Utdelningar 2018

Följande personer fick anslag för sin forskning från STROKE-Riksförbundets fonder och stiftelser:

Cesare Patrone, Docent/Universitetslektor Phd:
Stroke recovery in diabetes: mechanisms and therapies based on dipeptidyl peptidase-4 inhibitors
Lukas Geary, ST-läkare:
Stroke prevention in primary care - analysisi of an "audit and feedback" intervention to improve use of
preventive medication
Stefan Acosta, Professor:
Diet och fysisk aktivitet och risk för karotis-relaterade slaganfall - en prospektiv kohort studie
Elias Johansson, Universitets-ST läkare neurologi Med Dr:
Carotid Cohort (UCC)
Stefan Sennfält, Doktorand Lunds universitet:
Överlevnad, funktion och anhörigas situation 3-5 år efter stroke: en långtidsuppföljning från Riksstroke
Margareta Gonzalez Lindh, Logoped/doktorand:
Effekter av EMST (expiratorisk muskelstyrketräning) på sväljförmåga hos personer med
kronisk orofaryngeal dysfagi
Jan Johansson, Leg optiker, Med Dr:
Bedömning av synförändringar efter förvärvad hjärnskada
Emma Kjörk, Arbetsterapeut, doktorand:
Strokehälsa -validering av ett nyutvecklat digitalt verktyg för strukturerad uppföljning
Lena Rafsten, Leg. Fysioterapeut, PhD student:
Inverkan av armfunktion på balans efter stroke
Tamar Abzhandadze, Leg arbetsterapeut MS Doktorand:
Kan kognitiv funktion predicera personens grad av beroende i det dagliga livet tre månader efter
insjuknande i stroke?
Sara Garcia-Ptacek, MD, PhD, specialistläkare:
Kostnader för stroke rehabilitering hos äldre och patienter med demens
Kristina Johansson, Doktorand, ST-läkare:
Alkoholkonsumtion och risk för intracerebral blödning
Martin Brandberg, Leg. Psykolog Doktorand:
Processhastighet vid neurologisk sjukdom
Birgit Vahlberg, Med Dr, specialist fysioterapeut (geriatrik och neurologi):
SMS-ordinerad promenad- och styrketräning efter akut stroke eller TIA – en randomiserad
kontrollerad studie (StrokeWalk)
Malin Reinholdsson, Fysioterapeut:
Pre-stroke physical activity could influence subacute cognition. Kan fysisk aktivitet före stroke
påverka kognitionen?

Marie Elf, Lektor, forskare:
Hemmet som en plats för rehabilitering, vård och återhämtning för personer med stroke
Martin Söderholm, Post-doc forskare, ST-läkare:
Lipid-metabolism och hemorragisk stroke
Xiaolei Hu, Specialistläkare Med. Dr:
Functional MRI study on functional connectivity profiles in young stroke patients with
cognitive recovery at 10-year follow-up
Daniel Nilsson, Docent, överläkare:
Minskad risk för död och neurologiska skador genom optimerad behandling och uppföljning av
patienter med intrakraniella aneurysm
Charlotte Ytterberg, Lektor/Docent:
Den felande länken -utveckling och utvärdering av personcentrerad överföring från strokeenhet till
hemmet med fortsatt rehabilitering i hemmiljön - ett co-design projekt
Annie Palstam, Post doktor:
Arbetsåtergång efter stroke; ett projekt med mix av kvantitativa och kvalitativa metoder
Suzan AI-Mayahi, Doktorand, informationsapotekare:
Stroke och kognition hos KOL-patienter över 65 års ålder
Anneli Wall, Leg. Sjukgymnast, Doktorand:
Gångförmågan efter träning med exoskelettet Hybrid Assistive Limb (HAL) jämfört med efter konventionell
gångträning i slutenvårdsrehabilitering tidigt efter stroke
Gunilla Eriksson, Vårdutvecklare, docent:
Rehabilitering tillbaka till arbete genom samverkan och kunskap
Olof Gråhamn, Doktorand ST-läkare:
Ledtider, logistik och demografi i svensk akut sjukvård
Trine Apostolaki-Hansson, Läkare, doktorand:
Stroke in patients with ongoing anticoagulant treatment - Observational studies based on the
Swedish stroke register (Riksstroke)
Christina Jern, Professor, överläkare:
Hemostas och inflammation vid stroke
Johan Engdahl, Docent, överläkare:
Förmaksflimmer och risk för ischemisk stroke och blödning hos patienter med och utan cancer
Marius Matusevicius, Doktorand/ AT-läkare:
Etiologiska subtyper av lschemisk stroke - påverkan på moderna revaskuliseringsterapier och blodtryckets roll
på långtidsutfall efter behandling med endovaskulär trombektomi
Teresa Ullberg, PhD, Specialistläkare i neurologi:
Strukturerad uppföljning efter stroke i Malmö (SUESIM)

lsabel Goncalves, Professor, Överläkare:
Validation of a novel non-invasive ultrasound-based method to assess carotid atherosclerotic plaque structure
(UPSA) to predict strokes and monitor interventions
Christine Kremer, Docent, överläkare:
Reperfusion in women and men with acute ischemic stroke: Is outcome different?/Variabler för
återhämtning efter ischemisk stroke i det akuta skedet med speciell hänsyn till kön
Marcela Pekna, Professor:
Towards novel treatment strateaies for stroke
Boris Keselman, Leg. Läkare, Doktorand:
Trombolys vid stroke i bakre cirkulationen en stor registerstudie och meta-analys
Birgitta Johansson, psykolog, specialist i neuropsykologi, docent, universitetssjukhusöverpsykolog:
Internetbaserad vägledd mindfulnesskurs (MBSR) för bättre livskvalité efter stroke
Niklas Marklund, Professor, överläkare:
Konsekvenser av axonala skador och neuroinflammation vid vaskulär stroke
Carina M Samuelsson, Leg Fysioterapeut, MSc:
Recurrent falls after stroke: A one-year follow-up of The Fall Study of Gothenburg
Lena Björck, Universitetslektor, docent/ universitetssjukhusöversjuksköterska:
Vad påverkar sökmönster och fördröjningstid, från symtom och tecken till medicinsk kontakt vid stroke?

Maria Johansson, Docent, Forskare:
Alfa 7 nikotin receptorn - ny behandlingsstrategi vid stroke?
Maria Andreassen, Leg arbetsterapeut Doktorand i medicinsk vetenskap:
Digitalt stöd vid kognitiv funktionsnedsättning efter stroke- en interventionsstudie med syfte att öka
möjligheten att leva ett självständigt liv
Joana Alves Dias, Research Associate:
The inflammatory potential of diets as a risk factor for stroke events in a middle-aged Swedish population
Helena Gauffin, Överläkare, Medicine doktor:
Utveckling av metoder för prediktion av prognos och komplikationer vid hjärninfarkt
Annika Lundström, Biträdande ÖL, Med Dr:
Carotisstenos - prognos och compliance efter kirurgisk åtgärd
Sofi Andersson, Leg. Fysioterapeut:
Hur påverkas aktivitetsnivå mätt med multipla accelerometrar av funktionsnedsättning hos patienter med stroke?
Charith Cooray, ST-läk, Med. Dr:
Biomarkörer i Blod vid misstänkt Stroke - BBS-studien
Ann-Sofie Rudberg, Doktorand:
Forskningsområden relaterade till livet efter stroke som prioriteras högst av strokepatienter

Gesine Paul-Visse, Överläkare, forskargruppsledare:
Pericyte-derived microvesicles: Biomarker for blood brain barrier damage in stroke
Ellika Schalling, Docent, universitetslektor, logoped:
Multicenterstudie av Intensiv Rehabilitering av Afasi - implementering och utvärdering av språklig
intensivträning utifrån Socialstyrelsens riktlinjer
Christina Brogårdh, Universitetslektor, docent, leg sjukgymnast:
Effekter av specifik känselträning för handen efter stroke: en randomiserad kontrollerad pilotstudie
Ingrid Lindgren, Leg fysioterapeut, Dr med vet:
Tillbaka till arbetet efter stroke (Return to work after stroke)
Anna Bråndal, Leg. Fysioterapeut:
Konditionsträning under hemrehabilitering för personer med hjärntrötthet (fatigue) efter stroke
Susanne Guidetti, Med.dr. Lektor:
Erfarenheter av en personcentrerad, aktivitetsbaserad intervention som understödjs med en mobiltelefon
eller surfplatta för personer med stroke
Jennifer McGreevy, Legitimerad Dietist:
Utveckling av patientrapporterade utfallsmått för strukturerad utvärdering av nutritionsbehandling för
patienter som insjuknat i stroke
Josefine Persson, Biträdande universitetslektor i hälsoekonomi:
Long-term effects on health care utilisation and survival for spouses and partners of stroke survivors
Elisabeth Ekstrand, Leg fysioterapeut, Dr med vet:
Vilka faktorer påverkar livstillfredsställelsen efter stroke?
Magnus Esbjörnsson, Doktorand, Överläkare:
Prehospital telemedicin i ambulans vid misstänkt stroke (preTAST)
Carl Willers; Doktorand:
A register-based study of health equity in Swedish stroke and diabetes care delivery

