
Hälsovetenskapens dag arrangeras årligen 
av Institutionen för hälsovetenskaper vid 
Medicinska fakulteten. I år presenteras 
aktuell forskning på temat ”Implementering 
av nya arbetssätt i vård och samhälle”.  
Ta del av ett intressant och innehållsrikt 
program med föreläsningar, science slam och 
möjligheten att ställa frågor till våra forskare. 

För vem
Yrkesverksamma inom hälso- och 
sjukvården, forskare, studenter 
intresserad allmänhet, politiker, m.fl.

På grund av situationen med covid-19 blir 
årets Hälsovetenskapens dag ett digitalt 
event som kommer att livesändas.

13.00 Välkomna
Christina Brogårdh, prefekt för Institutionen för hälsovetenskaper
Susanne Brokop, moderator

13.10 Hållbar implementering av nationella riktlinjer för 
psykosociala insatser vid psykisk ohälsa
Ulrika Bejerholm, professor i psykiatrisk hälso- och sjukvårdsforskning

13.20 Smärtrehabilitering – utveckling efter evidens
Marcelo Rivano Fischer, docent, leg. psykolog

13.30 Att införa en yrkesspecifik intervention i ett 
multiprofessionellt psykiatriskt team 
- möjligheter och utmaningar
Elisabeth Argentzell, docent, leg. arbetsterapeut
Mona Eklund, professor, leg. arbetsterapeut

13.40 Snabb implementering och rapportering  
- kombination av två modeller: FAST-IM och RE-AIM 
Hanne Tønnesen, professor, överläkare, WHO-CC direktör

13.50 Frågor via chatt

Science Slam
Föräldrarnas trygghet med dagboken i handen  
- erfarenheter från barnintensivvården
Annica Sjöström-Strand, docent, intensivvårdssjuksköterska

 
Troll lär förskolebarn sunda vanor  
- barns erfarenheter av barncentrerat hälsosamtal
Mariette Derwig, doktorand, barnläkare

Är vår undersökning av höftleden tillförlitlig? 
Anders Pålsson, doktorand, leg. fysioterapeut

14.00

14.20 Paus

14.30 Inkluderande forskning  
Torbjörn Falkmer, professor i arbetsterapi

14.40 Deltagande design för effektiv implementering av e-hälsa  
Charlotte Castor, Dr. med. vet, barnsjuksköterska

14.50 Skadeförebyggande träning utifrån användarnas perspektiv   
- en viktig pusselbit 
Eva Ageberg, professor i fysioterapi

15.00 Frågor via chatt

Science Slam
Implementering av e-hälsa - för friskare paraidrottare  
Kristina Fagher, Dr. med. vet, leg. fysioterapeut

Flexibla integrerade team i svensk psykosvård 

Annika Lexén, docent, leg. arbetsterapeut  
Modern rehabilitering - en process med många delar 

Jan Lexell, professor i rehabiliteringsmedicin, överläkare

15.10

15.30 Summering
Dagen avslutas 15.45

Varmt välkommen till  
Hälsovetenskapens dag!

Digitalt event

E-post: halsovetenskapensdag@med.lu.se

Kontakt

        @hälsovetenskapens dag

Ingen föranmälan krävs, men du får 
gärna anmäla ditt intresse via Facebook 

ANSLUT TILL EVENTET VIA LÄNKEN: 
https://lu-se.zoom.us/s/61177218216

Livesändningen öppnar 
14 oktober kl. 12.45

Mer om Institutionen för hälsovetenskaper

OKTOBER

Digitalt event

Läs mer om eventet och hur 
du ansluter till livesändningen

Hälsovetenskapens dag
Så maxar vi nyttan av forskningen 
- implementering av nya arbetssätt i vård och samhälle

14
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