
  

Tid  
Torsdag  
7 april 2022  
Kl 09.00 – 12.00  
  
Plats  
Samlingssalen, Centralsjukhuset 
och/eller via länk (beroende på 
pandemiläget)  
 
Samlingssalen ligger mellan 
Sjukhusbiblioteket och 
personalmatsalen Solsidan, Röda 
gatan D. 
 
Målgrupp  
Alla forskningsintresserade och alla  
med ledningsansvar  
  
Begränsat antal, 90 platser i 
Samlingssalen.  
Obegränsat antal via webblänk.  
 
Sista anmälningsdag  
1 april 2022  
Ange om du vill delta på plats eller 
via länk. 
  
Anmälan till  
Pia Hird Lundberg Tfn 010-831 70 75 
pia.hirdlundberg@regionvarmland.se  
  
  

  
Ta chansen att träffa 
forskningsintresserade i Region 
Värmland och från Karlstads 
universitet för att diskutera 
forskningsidéer eller andra frågor 
som rör forskning. 

 
 
09.00 – 09.05 Välkomna! 
Forskningssamverkan mellan Karlstads universitet och Region Värmland 
Moderator Maria Unenge Hallerbäck 
 
09.05 – 10.00 
Att forska kliniskt – karriärvägar 
Hur blir man doktorand och hur man kan arbeta som forskare med klinisk 
forskning. Presentationer och paneldiskussion 
- Helene Wadensjö, Prefekt för Institutionen för hälsovetenskaper, Kau 
- Maria Larsson, Forsknings- och utbildningschef, docent, Region 
Värmland 
- Gisela Priebe, Professor i psykologi och föreståndare för Centrum för 
forskning om barns och ungas psykiska hälsa och uppväxtvillkor, CBU, 
Karlstads universitet 
 
10.00 – 10.15 FIKAPAUS 
 
10.15 – 12.00 
Att forska kliniskt – exempel från forskning om barn och unga 
- 10.15 – 10.30 Anna Nordlind, barnsjuksköterska, Barn- och 

ungdomsmedicin, Region Värmland och doktorand vid Örebro 
universitet 
”Kognitiva intervjuer med barn som del i översättning och anpassning 
av frågeformulär” 

- 10.30 – 11.15 Malin Anniko, psykolog på Första linjen unga, Region 
Värmland, klinisk lektor i psykologi, CBU, Karlstads universitet 
”Att förebygga stress-relaterad psykisk ohälsa under tonåren: 
Acceptans och korttidseffekter av ett internetbaserat indikerat 
preventionsprogram med fokus på oro och ältande” 

 
11.15 – 11.25 KORT PAUS 
 
-      11.25 – 11.55 Staffan Jansson, barnläkare, professor emeritus vid       
        Karlstads universitet och Örebro universitet 
       ”Att skydda barn från våld och olyckor” 
 
11.55 – 12.00 Avslutning 
Maria Unenge Hallerbäck, överläkare BUP, Region Värmland, klinisk 
lektor Örebro universitet och affilierad till Folkhälsovetenskap, Karlstads 
universitet 
 
 
Välkomna! 
Centrum för klinisk forskning och utbildning  

  
  

 

 

 

 

  


