
- Föreläsningar
- Postertorg
- Presentation av nya avhandlingar

FORUM 
VÄRMLAND 
2020
Karls  tad  CCC   
Fredag 14 februar i

En mötesplats för forskare och forskningsintresserade inom 
hälso- och sjukvårdsområdet där följande presenteras:
Stärkande rörelser för rörelseorganen; effektiva organisationsmodeller för 
personer med höftfrakturer och artros, motivationsprocesser, hälsovinster 
av vardagsmotion. 
Friskvården i Värmland erbjuder rörelseglädje under dagen.

kau.se/forumvarmland

http://kau.se/forumvarmland/


8.00-9.00 

9.00-9.05 

Registrering , Plan 4 KCCC 
Kaffe, posters 

Välkomsthälsning   
Johan Sterte, rektor, Karlstads 
universitet 
Lena Gjevert, hälso- och 
sjukvårdsdirektör, Region Värmland 

9.10-10.00 ”A life breaking event” 
- livet före och efter en höftfraktur
Lena Zidén, docent, Göteborgs
universitet

10.00 -10.30 Snabbspåret för 
äldre med höftfraktur 
Ami Hommel, professor , Malmö 
universitet och SUS 

10.30-11.00 Fikapaus, postervandring 

11.00-11.30 Att våga tro på sin egen 
förmåga efter en höftfraktur- 
patienters berättelse  
Berit Gesar, med dr, Region Dalarna 
och Högskolan Dalarna 

11.30-12.00 Health literacy och 
motivationsprocesser vid fysisk 
aktivitet och träning för personer 
med artros i höft/knä 
Maria Klässbo, med dr, Region 
Värmland 
Helene Hjalmarsson, fil dr, Karlstads 
universitet

12.00-13.15    Lunch serveras på plan 5 
postervandring

13.15-13.45 Nya avhandlingar  
“Operationssjuksköterskans 
vårdande och kompetens inom 
perioperativ vård”. 
Ann-Catrin Blomberg, fil dr, 
Karlstads universitet

“Infektioner i höft- och knäproteser:  
reservdelsmänniskans akilleshäl”.   
Staffan Tevell, med dr, Region 
Värmland

“Oral care quality in intensive care 
units and short-term care units: 
Nursing staff and older people’s 
perspectives”. Maria Andersson, il 
dr, Karlstads universitet 

13.50-14.50 Sitt mindre och rör dig 
mer och oftare!  
Ing-Mari Dohrn, med dr, Karolinska 
Institutet

14.50-15.20 Fikapaus, posters 

15.20-15.50 Nya avhandlingar 
“Understanding the meaning of 
autonomy. Creating a learning space 
for professional becoming in clinical 
education”.  Angelika Fredholm, 
med dr, Region Värmland

“Singing, sharing, soothing. Family-
centred music therapy during painful 
procedures in neonatal care”.  
Alexandra Ullsten, fil dr, Region 
Värmland  

15.50-16.00 Bästa poster  presenteras och 
avslutning  
Helene Hjalmarsson, prefekt, 
Karlstads universitet 
Kersti Theander, Fou-chef, 
Region Värmland 

PROGRAM




