
EN MÖTESPLATS FÖR FORSKARE OCH FORSKNINGSINTRESSERADE 
INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSOMRÅDET DÄR FÖLJANDE  
PRESENTERAS:

Stöd för hälsosamma levnadsvanor, att leva med långvarig sjukdom och 
att vara närstående, användande av modern teknologi, förbättring utifrån 
kvalitetsregister med exemplet diabetes hos barn och vuxna.  
Nya avhandlingar presenteras.

– FÖRELÄSNINGAR
– POSTERTORG

Mer information och anmälan:  
www.liv.se/forum-varmland

FORUM 
VÄRMLAND 2019
Karlstads CCC  |  Torsdag 14 februari



08.00  Registrering Entrèplan KCCC 
 Kaffe och posters

08.45 – 09.05 Välkomsthälsning  
 Tobias Kjellberg, hälso- och sjukvårdschef   
 och Johan Sterte, rektor

09.05 – 09.45  Bättre vård för barn och ungdomar med   
 diabetes, Lena Hanberger, med. dr, 
 barndiabetesköterska

09.45 – 10.15  Kaffe och posters

10.15 – 10.35  Att behandla föräldrar till barn med  
 diabetes och andra kroniska tillstånd,  
 en RCT-studie
 Arto Hiltunen, professor och 
 Fredrik Carlstedt, med. dr, allmänläkare

10.35 – 10.55 Konsekvenser av psykisk ohälsa hos  
 ungdomar 
 Curt Hagquist, professor

Parallella presentationer av nydisputerade och  
nya docenter i två lokaler 11.00 – 12.15

Lokal: Lars Lerin

11.00 – 11.15  Skolsköterskans möjlighet att upptäcka  
 och stödja barn som far illa eller  
 riskerar att fara illa
 Lisbet Engh, fil. dr, distriktssköterska

11.15 – 11.35  Measuring health literacy - evaluating  
 psychometric properties of the  
 HLS-EU-Q47 and the FCCHL, suggesting   
 instrument refinements and exploring   
 health literacy in people with type  
 2 diabetes in the Norwegian population
 Hanne Söberg Finbråten, fil. dr,  
 sjuksköterska

11.35 – 12.00 Epidemiologisk forskning: Från diagnos  
 till konsekvens av sjukdom
 Laura von Kobyletzky, docent,  
 allmänläkare

12.00 – 12.15  Mental health and physical activity in  
 adolescence
 Annette Lövheim Kleppang,  
 doktorand

Lokal: Fridolf Rudin

11.00 – 11.15  Understanding the meaning of  
 autonomy - Creating a learning space  
 for professional becoming in clinical  
 education
 Angelika Fredholm, med. dr,  
 sjuksköterska

11.15 – 11.30 Prolonged latent phase of labour:  
 prevalence, labour outcomes, quality  
 of care, women’s experiences and  
 preferences and psychometric  
 properties of a questionnaire 
 Karin Ängeby, fil. dr, barnmorska

11.30 – 11.45 Effekter av stötdämpande golv som  
 fallskadepreventiv åtgärd för äldre på  
 särskilt boende
 Johanna Gustavsson, fil. dr,  
 sjuksköterska

11.45 – 12.15  Kombinerande biopsykosociala  
 strategier för psykiatrisk forskning: från   
 gener till samhälle  
 Ping-I Lin, docent, psykiater

12.15 – 13.40  Lunch serveras i restaurangen  
 Posters

13.40 – 14.20 Hälsofrämjande diabetesvård
 Unn-Britt Johansson, professor och  
 Jenny Rossen med. dr, nutritionist

14.20 – 14.50 Kost och fysisk aktivitet för hälsa
 Stig Mattsson, doktorand, dietist

14.50 – 15.10 Kontinuerlig glukosmonitorering och  
 hybrid closed-loop
 Johan Jendle, professor,  
 överläkare

15.10 – 15.40 Kaffe och posters

15.40 – 16.00 Diabetesretinopati och synfunktion
 Karl-Johan Hellgren, 
 med. dr, ögonläkare

16.00 – 16.15 Bästa poster och avslutning

PROGRAM


