
EN MÖTESPLATS FÖR FORSKARE OCH FORSKNINGS- 
INTRESSERADE INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSOMRÅDET
Forum Värmland 2018 har temat stora folksjukdomar del 2, psykisk ohälsa 
och cancersjukdom. Vi presenterar ny forskning inom hälso- och sjukvårds-
området och visar hur tidigare forskning kommit till användning.

– FÖRELÄSNINGAR
– POSTERUTSTÄLLNING MED PROVA-PÅ-AKTIVITETER 

FORUM 
VÄRMLAND  
2018
Karls tads CCC   
Onsdag 14 februar i  

Mer information och anmälan:  
kau.se/forumvarmland

http://kau.se/forumvarmland/


08.00 -  Registrering. Entrèplan KCCC. 
Kaffe och posters.

09.00 - 09.05 Välkomsthälsning  
Helene Hjalmarsson, prefekt och 
Kersti Theander, forskningschef.

09.05 - 09.55  Utmaningar i framtidens 
cancervård: Ett svenskt och 
europeiskt perspektiv  
Lars Holmberg, professor emeritus, 
Uppsala Universitet och King’s 
College London. 

09.55 - 10.15 Sjuksköterskeledd cancervård 
nationell och internationell 
evidens  
Maria Larsson, professor.

10.15 - 10.50 Kaffe, posters och prova-på- 
aktiviteter 

10.50 - 11.10 Utveckling av kontaktsjuk-
sköterskefunktionen i LiV  
Margareta Danielsson, leg 
sjuksköterska och Kaisa Bjuresäter,  
leg sjuksköterska, universitetslektor.

11.10 - 11.30  Att ställa frågor om våld i 
nära relation till mammor i 
Barnhälsovården - mammors och 
BVC-sköterskors uppfattningar 
Kjerstin Almqvist, professor 
och Agneta Anderzén Carlsson, 
professor.

11.30 - 11.50  Fysisk aktivitet i samband med 
cancersjukdom 
Anna Enblom, universitetslektor, 
Linköpings universitet.

11.50 - 12.10  Nya avhandlingar – KAU och LiV  
Quality in palliative care from the 
patient perspective. Instrument 
development, perceptions of actual 
care and the importance of care.  
Tuva Sandsdalen Mytting, leg 
sjuksköterska, fil dr.
Medicinsk screening inom 
tandvården - samband allmän hälsa 
och munhälsa. Göran Kamke Friman, 
leg tandläkare, med dr.

12.10 - 13.30  Lunch. Serveras i restaurangen. 
Posters och prova-på-aktiviteter.

13.30 - 14.20  Skyddsfaktorer för psykisk 
sjukdom 
Yvonne Forsell, professor, 
psykiatriker, Karolinska Institutet.

14.20 - 14.45  Den utmattade hjärnan: Kognitiv 
förmåga och effekter av 
behandling  
Anna Stigsdotter Neely, professor.

14.45 - 15.05  Nya docenter – KAU och LiV 
Grav hörselnedsättning. Livskvalitet, 
psykosociala konsekvenser och 
rehabilitering. Per-Inge Carlsson, leg 
läkare, docent.
Patientsäkerhet i stort och i smått - 
ett steg för säker vård. Carina Bååth, 
leg sjuksköterska, docent.

15.05 - 15.40  Kaffe, posters och prova-på- 
aktiviteter 

15.40 - 16.00  Epidemiologisk bevakning av 
värmlänningarnas hälsa: vilka 
faktorer bidrar till hälsa?  
Laura von Kobyletski, leg läkare 
och ansvarig för epidemiologiska 
bevakningen. 

16.00 - 16.20  Ungdomars sätt att handskas 
med emotioner: Viktig faktor vid 
psykisk ohälsa  
Maria Tillfors, professor. 

16.20 - 16.40  Nya avhandlingar – KAU och LiV  
Fears, stress and burnout in 
parents of children with chronic 
conditions: Treatment with 
cognitive behavioural therapy and 
mindfulness. Malin Anclair, leg 
psykoterapeut, fil dr. 
Phthalates, on the issue of sources 
for human uptake, time trends and 
health effects. Huan Shu, fil dr.

16.40 -  Avslutning  
Helene Hjalmarsson, prefekt och 
Kersti Theander, forskningschef.

PROGRAM Prova-på-aktiviteter: Minnesträning och mindfulness


