
Teknologin utvecklas ständigt och forskningen 
med den. Institutionen för hälsovetenskaper 
bjuder in till en eftermiddag med fokus 
på forskningsgenombrott. Våra forskare 
kommer att ge prov på hur digitala och 
högteknologiska verktyg banat väg för ny 
hälsoforskning.

Varmt välkommen till 
Hälsovetenskapens dag  

I år blir Hälsovetenskapens dag ett digitalt 
event som kommer att livesändas. Ta del av 
spännande föreläsningar med möjlighet att 
ställa frågor till våra forskare. 

Digitalt event

halsovetenskapensdag@med.lu.se
Kontakt

20 OKTOBER

Digitalt event

Läs mer om eventet i Lunds 
universitets kalendarium

Hälsovetenskapens dag
Forskning om vår hälsa 
Digitala och innovativa genombrott

2021

Hälsovetenskapens dag är ett 
populärvetenskapligt event som 
årligen arrangeras av Institutionen 
för hälsovetenskaper vid 
Medicinska fakulteten.

Datum: 20 oktober kl. 13.00-14.40 

13.00 Välkomna
Inger Kristensson Hallström, prefekt för Institutionen för hälsovetenskaper
Åsa Tornberg, biträdande prefekt, moderator

13.10 Ger artrosbehandling via digital app samma resultat som 
artrosbehandling via artrosskola inom primärvården?
Therese Jönsson, Dr. med. vet, leg. fysioterapeut, specialist i ortopedi

Användning av artificiell intelligens för att  
utvärdera rörelsekvalitet 
Jenny Nae, Dr. med. vet, post-dok, leg. fysioterapeut

Dynamisk ståträning i Innowalk – för barn och unga  
med svår cerebral pares  
Katarina Lauruschkus, Dr. med vet, leg. fysioterapeut

13.35 Frågor via chatt

13.40 Bostadsförsöket 2021 – Medborgarforskning som  
engagerar seniorer över hela landet
Marianne Granbom, docent, bitr. universitetslektor, leg. arbetsterapeut

Rökfri Operation – Genombrott för rökfrihet vid kirurgiska  
ingrepp för att minska risken för komplikationer  
Hanne Tønnesen, professor, överläkare, WHO-CC direktör

13.55 Frågor via chatt / Paus

14.05 Digitala metoder för smärtskattning – för barn med  
långvariga sjukdomstillstånd
Stefan Nilsson, docent, specialistsjuksköterska inom hälso- och  

sjukvård för barn och ungdomar

 E-hälsa för nyopererade spädbarn med medfödda missbildningar 
– vårdpersonalens erfarenheter och reflektioner 
Matilda Wester Fleur, barnsjuksköterska. Helen Sjövie, barnsjuksköterska, 

stomiterapeut. Pernilla Stenström, docent, överläkare, barnkirurg 

14.30 Frågor via chatt

14.35 Summering    
Åsa Tornberg, biträdande prefekt, moderator  

Hälsovetenskapens dag avslutas 14.40

Tack för ditt deltagande!

Läs mer om våra forskare i Lunds 
universitets forskningsportal:
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