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Kliffs doktorandseminarier –
en mötesplats för verksamhetsanknutna
doktorander
Livet som doktorand är spännande och utmanande,
men emellanåt ensamt och trögt. Kliff-rådets
doktorandseminarier är en social arena och ett
tillfälle för kunskapsutbyte för doktorander som är
knutna till Kliff-rådets verksamheter.
Inom Kliff-rådets verksamheter finns doktorander på
Habilitering & Hälsa, Regionhabiliteringen, DART samt inom
habiliteringen i Region Halland. Vilka projekt som den
forskarstuderande, eller doktoranden, driver kan se olika ut.
Vissa doktorander är en del av ett större projekt, t.ex. Maria
Hoffs avhandlingsarbete inom ramen för det stora H70projektet som pågått sedan 1970-talet. Andra driver egna,
fristående projekt, t.ex. Anna Rensfeldt Flink som undersöker
föräldraimplementerad kommunikationsintervention för barn
med flerfunktionsnedsättning. Gemensamt för alla är dock
fokus på olika typer av funktionsnedsättningar hos barn och
vuxna.

Doktorandseminarium den 14 november 2017
Bakre raden från vänster:
Ingrid Bertilsson, Christina Enander, Ellen Backman,
Margret Buchholz, Lena Bergqvist och Jonas Gillenstrand.
Främre raden: Lisa Wahlgren och Git Lidman

”Flera av oss är nog ensamma på sina arbetsplatser, plus att
man inte riktigt är i samma situation som andra doktorander
Arbetet som doktorand innebär en stor dos av frihet, under en på universitetet, säger hon och fortsätter: ”det är bra att få
ännu större dos av ansvar gentemot anslagsgivare,
prata om praktiska frågor om forskningen med doktorander
handledare, lärosätet och kanske allra mest gentemot sig
som har likartad syn på människor och våra olika
själv. Forskarutbildningstiden ska räcka till att driva det egna
forskningsområden”. Git Lidman, doktorand på Regionprojektet, men också till att genomföra obligatoriska kurser
habiliteringen, är inne på samma linje. Hon menar att
och söka ekonomiska medel. För doktorander som kombinerar seminarierna har en viktig social funktion eftersom man vid
forskarstudierna med kliniskt arbete eller undervisning kan
träffarna får ansikten på andra doktorander i övriga
balansen mellan åtagande, frihet och ansvar upplevas som allt verksamheter och i vilka projekt de medverkar i.
annat än enkel. En annan utmaning med att vara doktorand är
I framtiden skulle Margret Buchholz vilja att seminarierna
att det emellanåt kan kännas ensamt och isolerat.
innehöll praktiska frågor så som karriärvägar efter disputation
Doktoranden blir expert på sitt eget område och i
och hur man skriver bra CV:n, men också mer teori- och
forskarsammanhang är funktionsnedsättningar ett litet
metoddiskussioner inom funktionshinderforskningen.
forskningsfält där små patientgrupper kan leda till utmaningar
Git Lidman tänker också framåt och önskar att seminarierna
i bland annat forskningsmetodik, vilka inte alltid delas av
kan vara ett forum för idéer om nya forskningsområden i
doktorandkollegor på universitetet.
samverkan med andra.
Sedan 2016 anordnar därför Kliff-rådet doktorandsemiarier
Sammanfattningsvis verkar doktorandseminarierna fylla flera
med syfte att skapa en gemensam mötesplats för doktorander
viktiga funktioner och med detta nummer av Kliff-nytt vill vi
inom Kliff-rådets alla verksamheter.
inspirera fler till att forska, men kanske framför allt
Seminarierna har innehållit presentation av pågående projekt doktorander i våra verksamheter till att utnyttja doktorandmed syfte att veta vad som är på gång och hitta områden där seminarierna som en plattform för både socialt och
doktorander kan dra nytta av varandra, information och
vetenskapligt utbyte.
diskussion om att söka forskningsmedel samt att skriva olika
Artikeltext:
typer av meritportföljer.
Margret Buchholz, doktorand på Dart, tycker att seminarierna
är värdefulla för att de ger en känsla av gemenskap att träffa
kollegor som också är doktorander.

Ellen Backman, leg logoped, Habiliteringen Kungsbacka, Kliffrådsrepresentant Region Halland, och doktorand på Högskolan i
Halmstad.
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Doktorander inom Habilitering & Hälsa, Regionhabiliteringen,
DART och Region Halland
Doktorander inom Habilitering & Hälsa
Andreas Björsne, leg audionom
Avhandlingsområde: Elektrofysiologiska tester som grund
för anpassning av cochleaimplantat.
Läs om Andreas Björsnes forskning
Anna Rensfeldt Flink, leg logoped
Avhandlingsområde: Föräldrautbildning om att
kommunicera med barn som har flerfunktionsnedsättning.
Läs om Anna Rensfeldt Flinks forskning
Anna Thorell, överläkare
Avhandlingsområde: Inflammatorisk aktivering - en
gemensam faktor bakom för tidig födsel och senare
funktionsstörning hos barnet - en uppföljningsstudie i tidig
skolålder.
Läs om Anna Thorells forskning
Ann-Charlotte Persson, leg audionom
Avhandlingsområde: Subjektiv upplevelse och uppmätt
nytta av en ny benledd hörapparat BCI.
Läs om Ann-Charlotte Perssons forskning
Christina Enander, specialistsjukgymnast
Avhandlingsområde: Fall och fallrädsla hos personer
med cerebral pares samt interventioner för att förbättra
balansen.
Läs om Christina Enanders forskning
Hanna Göthberg, leg audionom
Avhandlingsområde: Prevalence and degree of hearing
impairment in Swedish 85-year olds - a birth cohort study
Läs om Hanna Göthbergs forskning
Ingrid Bertilsson, leg fysioterapeut
Avhandlingsområde: Jag som min kropp och jag i min kropp:
om rörelsekvalitet vid autism
Läs om Ingrid Bertilssons forskning
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Kristina Byström, leg psykolog
Avhandlingsområde: Husdjurs betydelse för utveckling och
livskvalitet hos barn och ungdomar med
autismspektrumtillstånd, AST.
Läs om Kristina Byströms forskning
Lena Bergqvist, leg arbetsterapeut
Avhandlingsområde: Att göra och bli delaktig – hinder och
möjligheter för unga vuxna med cerebral pares.
Läs om Lena Bergqvists forskning
Sofie Fredriksson, leg audionom
Avhandlingsområde: Hörsel och hälsa vid exponering för
buller i arbetet med fokus på kvinnodominerade
arbetsplatser inom skola och hälso- och sjukvård. Har även
ett intresse för genusaspekter inom det Arbets- och
miljömedicinska området.
Läs mer om Sofie Fredrikssons forskning
Maria Hoff, leg audionom
Avhandlingsområde: Perifer och central hörselfunktion hos
70-åringar – en epidemiologisk studie.
Läs om Maria Hoffs forskning
Ulrica Jonsson, specialistläkare
Avhandlingsområde: Vuxen med cerebral pares. Prevalens
av olika typer av cerebral pares, rullstolsanvändning,
epilepsi och utvecklingsstörning. En populationsbaserad
studie.
Läs om Ulrica Jonssons forskning

Doktorander inom Regionhabiliteringen

Doktorander inom DART

Jonas Gillenstrand, leg psykolog
Avhandlingsarbete: Studera utvecklingen av
intelligens, exekutiva funktioner och faktorer viktiga
för läs- och skrivutveckling i relation till ålder samt
förekomst av neuropsykiatriska tillstånd hos pojkar
med Duchennes muskeldystrofi.
Läs om Jonas Gillenstrands forskning

Margret Buchholz, leg arbetsterapeut
Avhandlingsområde: Hur personer med
kommunikativa och kognitiva svårigheter kan och
skulle kunna använda sig av fjärrkommunikation.
Läs om Margret Buchholz forskning

Git Lidman, specialistarbetsterapeut
Avhandlingsarbete: Studera utveckling av
handfunktion och aktivitetsutförande hos barn med
unilateral spastisk cerebral pares på kort och lång
sikt, efter arbetsterapeutisk intervention och
behandling med Botulinumtoxin.
Läs om Git Lidmans forskning

våldsförebyggande program för barn med
kommunikativa och/eller kognitiva
funktionsnedsättningar.
Läs om Amanda Nybergs forskning

Magnus Påhlman, barnneurolog, överläkare
Avhandlingsarbete: Forskningsinriktning på
neuropsykiatriska svårigheter, främst
autismspektrumtillstånd och ADHD, vid
cerebral pares.
Läs om Magnus Påhlmans forskning

Amanda Nyberg, leg logoped
Avhandlingsområde: Att utveckla och utvärdera ett

Doktorander inom Region Halland
Ellen Backman, leg logoped
Avhandlingsområde: Att beskriva och fördjupa
förståelsen för förekomst av gastrostomi hos barn i
Sverige, samt om det kommunikativa samspelets
innehåll och betydelse under måltiden i familjer med
barn som har gastrostomi.
Läs om Ellen Backmans forskning

Magdalena Vu Minh Arnell,
leg barnsjuksköterska, uroterapeut
Avhandlingsarbete: Neurogen blås- och
tarmfunktionsstörning hos ungdomar och vuxna med
ryggmärgsbråck; konsekvenser för livssituation och
livskvalitet.
Läs om Magdalena Vu Minh Arnells forskning
Lisa Wahlgren, specialistfysioterapeut
Avhandlingsområde: Att leva med Duchennes
muskeldystrofi i Sverige. En nationell
uppföljningsstudie av livslängd, dödsorsak,
hälsostatus och andningsvård.
Läs om Lisa Wahlgrens forskning
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Kliff-seminarier:


Ett Kliff-seminarium är inplanerat den 14 mars 2018 kl. 13-16 i Östraaulan, Östra sjukhuset. Temat är
Bildsamt och KomHIT Flykting. Föreläsare är Amanda Nyberg och Josefin Hansson. Seminariet planeras att
filmas och läggas ut på hemsida:
https://www2.sahlgrenska.se/sv/SU/Forskning/Regionhabiliteringen/



Kliff arrangerar forskningsseminarium för doktorander inom Habilitering & Hälsa, Region Halland,
Regionhabiliteringen och Dart. Nästa seminarium är planerat till den 22 alternativt 31 maj 2018
kl. 13-16 på Oterdahlska huset, Göteborg. Vid detta tillfälle är Innovationsplattformen inbjuden 13-14:30.



Mer information om ovanstående kommer att annonseras på Kliffs hemsida:
https://www2.sahlgrenska.se/sv/SU/Forskning/Regionhabiliteringen/KLIFF/

Aktuella större konferenser:


Kvalitetskonferens 13-14 september 2018
Abstraktsinlämning pågår till Föreningen Sveriges Habiliteringschefers
kvalitetskonferens, 13-14 september 2018, Svenska Mässan, Göteborg.
Sista dag för inlämning av abstrakt är förlängd till 15 januari. Kvalitetskonferensens tema är ”Habilitering med engagemang – att skapa värde och
mening för livet”.
Länk till abstraktinlämning och länk till information om konferensen



ESSENCE—Early Symptomatic Syndromes Eliciting Neurodevelopmental Clinical Examinations
Göteborg 10-11 april, 2018, läs mer



Kommunikationskarnevalen med tema framtidens informations– och kommunikationssamhälle,
Göteborg 7-8 maj 2018 , läs mer



CPUP—uppföljningsprogram för cerebral pares
Malmö 22-23 oktober 2018, läs mer

Länk till hemsidor:

Administration:



sahlgrenska.se/sv/SU/Forskning/Regionhabiliteringen

Kristin Edbom



dart-gbg.org

Regionhabiliteringen



http://www.vgregion.se/hoh

E-post: kristin.edbom@vgregion.se



regionhalland.se/vard-halsa
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