Godkända forskningsprojekt 2017–2018
Svenska kolorektalcancerregistret – SCRCR
(I kronologisk ordning)

Erik Agger/Pamela Buchwald

erik.agger@skane.se

2017-05-22

PATOLOGI

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

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
Svenska kolorektalcancerregistret
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?

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. 5-års
uppföljning 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).

