Bilaga 14
CV för övriga disputerade lärare och forskare
Maria Andersson, BMA, dr med vet
Födelseår 1968
Examina

Biomedicinsk analytiker (klinisk kemi), Vårdhögskolan i Borås, 1990
Magisterexamen i biomedicin, Högskolan i Kalmar, 1999
Disputerad 6 februari 2009 (avhandling: Monitoring Arthritis – Biochemical, Methodological and
Clinical Aspects) vid Institutionen för rörelseorganenssjukdomar, avd för reumatologi. Medicinska
fakulteten, Lunds universitet
	
  
Nuvarande anställning

	
  
2009-

50 % anställning med databasansvar i BARFOT, 25 % forskningsassistent på FoUcentrum, Spenshults sjukhus, med ansvar för biobank samt 25 % egen forskning

	
  
Tidigare anställningar

1987-1988

Vårdbiträde, Spenshults sjukhus, Halmstad

1990-1999

Biomedicinsk analytiker på kliniskt laboratorium, Spenshults sjukhus, Halmstad

2000-2009

50 % forskningsassistent på FoU-centrum, Spenshults sjukhus, med speciellt ansvar för
biobank samt 50 % egen forskning, sedan 2002 som doktorand.

	
  

Susann Arvidsson, fil. dr. i omvårdnad, lektor
	
  
Födelseår 1965

	
  
Examina

	
  
1987 Sjuksköterskeexamen med inriktning mot allmän hälso- och sjukvård, 80 p. Hälsohögskolan,
Jönköping.
2005 Medicine Magister inom vårdvetenskap med inriktning på reumatologisk omvårdnad. Uppsala
universitet, Uppsala.
2011 Filosofie doktor inom omvårdnad, Hälsohögskolan i Jönköping.
	
  
Nuvarande anställning

	
  
	
  
Universitetslektor, 50 %, Högskolan i Halmstad.
Sjuksköterska, 40 %, vårdavdelning Axess Medica Spenshults sjukhus, Oskarström.

Forskare, 10 %, Forsknings- och Utvecklingscentrum Spenshult, Oskarström.
	
  
Tidigare anställningar

	
  
Tjänstgöring som sjuksköterska
1987 – 1989 Barnmedicinsk klinik, avdelning 16 och 17, Länssjukhuset, Halmstad.
1990 – ff. Vårdavdelning och kortare perioder på mottagning, Axess Medica Spenshults sjukhus,
Oskarström. Från maj 2008 även telefonrådgivning på Reuma Direkt.
Tjänstgöring som doktorand
Oktober 2005 – oktober 2011. Tjänstgöring som doktorand till 50 % vid Forsknings- och
utvecklingscentrum, Spenshult, Oskarström.
November 2010 – juni 2011. Tjänstgöring som doktorand till 100 % vid Forsknings- och
utvecklingscentrum, Spenshult, Oskarström.
Tjänstgöring som lektor
Augusti 2011 – juni 2012. Vikarierande lektor till 50 % vid Högskolan i Halmstad.
	
  
Opponentskap/granskning vid mitt- och slutseminarier, licentiatseminarier

	
  
Var en av tre granskare vid slutseminariet för Eva Åkerman med arbetstiteln på avhandlingen var
”Assessment and tools for follow up of patients’ recovery after intensive care”, Hälsohögskolan i
Jönköping, 120209.
	
  

Ulrika Bergsten, RN, PhD
Födelseår 1966
Examina

Leg. sjuksköterska, Vårdhögskolan Halmstad, 1989
Specialistutbildning i geriatrisk omvårdnad 30 hp, 2001
Kandidatexamen i omvårdnad, Högskolan i Halmstad, 2006
Magisterexamen i omvårdnad, Högskolan i Halmstad, 2006
Doktorsexamen i omvårdnad, Hälsohögskolan i Jönköping, 2011
Nuvarande anställning

Axess Medica Spenshults sjukhus (sedan 2001), sjuksköterska på reumatologmottagning
FoU-centrum Spenshult, projektledare för projektet ”Patientinitierad forskning”
Tidigare anställningar

1989-2001 Kommunsjuksköterska i Hylte Kommun med placering på olika tjänster och befattningar.	
  
Andra akademiska uppdrag

a) Sakkunnig i referensgruppen för Svensk sjuksköterskeförenings projekt ”Sjuksköterskors samtal
om levnadsvanor” 2012

b) Projektledare i ett samarbetsprojekt med Reumatikerförbundet – patientinitierad forskning - med
syfte att inventera nya forskningsområden som är viktiga ur patienternas perspektiv
	
  

Kärstin Bolse, med dr, lektor i omvårdnad
	
  
Födelseår 1947
Examina Med dr
Nuvarande anställning

Lektor i omvårdnad, Sektionen för hälsa och samhälle, Högskolan i Halmstad.

Barbro Boström, doktor i medicinsk vetenskap, universitetslektor
	
  
Födelseår 1949

	
  
Examina

	
  
Doktor i medicinsk vetenskap, ämnesområde vårdvetenskap
Sjuksköterskeexamen

	
  
Nuvarande anställning

	
  
Universitetslektor i vårdvetenskap vid Sektionen för hälsa och samhälle, Högskolan Halmstad, sedan 1995

	
  
Patrik Dahlqvist Jönsson, fil dr i omvårdnad, klinisk lektor
	
  
Födelseår

1974

	
  
Examina

	
  
2010
2003
1999
	
  

Filosofie doktor i omvårdnad vid Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet
Specialistutbildning i psykiatrisk omvårdnad, 60 hp, Högskolan i Halmstad
Leg Sjuksköterska, 120 p, Högskolan i Halmstad

Nuvarande anställning

	
  
2011-ff

Klinisk lektor vid Forsknings-, utvecklings- och utbildningsenheten (FoUU) Halland,
Region Halland och Högskolan i Halmstad

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
Tidigare anställningar

	
  
2011-ff
2008-2011
2004-2010
2001-2007

Gästlärare vid Sahlgrenska Akademin, Institutionen för vårdvetenskap och hälsa,
Göteborgs universitet
FoU-strateg, Psykiatrin i Halland
Doktorand, Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Inst för vårdvetenskap och hälsa,
Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet samt Vårdalinstitutet
Leg sjuksköterska, Psykiatriska öppenvårdsmottagningen affektiva enheten, psykiatriska
kliniken i Halmstad

1999-2001

Leg sjuksköterska, avd 19, avdelningen för affektiva sjukdomar på psykiatriska kliniken i
Halmstad

	
  
Andra akademiska uppdrag

	
  
Uppdrag inom Högskolan i Halmstad
Ledamot i kvalitetsrådet för handledningsmodellen i sjuksköterskeutbildning på grund- och avancerad
nivå
Uppdrag utanför Högskolan i Halmstad
2012 Medlem i scientific committee som är med och anordnar den internationella vetenskapliga
konferensen ”the 2nd Horatio Festival - Vision, Knowledge and Practice in psychiatric and mental health
nursing” i Stockholm 20-23 september 2012.
2012- Ledamot i styrelsen Psykiatriska riksföreningen för sjuksköterskor.
2011- Uppdrag att ingå som representant (ledamot) för Region Halland i granskningsgrupp i södra
regionvårdsnämndens forskningsstöd till särskilt vårdkrävande.
2011- Har varit med i uppstart av och är medlem i Special Interest Group on Nursing research in Bipolar
Disorder, SIGN-BD. Ett internationellt forskarnätverk för sjuksköterskor inom området bipolär sjukdom.
2011 Styrgruppen för FoUU Region Halland (ledamot).
2010- GPCC - University of Gothenburg centre for Person-Centred Care GPCC. Göteborgs universitets
centrum för personcentrerad vård. Här ingår jag med ett projekt som tillsammans med de andra projekten
handlar om att utveckla metoder för patientens och närståendes lärande.
2010- Aktiv i ett professionellt forskarnätverk med fokus på psykiatrisk omvårdnad i samarbete med
Svensk sjuksköterskeförening och Psykiatriska riksföreningen. Forskarnätverket syfte är att lyfta fram
angelägna vårdfrågor såsom vid remissvar eller medverkan i nationella grupper där psykiatrisk
omvårdnadskompetens behövs.
2008-2011 Ordförande/projektledare i arbetsgrupp för suicid-preventivt arbete inom Psykiatrin Halland.
Uppdraget gällde framtagande av gemensamt vårdprogram för suicidprevention för barn- och ungdoms-,
vuxen-, och äldrepsykiatrin. Dessutom att implementera, undervisa om samt följa upp (har till exempel
varit med och tagit fram rutin för internrevision inom verksamheten) det suicidpreventiva arbetet. Inom
uppdraget har också legat att ta fram och genomföra en utbildning av kursledare i psykisk livräddning, för
särskilt utvalda personer inom verksamheten (till detta bjöds också ett par personer från närsjukvården in).
2008 Inbjuden som aktiv deltagare i arbetande konferens i syfte att utveckla omvårdnad som akademiskt
ämne. Arbetet utmynnade sedan i en rapport.
2004 – ff Medlem i MeHNurse – ett nordiskt forskarnätverk bestående av sjuksköterskor vars forskning
syftar till att befrämja psykiatrisk omvårdnad med inriktning på hälsa.
Samverkansuppgifter med det omgivande samhället
Medverkar i levnadsvanestudien: ”En individanpassad levnadsvaneintervention för personer med
schizofreni - En studie med kvasiexperimentell design”. Samverkar här med prof. Gunnar Johansson,

med.dr. Petra Svedberg och med.dr. Henrika Jormfeldt, universitetslektorer, samt doktorand Marjut
Blomqvist, samtliga vid Högskolan i Halmstad.
Medverkar i studien: ”Delat beslutsfattande inom psykiatrisk vård”. Samverkar här med docent Mikael
Sandlund vid Umeå universitet, med.dr. och univ.lektor Petra Svedberg vid Högskolan i Halmstad, prof.
Lars Hansson vid Lunds universitet och doc Bengt Svensson, Lunds universitet.
Har inlett ett samarbete med professor Hans Ågren i en studie om bipolär sjukdom som genomförs på
Sahlgrenska universitetssjukhuset/Östra sjukhuset, där också bl a docent Ingela Skärsäter är inkluderad
som forskare.

Helena Eriksson, fil dr i sociologi, vik lektor i socialt arbete
	
  
Födelseår 1978

	
  
Examina Filosofie doktor i sociologi

	
  
Nuvarande anställning

	
  
Vik. lektor i socialt arbete 50 %, vid Sektionen för hälsa och samhälle, Högskolan i Halmstad (tjänstledig
50 %)
Utvecklare 50 %, Avdelningen för regional samverkan, Region Halland
	
  
Tidigare anställningar

	
  
20100701-20111231
20051101-20100630
20050117-20050626
20030401-20051031

Vik. lektor i socialt arbete 100 %, vid Sektionen för hälsa och samhälle,
Högskolan i Halmstad
Doktorandtjänst 100 % vid Sektionen för ekonomi och teknik, Högskolan
i Halmstad.
Vik. adjunkt i sociologi 50 %, vid Sektionen för hälsa och samhälle,
Högskolan i Halmstad
Projektsekreterare vid Sektionen för ekonomi och teknik, Högskolan i
Halmstad. (50 % under perioden 20050117-20050626)

	
  
Andra akademiska uppdrag

	
  
20112007-2009

Representant i styrgruppen för Ledarskapsakademin vid Högskolan i Halmstad.
Doktorandernas studentrepresentant i Forskningsnämnden för humaniora och
samhällsvetenskap vid Högskolan i Halmstad.

	
  

Anetth Granberg Axell, fil dr i medicinsk vetenskap, universitetslektor, klinisk
lektor
	
  
Födelseår 1951

	
  
Doktorsexamen 2001

Ämnesområde intensivvård. Titel, Intensive Unit Care Unit Syndrom/delirium, patients´ perspective and
clinical signs. Disseration from the department of Anestesiology and Intensive Care, Faculty of Medicine,

Lund University Sweden. Bolms tryckeri Lund. ISBN 91-628-4624-8.(delat handledarskap, prof.
Ingegerd Bergbom Göteborg och prof. Dag Lungberg Lund)
	
  
Nuvarande anställning

Klinisk lektor i omvårdnad 2010-02-10 och tillsvidare vid FoUU Halland som är en regional organisation
för hela Region Halland (RH). Tjänsten inom FoUU Halland är en kombinationstjänst där även
uppdraget som sektionsledare inom sektionen för omvårdnad och Hälsa vid FoUU Halland ingår.
Tjänsten som klinisk lektor regleras efter ett avtal mellan Högskolan Halmstad (HH) och Region Halland.
Tjänsten syftar till att utveckla den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) för sjuksköterskor och att
VFU vilar på vetenskaplig grund med hög kvalitet i utbildningsplatserna. Tjänsten innehåller 20 %
adjungering (främst inom specialistutbildning intensivvård) som lektor i omvårdnad vid Högskolan i
Halmstad, Sektionen hälsa och samhälle.
Tidigare anställningar

2007-2010
Universitetslektor, vid Sektionen för omvårdnad, Karolinska Institutet, Huddinge. Pedagogisk
samordnare för akutenheten (specialistutbildning för sjuksköterskor inom, anestesi, intensivvård och
operation). Ämnesansvarig och examinator.
2001-2006
Universitetslektor inom intensivvård. Lunds universitet, Sektionen för omvårdnad
Inst. för omvårdnad ämnesansvarig och examinator.
Lunds universitetssjukhus, Klinisk lektor vid Hjärt- och lungdivisionen, (delad tjänst 50 % vardera,
20 % egen forskning ingår i tjänsten).
Anställning som sjuksköterska vid infektionskliniken, Lasarettet, Helsingborg
Anställning som spec.ssk vid Intensivvårdsavdelningen
och sektionsansvarig, Lasarettet Helsingborg
Anställning som vårdlärare vid grundutbildning sjuksköterskor, Helsingborg
Anställning som vårdlärare gymnasieutbildning, Helsingborg
Anställning som adjunkt inom specialistutbildning intensivvård
Vårdhögsskolan Lund
Kursledare fristående kurs, akutmedicin 5 p. Lund, Helsingborg
	
  
Handledarerfarenheter

Bihandledare för licentiat Lennart Lööf, Örebro universitet
Bihandledare för doktorand Eva Åkerberg, Lunds universitet
Handledarutbildning

Handledarutbildning vid HH 2011
Mittseminarierum, avhandling

	
  
Opponent vid mittsem. för Ingrid Johansson, Linköpings universitet 2004
Opponent vid mittesm. för Ingrid Wåhlin, Linköping universitet 2007
Andra akademiska uppdrag

a) Styrelsemedlem i organisationer
	
  
Nordisk Förening för omvårdnadsforskning inom intensivvård NOFI www.NOFI.info

1973-1975
1975-2001
1978
1987
1989-1991
1997

Styrelsemedlem, (2003 och pågående) sekreterare (2003-2009)
Svensk intensivvårdsregistrering SIR
FOU medlem 2004-2007, www.icuregswe.org
	
  
b) Inom HH ledamot i lokala etiska nämnden

Sara Högdin, fil dr i socialt arbete, universitetslektor i socialt arbete

	
  
Födelseår 1972

	
  
Examina

	
  
2007 Doktorsexamen i socialt arbete vid Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet.
2001 Socionomexamen vid Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet.
	
  
Nuvarande anställning

	
  
2011-11-01 Universitetslektor i socialt arbete, vid Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och
samhälle
	
  
Tidigare anställningar

	
  
2009-06-01-2011-11-01 Vikarierande universitetslektor i socialt arbete, vid Högskolan i Halmstad,
Sektionen för hälsa och samhälle.
2009-02-28 till 2009-06-30 Universitetslektor, 100 %, vid Institutionen för socialt arbete, Stockholms
universitet.
2008-01-01 till 2009-02-28 Forskare, 100 %, vid Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet.
2007-01-01 till 2007-12-31 Forskare, 50 %, vid Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet.
Universitetslektor, 50 %, vid Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet (bilaga 3).
2002-07-01 till 2006-12-31 Doktorandtjänst vid Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet.
	
  
	
  
	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

Inger Jansson, fil dr i omvårdnad, universitetslektor

Födelseår 1964
Examina

	
  	
  
Legitimerad sjuksköterska, vårdlärarexamen, filosofie doktor inom omvårdnad
Nuvarande anställning

	
  
Universitetslektor, Sektionen för hälsa och samhälle, Högskolan i Halmstad
Tidigare anställningar

Högskolan Halmstad, sjuksköterskeutbildningen, adjunkt, 03-11
Lernia vuxenutbildning, vård, Göteborg, utbildningskonsult, 00-03
SU/Mölndal, medicinkliniken, sjuksköterska, 86-00
Handledarerfarenheter

	
  
Bihandledare för doktorand vid Uppsala universitet
Handledarutbildning vid Högskolan i Halmstad eller annat lärosäte

	
  
Endagsutbildning vid Uppsala universitet.
Andra akademiska uppdrag

	
  
Studierektor, vård, 50 %, vid Sektionen för hälsa och samhälle vid Högskolan i Halmstad
Styrelsemedlem sektionen för omvårdnadsinformatik inom Svensk sjuksköterskeförening.
Klinisk lektor, 20 %, Region Halland.
	
  

Henrika Jormfeldt, medicine doktor i vårdvetenskap med inriktning omvårdnad
Födelseår 1966
Examina

	
  
2011- 03-01 Akademiskt ledarskap ”Från nybliven doktor till senior forskare inom vård och omsorg”
7,5 hp, Vårdalinstitutet
2007-05-25 Doktorsexamen i medicinsk vetenskap inom ämnesområdet vårdvetenskap, Lunds universitet,
avhandlingens titel: ”Dimensions of Health among Patients in Mental Health Services”
2002, Magisterutbildning i vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad, Högskolan i Halmstad
2001, Fristående kurs, vetenskaplig metod (Grounded Theory 5 p), Högskolan i Halmstad
1993, Leg psykiatrisjuksköterska (Hälso- & Sjukvårdslinjen inriktning mot psykiatrisk vård 80 p)
Högskolan i Halmstad
	
  
Nuvarande anställningar

HÖGSKOLAN I HALMSTAD
Sektionen för Hälsa och Samhälle
Universitetslektor
Box 823
301 18 Halmstad
035-16 77 8henrika.jormfeldt@hh.se
PSYKIATRIN I HALLAND
Förvaltningsledning och stab
Utredare
Mobil 070-355 55 43
henrika.jormfeldt@regionhalland.s
Tidigare anställningar

1993 - 1995 Psykiatriska kliniken, avdelning 18, Halmstad, psykiatrisjuksköterska på avdelning 18 för
särskilt vårdkrävande patienter
1995 - 1997 Psykiatriska kliniken, mobila teamet, Halmstad, specialistsjuksköterska i psykiatrisk
öppenvård.
Psykiatrin i Halland
1997 – 2008 augusti. Psykos rehabteamet, Halmstad, psykiatrisjuksköterska på en öppenvårdsenhet för
patienter med schizofreni och vanföreställningssyndrom.
2007, 26 mars – 3 juni. Högskolan i Halmstad. Timförordnande som kursansvarig och examinator för
kursen omvårdnadsteorier 5 p.
2007, 1 augusti – 31 december 2010. Psykiatrin i Halland, Halmstad. Forskningsassistent med uppdrag
att i samarbete med CEPI (Centrum för evidensbaserade psykossociala interventioner), Lunds universitet
på 40 % av min heltidstjänstgöring, utvärdera en introducerad rehabiliteringsmodell från Boston
University.
2008, 15 augusti – 2009 14 februari Växjö universitet, Växjö, Vikariat som universitetslektor i
vårdvetenskap på 50 % med medverkan i specialistutbildning för sjuksköterskor med inriktning psykiatri.
	
  
Handledarerfarenheter

HT 2011- Doktorandhandledning som biträdande handledare för Helena Gavois och Marjut Blomqvist i
projektet ” En individanpassad levnadsvaneintervention för personer med schizofreni. En
kvasiexperimentell studie”.
	
  
Handledarutbildning vid Högskolan i Halmstad eller annat lärosäte

2011- 5-12 Kurs i forskarhandledning, Högskolan i Halmstad
	
  
Andra akademiska uppdrag

1. Inom Högskolan i Halmstad:
a. Medverkar i den lokala etikprövningsgruppen vid Sektionen för hälsa och samhälle,
Högskolan i Halmstad
2.

Utanför Högskolan i Halmstad på nationell/internationell nivå:
a. Associate Editor, Issues in mental Health Nursing. För mer information var god se:
http://informahealthcare.com/page/mhn/EditorialAdvisoryBoard

b. Peer review uppdrag för tidskrifterna, Health Promotion International (1), Social
Psychiatry and Psychiatric Epidemiology (1), The Journal of Nursing Management (4),
The Scandinavian Journal of Caring Sciences (15), European Psychiatry (1), The journal
of the Association of European Psychiatrists (1), International Journal of Qualitative
Studies on Health and Well-being (1), Vård i Norden (1)
c. Ordförande i IFSAP södra Halland en sektion i Schizofreniförbundet, Intresseförbundet
för personer med schizofreni och liknande psykoser. För mer information var god se:
http://www.schizofreniforbundet.se
d. Ledamot i Svensk sjuksköterskeförenings redaktionsråd. För mer information var god se:
http://www.omvardnadsmagasinet.se/index.phtml
e. Vice ordförande i Psykiatriska riksföreningen för sjuksköterskor, som är en sektion inom
Svensk Sjuksköterskeförening, en yrkesorganisation för sjuksköterskor verksamma inom
det psykiatriska vård- och omsorgsområdet. För mer information var god se:
http://www.psykriks.se
f. Nätverksansvarig för Psykiatriska riksföreningens Nationella forskarnätverk för forskande
psykiatrisjuksköterskor i Sverige. Nätverket omfattar ca 35 forskande
psykiatrisjuksköterskor i Sverige.
g. Ingår i nätverket MeHNuRse, Mental Health Nursing Resarch in Sweden. Ett
forskarnätverk bestående av sjuksköterskor vars forskning syftar till att främja psykiatrisk
omvårdnad med inriktning mot hälsa. Nätverket har beviljats medel från VR under 3 år
from 2007 tom 2010. För mer information var god se http://mehnurse.dinstudio.se/
	
  
	
  
3. Samverkansuppgifter med det omgivande samhället
a. Utredare Psykiatrin i Halland under våren 2011 med uppdrag av att leda utredningen av
suicid i Varberg under 2010.
b. Medverkar i arbetsgrupp för revidering av kompetensbeskrivning för specialistsjuksköterska
med inriktning mot psykiatrisk vård
c. Medverkar i referensgrupp i projektet ”Sjuksköterskors samtal om levnadsvanor” I
samarbete med bl. a. Svensk sjuksköterskeförening, SKL och Svenska psykiatriska
föreningen.
d. Granskningsuppdrag SBU:
1. September 2011 uppdrag av Statens beredning för medicinisk
utvärdering (SBU) att granska manuset ”Organisation inom psykiatrin
med fokus på ADHD”
2. September 2011 uppdrag av Statens beredning för medicinisk
utvärdering (SBU) att granska manuset ”Vård av personer med
schizofreni eller psykoser – organisatoriska aspekter”
e. Arrangemang av nationella och internationella konferenser:
1. Medverkande i grupp för planering och arrangemang avseende föreläsare
och vetenskapligt innehåll i samband med Psykiatriska riksföreningens
ansvar för Horatio: 2nd European Festival of Psychiatric Nursing – i
Stockholm 2012.
2. Ansvarig för planering och arrangemang avseende föreläsare och
vetenskapligt innehåll i samband med Psykiatriska riksföreningens

årskonferens ”Att undvika risken för metabolt syndrom Hälsofrämjande psykiatrisk omvårdnad som komplement och alternativ
till psykofarmakologisk behandling” i Sölvesborg 2011.
3. Ansvarig för planering och arrangemang avseende föreläsare och
vetenskapligt innehåll i samband med Psykiatriska riksföreningens
årskonferens ”Bemötande” i Göteborg 2010.

Cecilia Kjellman, doktor i kulturgeografi, lektor i handikappvetenskap
Födelseår 1958

	
  
Examina Doktorsexamen i kulturgeografi 2003

	
  
Nuvarande anställning Lektor i handikappvetenskap vid Högskolan i Halmstad

	
  
Tidigare anställningar

	
  
Forskningsassistent vid flera olika perioder 1987-1996 Lunds universitet
Studievägledare i kulturgeografi (timanställd) 1990-1995 Lunds universitet
Adjunkt med studievägledning i tjänsten 1995-vt 2003, (tjänstledig 1996-2000), Lunds universitet, även
undervisning inom lärarutbildningen vid Malmö högskola i geografi ingick.
Doktorandtjänst, 1996-2000 Lunds universitet,
Undervisning (timanställd), 2000, 2001 och 2003 vid Växjö universitet, Institutionen för
samhällsvetenskap
Handledarerfarenheter Bihandledare sedan 2010 för en doktorand

	
  
Handledarutbildning Våren 2011, Högskolan i Halmstad.

	
  
Opponentskap/granskning vid mitt- och slutseminarier, licentiatsseminarier

	
  
Har varit opponent/granskare vid slutseminarier för doktorsavhandlingar vid Stockholm och Linköpings
universitet.
Betygsnämndsuppdrag Lunds universitet, ett tillfälle.

	
  
Andra akademiska uppdrag

a) Vice ordförande och ledamot vid lärarutbildningsnämnden 2006-2011, ledamot i
tjänstetillsättningsutskottet 2007-2010
b) Ingår i ett internationellt forskningssamarbete sedan 2006, som ansvarig projektledare för den
svenska forskargruppen sedan 2008.

c) Samverkar med det omgivande samhället är stor, ingår i flera olika konstellationer bl.a. med
Region Halland, socialtjänsten, utvecklat samarbete med skolor i regionen osv.
	
  
	
  
Förankring i internationella och nationella vetenskapliga nätverk

	
  
a) Nationellt och nordiskt nätverk för handikappforskare.
b) Mångårigt samarbete med Center for Disability studies vid universitetet i Leeds.
c) Internationellt nätverk kopplat till forskningsprojekt om utsatta ungdomar med forskare från
Tyskland, Polen, Frankrike, Portugal och Schweiz där följande ämnen är representerade:
psykologi, sociologi, socialt arbete, pedagogik, filosofi och kulturgeografi.
d) Tidsgeografiskt nordiskt nätverk med forskare från Sverige, Danmark och Norge framför allt,
inom många olika discipliner men med gemensamma forskningsintressen inom tidsgeografi.
e) Kulturgeografiskt nationellt nätverk.
f)

Kontakter med franska forskare inom liknande intressesfär.

	
  
Lars Kristén, Ph D Educational Science, Head of Physical Education
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
Year of birth 1956

	
  
Education

	
  
1976-1977
1978-1979
1981-1985
1989
1995
1996
1995-2003
2003
2004
2011

Sports coach training programme at Gymnastikhögskolan, Ollerup, Denmark
Sportpedagogic teaching programme at Halmstad Unversity (90 ECTS credits)
Physical education teaching/therapist programme at Deutsche
Sporthochschule, Cologne, Germany
Back therapy training
Educational science (120 ECTS credits)
BA and MA in educational science
Postgraduate studies at the Centre for Research in Teaching and Learning, Department of
Teacher Education, Luleå University of Technology
Doctor of Philosophy (PhD)
Professional higher education courses (15 ECTS credits)
Research supervision course, Halmstad University

	
  
Employment
	
  

1979-1981
1985-1986
1985-1997
1986-1990
1990-1991
1997-1999
1991-2003
2004
2004-2012
2007-2009
2009-2012

	
  

Physical education teacher of Child habilitation, Eketångaskolan,
Halmstad
Physical education teacher, Hyltebruk municipality
Physical education teacher/therapist, Habilitation, Halland county council
Physical education teacher, Falkenberg municipality
Physical education teacher, Halmstad municipality
Doctoral studies, University College of Health Sciences, Boden
Educational science lecturer with emphasis on sport, Halmstad University
Senior educational science lecturer with emphasis on sport, Head of Physical Education,
Halmstad University
Supervising student degree projects at the C (61-90 higher education credits) and D (91120 credit) levels.
Teaching in the SOCRATES-programme Erasmus Mundus Master in Adapted Physical
Activity, Katholieke Universiteit Leuven, Belgium
Teaching in the European University Diploma in Adapted Physical Activity, HAAGAHELIA University, Lahti, Finland

Networks

	
  
National networks: the Swedish Network for Adapted Physical Activity (SNAPA); the National Centre for
the Promotion of Physical Activity for Children and Young People (NCPPACYP); Örebro University
International networks: Nordic Network for Adapted Physical Activity (NANAFA), FoU- network within
the Nordic Council of Ministers, NORDPLUS. European Federation of Adapted Physical Activity
(EUFAPA). Thematic network for Adapted Physical Activity (THENAPA). Development of networks
within APA and Halland Regional Council for research and projects within APA and public health in
cooperation with the surrounding community.
Dr Kristén is currently in the process of starting up research-based initiatives involving the inclusion of
children with functional disabilities within the subject of Sport and health in Sweden together with one of
the national networks.

	
  
Commissions

Swedish co-ordinator of EARAPA(European Association for Research into Adapted Physical Activity), a
committee under the auspices of the European Network for Sport Sciences in Higher Education.
Swedish co-ordinator of the EMDAPA programme (European Master’s Degree in Adapted Physical
Activity)
Swedish co-ordinator of THENAPA (Thematic Network of Adapted Physical Activity
Co-ordinator of SNAFA (Swedish Network for Adapted Physical Activity)
Co-ordinator of the NORDPLUS “Nordic Network for Adapted Physical Activity” project and the
“Horizontal” research-project of APA in Physical Education
Member of SUH (Swedish Development Centre for Disability Sport)
Member of the Swedish Gymnastics Federation educational council
Reviewer of the European Physical Education Review (EPER)
Member of the Board of Teacher Education, Halmstad University
Member of the scientific board of Centre for Adapted Physical Activity Participation Studies, University of
Southern Denmark, Odense, Denmark

	
  
Sports Involvement

	
  
Member of the Swedish Gymnastikläraresällskapet (The Swedish Association of physical education
teachers)
Member of Svensk förening för Idrottsvetenskaplig Idrottsforskning (The Swedish Association for sports
science research)
Member of Sydsvenska Kollegiet för Rehabilitering-och Handikappforskning (The southwestern Swedish
committee for rehabilitation and disability research)
Member of Halland county council tennis club
Member of Friskis & Svettis (a nationwide PT association), Halmstad
Member of Halmstad Frigymnaster (gymnastics’ association)

Marie Lydell, med dr, universitetslektor
Födelseår 1961
Examina Medicine doktor i allmänmedicin 2010
Nuvarande anställning

	
  
Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle
FoUU Halland (forskning, utveckling, ytbildning), Region Halland
Tidigare anställningar

	
  

Timanställd vid Sjukgymnastprogrammet, Göteborgs universitet
Andra akademiska uppdrag

	
  
Refereeuppdrag i Disability and Rehabilitation 2011, 2012.
Styrelseledamot i sektionen för smärta och sensorisk stimulering (SgSS) inom sjukgymnastförbundet i
Sverige.
Redaktionsansvarig och vetenskaplig redaktör för sektionens tidning SENS.
Samverkansuppgifter med det omgivande samhället

	
  
Leder en processutvärdering av ett ESF-projekt (Europeiska SamFonden) på Fontänhuset i Falkenberg
"Utvägen". Det är ett samarbete mellan Fontänhuset, näringslivet, Försäkringskassan och
Arbetsförmedlingen 2010-2013. Syftet är att förändra attityden till arbetsåtergång hos personer med
psykisk ohälsa hos myndigheter, näringsliv och deltagarna. Syftet är också att samarbeta och utveckla
långsiktiga hållbara samarbetsformer och arbetsmetoder mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan
och näringslivet.

Maria Nyholm, MPH, PHD Public Health
Födelseår 1962
Examina Doktor i medicinsk vetenskap, folkhälsovetenskap och samhällsmedicin.
Relevanta postdoktorsvistelser

	
  
Institutionen för samhällsmedicin Göteborgs universitet 2008-2010.
	
  
Nuvarande anställning

	
  
Lektor i folkhälsovetenskap Högskolan i Halmstad (80 %).
Projektledare för intervention mot barnfetma i Skaraborg (10 %).
Tidigare anställningar.

2007

Lektor i folkhälsovetenskap, Högskolan i Skövde 100 %

2005-2007

Doktorand i folkhälsovetenskap, Lunds universitet 100 %

2000-2004

Doktorand i folkhälsovetenskap, Lunds universitet 40 % och 60 % biomedicinsk
analytiker i Skaraborgsprojektet. Insamling av hälsoindikatorer i en befolkning.

1998-2006

Biomedicinsk analytiker, Visby sjukhus

1989-1997

Biomedicinsk analytiker, Fysiologiska institutionen, gruppen för
perinatal fysiologi, Göteborgs universitet. Forskningslaboratoriet

Handledarerfarenheter Bihandledare för lic. Lena Ljuncrona-Falk
Handledarutbildning vid HH eller annat lärosäte Göteborgs universitet

	
  
Sakkunniguppdrag vid tjänstetillsättningar

	
  
2011

Sakkunnig för tjänstetillsättning Blekinge tekniska högskola.

Andra akademiska uppdrag

	
  

Ledarmot i etikgruppen Högskolan i Halmstad
Medlem i bedömningskommittén i Fonden för hälsopromotion inom barn- och ungdomstandvården i
Västra Götaland.
	
  
Samverkansuppgifter med det omgivande samhället

	
  
Arbetet som lektor Högskolan i Halmstad medför samverkan med Region Halland, Hallands
utbildningsförbund och Hallands idrottsförbund.
Interventionsprogrammet i Skaraborg medför samverkan med Primärvården i Skaraborg, Barnkliniken i
Skaraborg och andra universitet och högskolor.	
  

Stefanie Obermüller, dr med. vet, universitetslektor
	
  
Födelseår 1969

	
  
Examina

	
  
Mars 1996 Masterexamen (tyskt diplom) i biokemi, Freie Universitet Berlin, Tyskland
Forskningsprojekt (arbetsgrupp prof. Rudolf Tauber, Sektion för labormedicin och biokemi, Charite,
Humboldt University Berlin, Berlin, Tyskland).
Karakterisering en okänd proteolytisk aktivitet som genererar den lösliga formen av transferinreceptoren
(serum-transferinreceptor).
Titel Examensarbete: "Charakterisierung der proteolytischen Aktivität, die zur Entstehung der Serumtransferinrezeptors führt"
April 2000 doktorexamen i cellbiologi och biokemi, Göttingens universitet, Tyskland
Forskningsprojekt(arbetsgrupp prof. Kurt von Figura, Sektionen för biokemi och cellbiologi, Georgia
Augustia Universitet zu Göttingen, Tyskland): Att identifiera den molekylära mekanismen som ligger
bakom sorteringprocessen av lysosomala membranproteiner och hur den påverkas vid lysosmala sjukdomer.
Titel doktorsavhandling: "Recycling der Sauren Lysosomalen Phosphatase: Eingranzung der Recyclingvermittelnden Aminosäuresequenz und Untersuchung möglicher Sortierungsfaktoren, die zur Umsetztung
des Recyclings benötigt werden".
Relevanta postdoktorsvistelser

	
  
2000-2006 Forskarassistent i cellulär fysiologi, arbetsgrupp prof. Patrik Rorsman, Diabetescenter, Lunds
universitet, Lund, Sverige
Forskningsprojekt: Att identifiera molekylära mekanismer som ligger bakom insulinsekretion och förstå hur
de är påverkade vid typ-2 diabetes.	
  	
  
Nuvarande anställning

Universitetslektor i human biomedicin inom Sjuksköterskeprogrammet, Sektion för hälsa och samhälle,
Högskolan i Halmstad, Halmstad, Sverige
	
  
Tidigare anställningar

	
  
2000-2006 Forskarassistent i cellulär fysiologi, arbetsgrupp prof. Patrik Rorsman, Diabetesventer, Lunds
universitet, Lund, Sverige

Farhan Sarwar, fil dr i psykologi, universitetslektor

Födelseår 1972
Examina Fil.dr i psykologi/eyewitness psychology
Nuvarande anställning

Universitetslektor Högskolan i Halmstad och universitetslektor Lunds universitet
Tidigare anställningar Doktorand, Institutionen för psykologi, Lunds universitet

Carin Staland Nyman, med dr, universitetslektor
Födelseår 1963

	
  
Examina

	
  
Medicine doktorsexamen (PhD), socialmedicin, Göteborgs universitet

2008

Socionomexamen (social linje), Göteborgs Universitet

1985

Nuvarande anställning

	
  
Lektor i socialt arbete, Högskolan i Halmstad
	
  

2012 -

Tidigare anställningar

	
  
Forskare, Avd för samhällsmedicin och folkhälsa,
Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet
Forskare och gästlärare, Avd för samhällsmedicin och folkhälsa
Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet
Bitr forskare och gästlärare, Avd för samhällsmedicin och folkhälsa
Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet
Socialsekreterare, Härryda kommun
Handläggare, bdr, Statens invandrarverk, Norrköping
Socialsekreterare, SDN Örgryte, Göteborgs kommun
Socialsekreterare/invandrarkonsulent, Uddevalla kommun
Socialsekreterare, Uddevalla kommun
Hemvårdsassistent, Uddevalla kommun

2011 – 2012
2009 – 2010
2001 – 2008
1996 – 2001
1991 – 1996
1990 – 1991
1987 – 1990
1985 – 1987
1984-07/08,
1985-06/09

Handledarutbildning

	
  
Handledning i forskarutbildning, 5 hp, Göteborgs universitet

2010

Opponentskap/granskning

	
  
Granskningsuppdrag mittseminarium, Lisa Harryson
”Domestic work, gender equality and self-rated health – Epidemiological results
and everyday experiences”
Inst. för folkhälsa och klinisk medicin, Allmänmedicin, Umeå universitet
	
  

2010

Andra akademiska uppdrag

	
  
Audituppdrag BLUE 11 vid Göteborgs universitet
Master Programme in Business Creation and Entrepreneurship in
Biomedicine. International Bioscience Business School (GIBBS)
Göteborgs universitet
	
  

2011

Medlem arbetsgrupp för utvecklingsarbete, kvalitetsfrågor
för Folkhälsovetenskapligt program,
Programkommitté för nutrition och folkhälsa
Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet
	
  
Inbjuden talare vid symposium, European association of Work Health
Psychology, EAWOP, Maastricht, Holland.
Tema: Juggling work and family; New perspectives in research
Inbjuden talare vid pre-conference, Section on Social Security and
Health, European Association of Public Health (EUPHA), Lodz, Polen.
Tema: Theories and methods in research on gender aspects of
sickness absence
http://www.eupha.org/documents/sections/SSH_2009_pre-conference_meeting.pdf
Planering av och medverkan i Workshop, Section of Social Security and Health
European Association of Public Health (EUPHA), Lissabon, Portugal.
Tema: Why do women have higher sickness absence than men? A review of
suggested explanations and their connection to gender theories of health and social security
http://euphapedia.eupha.org/repository/a/2008	
  
	
  

2009 – 2012

2011

2009

2008

Vetenskaplig granskning, tidskrifter

European Journal of Public Health
Journal of Behavioural Medicine
Journal of Women's Health
BMC Public Health
Scandinavian Journal of Public Health
European Journal of Work Health Psychology
	
  

Vetenskapligt samarbete (pågående)	
  

Forskargruppen Genus och ojämlikhet i hälsa och social trygghet (GendiQ), Avd för samhällsmedicin och
folkhälsa vid Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet
Inst. för gilosofi, lingvistik och vetenskapsteori, Göteborgs universitet
Medicinska fakulteten, socialmedicin och global hälsa, Lunds universitet. Härigenom även
artikelsamarbete med forskare vid Center for Occupational and Environment Health, University of
California, Irvine CA, USA samt Department of Work Environment, University of Massachusetts, Lowell
MA, USA
Department of Social Medicine, Faculty of Health, Medicine and Life Sciences, Maastricht University,
Holland
Statsvetenskapliga institutionen samt Inst för journalistik, medier och kommunikation, Göteborgs
universitet
	
  
Samarbeten med centrumbildningar, nätverk för planerad forskning	
  
Centrum för forskning om arbete och sysselsättning (WE), Göteborgs Universitet
SIGN - Sweden India Gender Network, nätverk för forskningsutbyte, SIDA, Inst för sociologi och
arbetsvetenskap, Göteborgs universitet
Samverkan omgivande samhälle (urval)

Talare vid seminarieserie ”Kvinnors hälsa –
Varför har kvinnor högre sjukfrånvaro än män?”
Arrangör, Västra Götalandsregionen
Dagens Nyheter, tidskriftsartikel ”Ojämlikhet i hemmet
gör kvinnor sjuka”
http://www.dn.se/nyheter/sverige/ojamlikhet-i-hemmet-gor-kvinnor-sjuka
Talare vid konferensen ”Lust och Fägring stor”
– en dag om kvinnors hälsa
Arrangör, Kvinna Skaraborg, Skara

2009

2008

2007

Talare vid konferensen ”Kullornas Hälsa” – Hur blir
kvinnorna i Dalarna friskare i arbetslivet
Arrangör, Stiftelsen Minerva, Dalarna
Talare vid Vetenskapsfestivalen, Göteborgs universitet
”Vem mår egentligen bättre av att vara sjukskriven?
En femårsuppföljning av kvinnor i Göteborg.”

2004

2004

Medlemskap

Svensk socialmedicinsk förening
Svensk beteendemedicinsk förening
Nätverk för sjukfrånvaroforskare, Sverige (SPID)
European Public Health Association (EUPHA), Section Social Security and Health
European Association of Work and Organisational Psychology

Madeleine Svensson, medicine doktor
Födelseår 1983
Examina Doktorsexamen inom medicinsk vetenskap (PhD, medicine)
Nuvarande anställning

Universitetslektor, Sektionen för hälsa och samhälle, Högskolan i Halmstad, Sverige
Tidigare anställningar

Doktorand inom medicinsk vetenskap, Enheten för klinisk epidemiologi, Karolinska Institutet, Solna,
Sverige (forskning och undervisning).
Andra akademiska uppdrag

a) utanför Högskolan i Halmstad på nationell/internationell nivå
Reviewer för den internationella konferensen Medicine 2.0, Harvard University, Harvard School
of Medicine, Boston, MA, USA, 2012
Gästredaktör för internationell tidskrift Obesity under hösten 2012.

	
  
Ove Svensson, fil dr i sociologi
	
  
Födelseår 1945

	
  
Examina Socionomexamen 1974 och doktorsexamen i sociologi 2005 vid Lunds universitet

	
  
Nuvarande anställning

	
  
Lektor i sociologi vid Högskolan i Halmstad sedan år 2006 efter att sedan 1990 varit anställd som adjunkt.

	
  
Tidigare anställningar

	
  
Efter examen från Socialhögskolan i Lund 1974 anställning som socialarbetare, först som kurator inom
psykiatrin, sedan som skolkurator, därefter som fältassistent, sedermera som ansvarig för kommunens
missbrukarvård och slutligen som avdelningschef för kommunens individ- och familjeomsorg i Halmstad.
Ansvarig under perioden 1987 till 1990 för en regional FoU-enhet vid Kommunförbundet Halland med
inriktning på sociala frågor. Den beskrevs av Mats Ekermo (2002) i hans avhandling ”Den mångtydiga
FoU-idén – lokala Fou-enheters mening och betydelse” vid Örebro universitet.

	
  
Handledarutbildning Genomgått handledarutbildning vid Högskolan i Halmstad

	
  
Andra akademiska uppdrag

	
  
a) inom Högskolan i Halmstad
1991-2000 föreståndare för ett av Högskolans forskningscentra
1993 ledamot av en Högskolans sektionsstyrelser.
2005 ingått i den lokala forskningsetiska kommittén.
2008-2009, jämte lektor Ann-Katrin Witt, ämnesansvarig för sociologin vid Högskolan i Halmstad och
innan dess under två perioder studierektor för sociologiprogrammet på Högskolan.
	
  
b) utanför Högskolan i Halmstad på nationell/internationell nivå
Ingår sedan år 2002 i ett europeiskt nätverk Perpetuum Novile (admin@perpetuum-novile.de) för
utveckling av portfoliometoden som pedagogiskt verktyg.
Revisor inom nätverket för Svensk alkohol- och drogforskning (SAD).
2007 och fortfarande granskar manuskript för publicering i International Journal of Qualitative Studies on
Health and Well-being School of Social and Health Sciences.

	
  
c) samverkansuppgifter med det omgivande samhället
2008 och fortfarande ingår i det internationella spelbolaget Bettsons stipendiejury med säte på Malta för
bedömning av vetenskapliga arbeten och uppsatser.
2005 och fortfarande knuten till Open College Network Sweden som extern moderator av OCN erkända
kurser.

	
  	
  

Maria Söderlin, dr med vet
Födelseår 1964

	
  
Utbildning

Utbildningsnamn

Utbildningsnivå

Period

Leg.läkare

Läkarexamen

1984-01 - 1990-12

Specialist in internal medicine

Specialistkompetens

1990-12 - 1996-03

Specialist in rheumatology

Specialistkompetens

1996-03 - 1998-03

PhD

Med/Doktors examen

1999-03 - 2003-11

Forskarhandledning

Utbildning/kurs

2005-01 - 2005-05

Anställningar

Arbetsgivare

Befattning

Period

Kajaani Central Hospital,
Kajaani, Finland

Specialist registrar,
internal medicine

1991-01-15 - 1993-03-31

Kuopio University Hospital,
Kuopio, Finland

Specialist registrar,
anaesthesiology

1993-04-05 - 1994-01-02

Oulu University Hospital,
Oulu, Finland

Specialist registrar,
internal medicine

1994-02-01 - 1996-03-19

Oulu University Hospital,
Oulu, Finland

Specialist registrar,
rheumatology

1996-03-20 - 1997-01-05

Norrland University
Hospital, Umeå, Sweden

Specialist registrar,
rheumatology

1997-01-07 - 1998-04-30

Växjö Central Hospital,
Växjö, Sweden

Consultant
rheumatologist

1998-05-01 - 2005-06-14

Linköping University
Hospital, Linköping, Sweden

Consultant
rheumatologist

2003-03-01 - 2003-05-31

Malmö University Hospital,
Malmö, Sweden

Consultant
rheumatologist

2004-10-04 - 2004-12-31

Spenshult Rheumatology
Hospital

Consultant
rheumatologist

2005-08-01 - 2012-02-13
(leave of absence 2011- 01-01--2011-02-28 and 2011-10-17--2011-12-31)

Consultant
rheumatologist

2011-01-03 - 2011-01-14

Kronoberg County Council

Ljungby Hospital

2011-02-07 - 2011-02-11
2011-02-21 - 2011-02-25

Hälsa Midt-Norge, Norway
Karlskrona Central Hospital

Levanger and Namsos
Hospitals

Consultant
rheumatologist
Consultant
rheumatologist

2011-10-17- 2011-12-16
2012-01-01->
Ongoing appointment

	
  
	
  
Pedagogiska meriter

	
  
Område

Beskrivning
Tot. 109 timmar undervisning
Tot. 56 timmar handledning per 2012-04-10

Handledning

Handledning till ST-läkare Ljiljana Stancic hösten06- dec-07.

Handledning

Handledare till underläkare Liz Montes 060911090907.

Handledning

Handledare till ST-läkare Maria Löfgren februari -08
till mars -08.

Handledning

Handledare till underläkare Maria Albinsson febmars 2010.

Administrativa /övriga meriter

Område

Beskrivning

Utbildningsplanering

Deltagit i gruppen för planering av internutbildning
för läkare på Spenshults Reumatikersjukhus 20062011.

	
  

Göran Söderlund, fil dr psykologi
	
  
Födelseår 1955
Examina

2007
1982
1980

PhD in Psychology, Stockholm University
Degree of Education, Institution of Education, Malmö
Bachelor of Science, Stockholm University

Nuvarande anställning

	
  
Associate professor in special education, Department of Teacher Education, University College of Sogn
and Fjordane (from 2011-08-01)
Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle, (from 2012-07-01)
	
  
	
  	
  
Tidigare anställningar

	
  
2011-01-01 – 06-30 Associate professor in Criminology, Mid Sweden University, Sundsvall. Teaching
statistics and scientific methods
2010-08-31 - 12-31 Project leader in the municipality of Svalöv, a project aiming at developing structures
and methods to help school children with special needs (year 1-7)
2008-02-01 – 2010 Researcher and part time teaching at Department of Linguistics, Stockholm
University, partly paid by a research grant (VR 421-2007-2479; 2008-10).
2001-2007. PhD student at Department of Psychology, Stockholm University and part time teacher in a
upper secondary school.
1982 – 2004 Duty as teacher, upper secondary schools in Stockholm (gymnasium), subjects: psychology,
civics, economics, environmental knowledge, and media.
Handledningsuppdrag

PhD Students, co-supervisor
1) Simon Baijot, 2011-12 Brussels University in: Adapting the environment, an alternative way of managing
children with ADHD: beneficial effect of white noise. (EEG, ERP study)
2) Thomas Hörberg, 2010 Stockholm University in: The neurophysiological correlate to grammatical
function reanalysis in Swedish (EEG, ERP study)
3) Sylvia Clare, 2008 Southampton University in: The effect of white noise on attention and hyperactivity in
ADHD during a CPT infrared testing session (QB- test equipment)
Andra akademiska uppdrag

Reviewer in scientific journals: Behavior and Brain Functions; Biological Psychology; Journal of Child
Psychology and Psychiatry. Expert reviewer of a large Belgian ADHD research project: The neural correlates
of delay aversion in adolescent ADHD and propensity for early drug abuse: an fMRI study. PI Professor Marina
Danckærts, Leuven Imaging Centre.

Carina Thorstensson, fil dr, leg sjukgymnast

Födelseår 1965

	
  
Examina

	
  
1988 Leg sjukgymnast, Lunds Universitet, Lund
2000 Master of Science, Karolinska Institutet, Stockholm
2005 Doctor of Philosophy (sjukgymnastik), Medicinska fakulteten, Lunds Universitet
	
  
Relevanta postdoktorsvistelser

	
  
2006-2007 Research Associate, MRC HSRC, Bristol University, UK.
	
  
Nuvarande anställning

Regionkansliet Västra Götalandsregionen
Tjänsten fördelas enligt följande:
20 % adjungerad lektor Sahlgrenska Akademin, finansierad av Registercentrum VGR
20% anknytning till Karolinska Institutet, avd för reumatologi, Solna (Lars Klareskogs forskargrupp)
10% FoU-enheten Spenshult, Halmstad
25% Registeransvarig BOA-registret (SKL-medel)
25% FoU-medel VGR (Garellick) för implementering av BOA i VGR.
Tidigare anställningar

1988-2004 Spenshults Reumatikersjukhus, Oskarström
2005-2011 FoU-centrum Spenshult
Handledarerfarenheter

Therese Jönsson, Inst f klin vetenskaper, avd f ortopedi, Lunds universitet (inskriven 2010). Better
management of patients with osteoarthritis. Effects from a self-management course on individual and
societal level. (bihandledare)
Jenny Hubertsson, Inst f klin vetenskaper, Avd f ortopedi, Lunds universitet (inskriven 2010). Directed
interventions and patterns of sickness absence for musculoskeletal disorders (OA) – analysis at individual
and societal level. (bihandledare)
Handledarutbildning vid Högskolan i Halmstad eller annat lärosäte

Leadership in a Creative Academy (LeKA), Lunds universitet, 3x2 dagar; september 2009, december 2009,
mars 2010
Arbetsledarutbildning, Lunds universitet, maj 2009
Projektstyrning – Ledarskap, SPS, Stockholm, november 2008
Forskningshandledning (Lunds universitet), november 2007
Att undervisa i högre utbildning 5 p, Högskolan Halmstad, maj 2006
Högskolepedagogisk introduktion, Lunds universitet, maj 2006
Problembaserat lärande, Lunds universitet, mars 2006
Andra akademiska uppdrag

Registeransvarig för det nationella kvalitetsregistret BOA-registret (www.boaregistret.se)
Reviewer experience
2006
International Journal of Qualitative studies on Health and Well-being (1 manuscript)
2006-2008 Disability and Rehabilitation (2 manuscript)
2006-2011 Arthritis Care & Research (5 manuscripts)
2007
Women and health (1 manuscript)

2007-2012
2008
2009-2012
2010
2010
2010
2010
2011
2011
2011
2012
	
  
Advisory boards

Osteoarthritis & Cartilage (8 manuscripts)
Knee Surgery Sport Traumatology Arthroscopy (1 manuscript)
Physical Therapy (4 manuscripts)
International Journal of Clinical Rheumatology (1 manuscript)
Arthritis (1 manuscript)
Scandinavian Journal of Rheumatology (1 manuscript)
BMC Medical Research Methodology (1 manuscript)
BMC Research Notes (1 manuscript)
BMC Public Health (1 manuscript)
Arthritis Research and Therapy (1 manuscript)
Reumafonds, the Netherlands (granskare för anslagsansökan)

2005

Examiner of Osteoarthritis Communicators, The Swedish Rheumatism Association,
Stockholm
2006
Reviewer and expert for Recip, brochure about osteoarthritis treatmen
2005-2007 Advisory group of Osteoarthritis Communicators, European pilot study within the EUprogram Leonardo da Vinci.
2007-2008 Member of expert group: National guidelines for sick leave - hip or knee osteoarthritis, MORSE,
Lund
2008 –
Chair of BOA steering group (Better management of patients with OsteoArthritis), A Swedish
national initiative to implement evidence based guidelines in clinical practice,
2009 –
Member of Study Design Board, Halland County Council
2009-2010 Member of Expert committee: National work forMedical Indications; A collaboration between:
National board of health and welfare, The Swedish Society of Medicine, The Swedish
Council on Technology Assessment in Health Care, The Swedish Association of Local
Authorities and Regions
2010Member of Swedish Hip arthroplasty register steering group
International committees
2004

2006-2007
2008

Chair
2011

Member of Delphi-exercise ”Validation of the ICF Comprehensive and Core Sets for
Rheumatoid Arthritis from the perspective of Health Professionals”. ICF research Branch
of WHO Collaborating, München.
Member of the steering committee European Task Force on Biomechanical Factors in Knee
and Hip Osteoarthritis, OA-Biomec.
Member of global expert group on Global Joint Pain Self-help Campaign A Bone and Joint
Decade initiative, led by prof. Anthony Woolf, UK.

EFORT. Acetabular orientation and its effects on dislocation. Free paper session.
	
  
	
  

Samverkansuppgifter med det omgivande samhället

	
  
Utbildningsansvarig och kursledare för artrosskola Tvådagarsutbildning för sjukgymnaster och
arbetsterapeuter. Årligen 4-8 utbildningar. Har utbildat drygt 1000 kollegor över hela landet i konceptet
artrosskola.
Övergripande ansvar för det pedagogiska upplägget samt kursmaterial för Smärtskola Tvådagarsutbildning för
sjukgymnaster och arbetsterapeuter. Kursledare: Kaisa Mannerkorpi och Jan Bagge Malmö nov 2011.
Inbjuden att medverka i arbetet med FYSIOPRIM i Norge – ett projekt med syfte att ”utvikle et felles digitalt
"registreringssystem" for alle fysioterapeuter som jobber i primærhelsetjenesten, dataene skal kunne

brukes av den enkelte fysioterapeuten i den kliniske virksomheten, for dokumentasjon effekt og som
statistikk til bruk overfor bevilgende myndigheter” Ansvarig i Norge: Professor Inger Holm, Oslo.
Arbetar för att gradvis införa förbättringskunskap i grundutbildning för sjukgymnaster
Föreläser årligen för allmänhet och patienter runt om i landet vid 4-10 tillfällen för att sprida kunskap om
artros och hur man bäst kan hantera sina besvär
Medverkar i frågespalter i Reumatikervärlden och på Netdoktor.se

Annette W-Dahl, med dr, leg. sjuksköterska
Födelseår 1956
Examina

2008

Forskarhandledningsutbildning, Medicinska fakulteten, Lunds universitet

2005-02-11

Doktorsexamen, experimentell ortopedi, Kliniska vetenskaper Lund, avd för ortopedi,
medicinska fakulteten, Lunds universitet. Hemicallotasis in Tibial Osteotomy using External
Fixation Patients, Pin Site Infection and Pin Site Care. Huvudhandledare docent Sören
Toksvig-Larsen, bi-handledare docent Anders Lindstrand och docent Ewa Roos.

1985
	
  

Sjuksköterskeutbildningen, Helsingborg

Relevanta postdoktorsvistelser

Maj-Juni 2008 Australian Orthopaedic Association National Joint Replacement Registry Discipline of
Public Health, University of Adelaide, Australia
Nuvarande anställning

2007 - ff
2007- ff
	
  

Svenska knäprotesregistret (SKAR), Skånes universitetssjukhus Lund
Adjungerad lektor HOS, Högskolan i Halmstad (20 %)

Tidigare anställningar
Forskartjänster

2007-2009

Postdoctoral Fellow, avd för ortopedi, kliniska vetenskaper Lund, Medicinska fakulteten,
Lunds universitet (30 % extern finansiering av Region Skåne, prof. Stefan Lohmander och
docent Ewa Roos ortopedi, Kliniska vetenskaper Lund, Medicinska fakulteten, Lunds
universitet)

2006

Postdoctoral Fellow, avd för ortopedi, kliniska vetenskaper Lund, Medicinska fakulteten,
Lunds universitet (50 % extern finansiering av Region Skåne, prof. Stefan Lohmander och
docent Ewa Roos ortopedi, Kliniska vetenskaper Lund, Medicinska fakulteten, Lunds
universitet)

Sept-Dec 2005 Postdoctoral Fellow, prof. Stefan Lohmander ortopedi, kliniska vetenskaper Lund,
Medicinska fakulteten, Lunds universitet (50 %).
Kliniska tjänster

2001-ff
8712-0012
8703-8712
8506-8703

Sjuksköterska med speciella uppgifter (50 % från sept 2005-mars 2007, 20 % från mars
2007-juni 2007, 10% från juli 2007), Ortopediska kliniken, Universitetssjukhuset, Lund
Sjuksköterska, Ortopediska kliniken, Universitetssjukhuset, Lund
Sjuksköterska, Vårdcentral, Norrestad, Landskrona
Sjuksköterska, Geriatriska kliniken, Landskrona lasarett

	
  
Handledarerfarenheter

Disputerade 20 maj 2010, Anna-Kajsa Harding, Kliniska vetenskaper Lund avd för ortopedi, Medicinska
fakulteten, Lunds universitet (bihandledare)
2009 – ff Hjörtur Hjartarson, Kliniska vetenskaper Lund, avd för ortopedi, Medicinska fakulteten, Lunds
universitet (bihandledare)
Handledarutbildning vid HH eller annat lärosäte

2008

Forskarhandledningsutbildning, Medicinska fakulteten, Lunds universitet

Opponentskap vid disputationer

Pågående opponentskap för en avhandling vid Department of Orthopaedic Surgery, Copenhagen
University Hospital, Hvidovre, Danmark
Opponentskap/granskning vid mitt- och slutseminarier, licentiatsseminarier

2006 Juni
2005 Nov
	
  

Sahlgrenska Akademin, Institutionen för hälsa och vård, Göteborgs universitet
Sahlgrenska Akademin, Institutionen för hälsa och vård, Göteborgs universitet

Andra akademiska uppdrag

2003 - Styrelseledamot (vetenskaplig sekreterare) i Ortopedisjuksköterskor i Sverige (OSiS)
2009 - Managing Editor för ämnesområde muskler och skelett (MSKTAG),
Världshälsoorganisationen (WHO) (revisionen av de internationella sjukdoms
klassifikationerna (ICD) till en 11:e utgåva)
2010 - Styrgruppsmedlem i Lund University Muscular /skeletal science institute (LUMSI)
2011 - Styrgruppsmedlem i Svenska knäprotesregistret

Kerstin Wickström Ene, fil dr i omvårdnad, klinisk lektor
Födelseår 1950
Examina Filosofie doktor i omvårdnad
Nuvarande anställning

Klinisk lektor, FoUU, Region Halland med adjungering 20 % till Högskolan i Halmstad
Tidigare anställningar

200809-200901

Vikarierande lektor 30%

Göteborgs universitet

2000-2010

Avdelningslärare

Kirurgoperation, SU/SS, Gbg

1998-2000

An.ssk 50 %/Avdelningslärare 50%

Öron/plastikop, SU/SS, Gbg

1975-1998

Anestesisjuksköterska

Kirurgoperation, SU/SS, Gbg

1973-1975
	
  

Sjuksköterska

Med.kliniken, SU/SS, Gbg

Handledarutbildning

Vårdpedagogik 40 poäng

Göteborgs universitet

Högskolepedagogisk baskurs, 5 hp

	
  
	
  

Göteborgs universitet

