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Program FoU-dagen den 22 april 2021
”Förutsättningar för en god och nära vård skapas utifrån en
stark regional utveckling genom forskning och utbildning!”
I syfte att främja forskning, utveckling och utbildning i Region Halland arrangeras en FoU-dag. Under dagen presenteras aktuell forskning och utveckling
kopplat till de aktiviteter som pågår i regionen utifrån tema för dagen.
09.30-09.40 		 Välkommen till årets FoU-dag
		 Stefan Lönn, Tf. FoU-chef Region Halland
09.40-09.50		 Moderator
		 Boel Andersson Gäre, Professor, The Jönköping
		 Academy for Improvement of Health and Welfare
10.00 - 10.40		 En god nära vård
		 Anna Nergårdh, F.d. särskild utredare Samordnad utveckling
		 för god och nära vård
10.40-10.50		Paus
10.50-11.15		 Forskning och samverkan kring implementering,
		 en förutsättning för innovation i vården
		 Jens Nygren, Professor, Hälsoinnovation, Högskolan i Halmstad
11.20 - 12.00		Utveckling av en god och nära vård genom kontinuerligt
		lärande, forskning och utbildning
		
Boel Andersson Gäre, Professor, The Jönköping
		 Academy for Improvement of Health and Welfare
12.00- 13.15
Lunch
13.15-14.20
Forsknings- och utvecklingsprojekt i Halland presenteras
		
utifrån tema för dagen. Del I.
		
4 Healthy Growth
		
Gerd Almquist Tangen, Hälso- och sjukvårdsstrateg,
		
Hälso- och sjukvårdsavdelningen, Regionkontoret
		Friskvårdsgruppen
		
Lovisa Sjögren, Specialistläkare, Barn- och ungdomskliniken
		
Kungsbacka, Hallands sjukhus Halland
		PHYSBI - en klinisk studie i Primärvården 		effekten av träning på ångestsymtom och kognition
		Malin Henriksson, Specialistläkare, Allmänmedicin,
		Vårdcentralen Onsala, Närsjukvården Halland
		Den digitala vårdassistenten
		Anna-Lena Ljunghov, Utvecklingsledare, Digitaliserings		enheten på Socialförvaltningen, Varbergs Kommun
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14.20–14.40 		Paus
14.40 - 15.45 		Forsknings- och utvecklingsprojekt i Halland presenteras
		utifrån tema för dagen. Del II
		Screening och diagnostik av barn med psykisk ohälsa
		Markus Andersson, Leg. Psykolog/psykoterapeut,
		med.dr., BUP, Psykiatrin Halland
		Barns delaktighet i pediatrisk vård: perspektiv, erfarenheter
		och möjligheter till förändring utifrån barn med långvarig
		sjukdom
		Britt-Mari Gilljam, Barnsjuksköterska,
		Barn- och ungdomskliniken, Hallands sjukhus
		Digital Ungdomsmottagning. Ökad tillgänglighet genom
		digitalisering.
		Anna Samuelsson, Barnmorska, Victoria Kullberg, Barnmorska,
		Ungdomsmottagningen Kungsbacka, Ambulans diagnostik och hälsa
Psykiatrin i fickan
		Peter Jacobsson, Verksamhetsutvecklare, psykolog,
		Psykiatri vuxen öppenvård, Psykiatrin i Halland
15.45 - 16.00 		Avslutning
		Boel Andersson Gäre, Professor, The Jönköping Academy for
		Improvement of Health and Welfare
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