fall-kontrollstudie där laparoskopisk op är exponeringen. Utfall i form av till exempel 
CRM+, postop mort, vårdtid, recidiv inom 3 år? 

 
Anna Martling  anna.martling@ki.se 
2014-10-16   INTERNATIONELLA SAMARBETEN 

Internationell jämförelse (Holland och Sverige) betydelsen av sjukhusvolym på CRM 
och 30 dagars postopmortalitet, rektalcancer. 

 
2014-10-16   INTERNATIONELLA SAMARBETEN 
Internationell jämförelse (Danmark och Sverige) avseende outcomes of CRC 

surgery. OBS! I relation till P Nilsson nedan/samordning. 
a) According to comorbidity. 

b) According to medication use. 
c) Early postsurgical mortality. 

 

2014-10-16   INTERNATIONELLA SAMARBETEN 
Internationell jämförelse (EURECCA) av 1-års mortalitet yngre/äldre. 

 
Torbjörn Holm    Torbjorn.Holm@ki.se 
2014-12-15   KIRURGI 

Hur utreds och behandlas lokalt avancerade kolontumörer (T4) i Sverige? 
 

Maziar Nikberg 
2014-12-15   PATOLOGI 
Att studera om kärlinväxt hos kolorektalcancer patienter opererade i kurativt syfte 

med stadium 1–3 är en prognostisk markör avseende fjärrmetastasutveckling samt 

överlevnad (Kontaktperson: Sam Ghazi). 

 

Godkända forskningsprojekt 2015 

Martin Rutegård  martin.rutegard@umu.se 

2015-01-05   KIRURGI 
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Funktionella bortfall efter främre resektion för rektalcancer uppdelat på ligaturnivå, ev 

läckage och avlastande stomi. 
2017-01-10 Tillägg: Även överlevnad ska studeras. 

 
Martin Rutegård  martin.rutegard@umu.se 
2015-04-23   KIRURGI 

Anastomosläckage och utvärdering LARS score (i samarbete med ML Lydrup). 
 

Johannes Blom    Johannes.Blom@ki.se 
2015-05-15   PROGNOSTISKA FAKTORER 
Socioekonomiska och geografiska variabler i relation till tumörstadium vid diagnos? 

 
Christian Sturesson  christian.sturesson@ki.se 

2015-05-22   KIRURGI 
Strategival vid operativ behandling av till levern spridd kolorektal cancer med 
kvarvarande primärtumör (Kontaktperson Ingvar Syk). 

 
Pamela Buchwald  pamela.buchwald@med.lu.se 

2015-08-08   PATOLOGI 
TME gradering- prediktionsfaktorer samt kort- och långtidsonkologiska resultat. 
 

Pamela Buchwald  pamela.buchwald@med.lu.se 
2015-08-08   QoL 

Funktionellt utfall (LARS) hos patienter opererade för ändtarmscancer med främre 
resektion i relation till neoadjuvant behandling och rekonstruktionstyp. 
 

Thorbjörn Sakari 
2015-08-25   KIRURGI 

Patienter med kolorektalcancer som blivit opererade p g a ileius. Riskfaktorer och 
frekvens av ileus med koppling till slutenvårdsregistret. 
 

Bengt Glimelius  bengt.glimelius@onkologi.uu.se 
2015-10-12   PROGNOSTISKA FAKTORER 

Hur stor är risken för recidiv hos patienter med koloncancer som opererats i Sverige 
enligt de principer som finns definierade i nationellt vårdprogram? 
 

Bengt Glimelius  bengt.glimelius@onkologi.uu.se 
2015-10-12   INTERNATIONELLA SAMARBETEN 

EUROCAN PLATFORM: Användningen av adjuvant cytostatiska till patienter med 
stadium II-III koloncancer och dess påverkan på överlevnaden i europeiska länder, 
en studie inom EUROCAN-plattformen. 

 
2015-10-12   INTERNATIONELLA SAMARBETEN 

EUROCAN PLATFORM: Undersökning av behandling vid rektalcancer med fokus på 
neo-adjuvant behandling, en studie inom EUROCAN-plattformen. 
 

Gabriel Sandblom   gabriel.sandblom@ki.se 
2015-10-16   KIRURGI 

Registerbaserad analys av kostnader för ärrbråck och sårruptur hos patienter med 
kolorektal cancer (SCRCR samt Patientregistret). Kontaktperson: Anna Martling. 
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Martin Rutegård  martin.rutegard@umu.se 
2015-12-10   KIRURGI 

Validering av algoritm baserat på PAR för att bestämma stomiöde efter främre 
resektion inom CRC-registret samt deskription av stomiödet nationellt. 
 

2015-12-10   KIRURGI 
Avlastande stomi stratifierat för tumörhöjd (proxy för TME/PME) som riskfaktor för 

permanent stomi. 
 
2015-12-10   KIRURGI 

Patientfaktorer (ålder, kön, TNM, ASA-klass) som riskfaktor för permanent stomi hos 
patienter oavsett avlastning. 

 
2015-12-10   KIRURGI 
Riskfaktorer (patientfaktorer samt komplikationer) för icke-nedläggning av avlastande 

stomi. 

 

Godkända forskningsprojekt 2016 

Shahin Mohseni 

2016-02-19   KIRURGI 
Att utforska om beta-blockad pre-operativt med fortsatt behandling post-operativt 
minskar komplikationsrisken och vårdtiden, samt bättre överlevnad hos patienter som 

genomgår operation för kolorektal cancer. 
 
Eva Haglind 

2016-02-19   KIRURGI 
Hälsoekonomisk utvärdering av laparoskopisk operation av tjock- och 

ändtarmscancer. 
 
Bengt Glimelius  bengt.glimelius@onkologi.uu.se 

2016-03-16   INTERNATIONELLA SAMARBETEN 
The role of stage and treatment in explaining differences in colorectal cancer survival 

between England, Noway, Sweden and Denmark. 
 
Anna Martling  anna.martling@ki.se 

2016-04-30   ONKOLOGI 
ASA som adjuvant behandling vid CRC. 

 
Styrgruppen (Registergruppen) 
Hanna Nilsson 

2016-10-11   MEGALÄNKNING STYRGRUPPEN   
Ökad risk av suicid eller depression efter diagnos. 

 
Åsa Hallqvist-Everhov  asa.hallqvist-everhov@ki.se 
2016-10-27   STRÅLNING 

Kärlkomplikationer efter strålbehandling för rektalcancer. 
 

mailto:martin.rutegard@umu.se
mailto:bengt.glimelius@onkologi.uu.se
mailto:anna.martling@ki.se
mailto:asa.hallqvist-everhov@ki.se


Uppdaterad 2019-06-24 
 

Helgi Birgisson    Helgi.Birgisson@surgsci.uu.se 

2016-10-27    ÖVRIGT 
Screeningupptäckta tumörer i Svenska Kolorektalcancerregistret. 

 
Myndigheten för vård- och omsorgsanalys/Ulf Gerdtham 
    ulf.gerdtham@med.lu.se 

2016-10-27    ÖVRIGT 
Screeningupptäckta tumörer i Svenska Kolorektalcancerregistret. 

 
Christian Buchli    Christian.Buchli@ki.se 
2016-11-14   KIRURGI 

Antihypertensiv behandling på risken för återinläggning eller död hos patienter med 
rektalcancer som fått en främre resektion med avlastande ileostomi. 

 
Ingvar Syk   ingvar.k.syk@skane.se 
2016-11-14   KIRURGI 

Forskningsprojekt avseende levermetastaskirurgi och avseende behandling av 
samtliga typer av recidiv inom COLOFOL-studien. 

 
Joakim Öhlén    joakim.ohlen@fhs.gu.se 
2016-11-14    KIRURGI 

Skräddarsydda patientinformationsmaterial och personcentrerad kommunikation – en 
intervention för förbättrad återhämtning efter kolorektal cancerkirurgi. 

 
Pamela Buchwald  pamela.buchwald@med.lu.se 
2016-11-14   PATOLOGI 

Har avståndet vid positiv circumferent resektionsmarginal efter total mesorectal 
excision för rektalcancer prognostisk valör? 

 
Karl Kodeda  karl.kodeda@vgregion.se 
2016-11-24   KIRURGI 

Långtidsuppföljning av sköljning på rektum. 
 

Peter Matthiessen  peter.matthiessen@regionorebrolan.se 
2016-12-15   RADIOLOGI 
Utvärdering av överensstämmelse mellan preoperativt och postoperativt 

cancerstadium hos patienter som opererats med främre resektion av rektum och som 

inte erhållit preoperativ strålbehandling. 

 

Godkända forskningsprojekt 2017 

Eva Angenete  eva.angenete@gu.se 

2017-02-13   KIRURGI 
Parastomalt bråck och operation för parastomalt bråck i relation till operationstyp 

(lap/öppen/rektal-/koloncancer). 
 
Erik Agger/Pamela Buchwald erik.agger@skane.se  

2017-05-22   PATOLOGI 
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Har avståndet vid positiv circumferent resektionsmarginal efter total mesorectal 

excision för cancer prognostisk valör? 
 

Bengt Glimelius  bengt.glimelius@igp.uu.se 
2017-06-02   ONKOLOGI 
Prediktion vid rektalcancerbestrålning med eller utan cytostatika – validering och 

vidareutveckling av ett ”neoadjuvant rectal (NAR) score”. 
 

Peter Scherman/Magnus Rizell peter.scherman@gu.se  
2017-09-10   KIRURGI 
Treatment of colorectal cancer liver metastases. A population study. 

 
Marie-Louise Lydrup  Marie-Louise.Lydrup@skane.se  

2017-09-14   QoL 
Funktionellt bortfall hos patienter opererade för ändtarmscancer med främre 
resektion i relation till förekomst av avlastande loopileostomi och tid mellan 

primäroperation och nedläggning av loopileostomi. 
 

Ingvar Sverrison/Maziar Nikberg ingvar.sverrisson@regionvastmanland.se 
2017-10-02   PROGNOSTISKA FAKTORER 
Postoperativa komplikationer, recidiv och överlevnad efter tarmresektion för 

rektalcancer hos män med prostatacancer som strålbehandlats eller ej. Nationell 
registerstudie. 

 
Martin Rutegård  martin.rutegard@umu.se 
2017-10-02   PROGNOSTISKA FAKTORER 

Ligaturnivå och inverkan på cancerrecidiv och överlevnad vid rektalcancer. 
 

Martin Rutegård  martin.rutegard@umu.se 
2017-10-02    KIRURGI 
När infaller den postoperativa mortaliteten efter kirurgi för rektalcancer ur ett 

statistiskt perspektiv? 
 

Martin Rutegård  martin.rutegard@umu.se 
2017-10-02   KIRURGI 
Anestesiologiska riskfaktorer för utveckling av komplikationer vid kirurgi för 

kolorektalcancer. 
 

Fredrik Jörgren  fredrik.jorgren@skane.se  
2017-10-16   PROGNOSTISKA FAKTORER 
Peroperativ perforation vid resektionskirurgi för cancer recti: skillnad i onkologiskt 

utfall beroende på perforationens lokalisation? 
 

Sophia Harlid  sophia.harlid@umu.se   
2017-10-23   ÖVRIGT 
Antibiotikaanvändning och risk för tjock- och ändtarmscancer I Sverige – en 

populationsbaserad registerstudie. 
 

Gustav Alvfeldt/Nina Sellberg gustav.alvfeldt@ki.se  
2017-11-19   ÖVRIGT 

mailto:bengt.glimelius@igp.uu.se
mailto:peter.scherman@gu.se
mailto:Marie-Louise.Lydrup@skane.se
mailto:martin.rutegard@umu.se
mailto:martin.rutegard@umu.se
mailto:martin.rutegard@umu.se
mailto:fredrik.jorgren@skane.se
mailto:sophia.harlid@umu.se
mailto:gustav.alvfeldt@ki.se


Uppdaterad 2019-06-24 
 

Semantisk interoperabilitet – implementeringsmetoder för informationsutbyte över 

organisationsgränser. 
 

Martin Rutegård  martin.rutegard@umu.se 
2017-12-04   KIRURGI 
Incidens av kolonischemi efter abdominell operation för rektalcancer – är hög ligatur 

en riskfaktor? 
 

Emma Rosander/Torbjörn Holm emma.rosander@sll.se  
2017-12-19   PROGNOSTISKA FAKTORER 
En populationsbaserad studie av handläggning av och prognos hos patienter med 

cT4 koloncancer respektive pT4 koloncancer, samt uppföljning av patienter med 
lokalt avancerad koloncancer som genomgått akut resektionskirurgi eller som akut 

avlastning och senare elektiv resektionskirurgi. 

 

Godkända forskningsprojekt 2018 

Ingvar Syk   ingvar.syk@telia.com 
2018-01-04   PROGNOSTISKA FAKTORER 

Tidig kolorektal cancer. Kostnadseffektiv behandling och tidigdiagnostik av 
riskfaktorer för lymfkörtelmetastaser – KOLOREK 

 
Bengt Glimelius  bengt.glimelius@igp.uu.se 
2018-01-04   ONKOLOGI 

Överlevnad vid metastatisk sjukdom i Sverige. 
 

Pamela Buchwald  pamela.buchwald@med.lu.se  
2018-02-14   PROGNOSTISKA FAKTORER 
Rektal sköljning vid abdominoperineal resektion och relation till onkologiskt utfall. 

 
Peter Matthiessen  peter.matthiessen@regionorebrolan.se 

2018-03-02   KIRURGI 
Jämförelse mellan patienter som opererats elektivt öppet och laparoskopiskt i 
Sverige avseende kirurgiska och onkologiska korttidsresultat, långtidsöverlevnad 

samt risk för reoperation och/eller sjukhusvård för ileus. 
 

Martin Rutegård  martin.rutegard@umu.se  
2018-03-26   KIRURGI 
Stomiöde och komplikationer till stominedläggning efter främre resektion för 

rektalcancer. 
 

Bengt Glimelius  bengt.glimelius@igp.uu.se 
2018-04-24   ONKOLOGI 
Har överdiagnostiken av körtelmetastaser vid rektalcancer minskat i Sverige? 
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Uppdaterad 2019-06-24 
 

Patrik Lundström/Per Nilsson patrik.lundstrom@sll.se  

2018-05-25   ONKOLOGI 
Studie av rektalcancerpatienter som inte genomgått kirurgi. 

 
Anna Forsberg  anna.forsberg@ki.se   
2018-06-14   ÖVRIGT 

Registerstudie på svensk koloskopikvalitet: socioekonomiska gradienter för 
komplikationer, post-koloskopi, kolorektal cancer, tumörstadium och överlevnad i 

tarmcancer. 
 
Peter Matthiessen  peter.matthiessen@regionorebrolan.se 

2018-10-05   KIRURGI 
Effekt av behandling med statiner, betablockerare och acetylsalicylsyra avseende 

risken för komplikationer och mortalitet samt långtidsöverlevnad efter elektiv 
kolorektal resektionskirurgi för cancer. 
 

Johan Erlandsson/Anna Martling johan.erlandsson@ki.se 
2018-10-09   STRÅLNING 

Värdet av olika strålbehandlingsmodeller vid primärt operabel rektalcancer. 
Femårsuppföljning av Stockholm III studien. 
 

Pamela Buchwald      pamela.buchwald@med.lu.se      
pamela.buchwald@hotmail.com 

2018-11-02                STRÅLNING  
Stadieindelning av ostrålad respektive strålad rektalcancer baserat på bilddiagnostik               
– hur väl stämmer det med patologin? 

 
Erik Agger/Pamela Buchwald erik.agger@skane.se  

2018-11-02   PROGNOSTISKA FAKTORER 
Management, treatment and prognostic value of lateral lymph nodes in rectal cancer. 
 

Kristina Hasselgren 
Per Sandström  per.sandstrom@liu.se  

2018-11-02   KIRURGI 
Nyttan med kirurgi hos patienter med lever- och lungmetastaser. 
 

Eva Angenete  eva.angenete@vgregion.se  
2018-12-13   ÖVRIGT 

SMOP – Social media on Prescription. 
 
Karin Nordin  Karin.nordin@pubcare.uu.se  

2018-12-14   QoL 
Phys-Can (PHYsical training and CANcer, fysisk träning och cancer). 
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