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28 FEBRUARI  kl. 13.00-14.00 

SEBASTIAN GABRIELSSON, lektor i omvårdnad vid Luleå tek-

niska universitet 

4 APRIL   kl. 13.00-14.00 

ULRIKA LÖGDBERG, doktorand vid hälsovetenskap, Luleå 

tekniska universitet 

DATUM MEDDELAS SENARE 

YLVA BACKMAN, doktor i pedagogik vid Luleå tekniska uni-

versitet.   

 

Alla seminarier är mellan 13.00-14.00 

Du kan delta på plats på Norrbottens Kommuner eller 

via webben 

ANMÄLAN 

Anmäl dig 1 vecka innan 

seminariet. Vill du delta 

via webben får du in-

struktioner hur du ska gå 

tillväga. 

 

KONTAKT:  

Benitha Eliasson:                   

benitha.eliasson@kfbd.se 

Catarina Lundqvist      

catarina.lundqvist@kfbd.se 



 

Mot en hållbar omvårdnadsutveckling 

Sebastian Gabrielsson ä r  lektor  i omvå rdna d v id Luleå  tekniska  

universitet. Han kommer att behandla förutsättningar och hinder för god om-

vårdnad i psykiatrisk vård och omsorg. Vid seminariet lyfts framförallt betydel-

sen av reflektion och personligt ansvarstagande för att utveckla en omvård-

nadspraktik som både främjar återhämtning hos personer med psykisk ohälsa 

och bidrar till personalens arbetstillfredsställelse. 

Sebastian disputerade 2015 på avhandlingen ”En moralisk strävan i en demora-

liserande kontext: Psykiatrisk slutenvård ur professionella vårdares perspektiv”. 

Där undersöks hur vårdens innehåll samverkar med dess struktur och kultur. 

Forskningen utgår från ett omvårdnadsperspektiv vilket innebär fokus på för-

hållningssätt och åtgärder som med den mänskliga erfarenheten som grund 

främjar hälsa och välbefinnande.  

Lokal: Norrbottens Kommuner / Webbsänt seminarium 
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Hälsorelaterade erfarenheter och livsvillkor hos 
unga människor 

Ulrika Lögdberg, doktora nd v id hä lsovetenska p, Luleå  tekniska  

universitet, håller ett seminarium om hälsorelaterade erfarenheter och livsvill-

kor hos unga människor som varken arbetar eller studerar.  

Vid seminariet berättar Ulrika om resultatet från sin första studie där 16 ungdo-

mar från norra Sverige har intervjuats.  

Resultatet visar hur de deltagande ungdomarna strävade efter en känsla av till-

hörighet samtidigt som de brottades med upplevelser av utanförskap.   

Vidare bjuder hon in till diskussion om sitt fortsatta avhandlingsarbete och be-

rättar bland annat om metoder som kan användas för att göra unga delaktiga i 

forsknings- och utvecklingsprojekt med fokus på inkludering i samhället. 

Lokal: Norrbottens Kommuner / Webbsänt seminarium 

28 FEBRUARI, KL 13.00-14.00 

4 APRIL, KL 13.00-14.00 
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DATUM MEDDELAS SENARE, KL 13.00-14.00 

Hälsa och lärande i skolan 

Ylva Backman  ä r  doktor  i peda g og ik och verksa m vid Luleå  tek-

niska universitet. Avhandlingen behandlar barns och ungdomars positiva erfa-

renheter av hälsa och lärande i skolan och relaterar deras erfarenheter till forsk-

ningsfronten inom dessa två områden. Ett viktigt perspektiv i hennes forskning 

är elevers delaktighet. Forskningen indikerar att relationen mellan lärande och 

hälsa både är stark och komplex.  

 

Seminariet behandlar elevers perspektiv på hälsa (psykosocial och fysisk) och 

lärande i skolan samt hur elevernas egna erfarenheter relaterar 

till internationell forskning inom området. 

Lokal: Norrbottens Kommuner / Webbsänt seminarium 

ANMÄL dig en vecka innan seminariet 

Vill du delta via webben får du instruktioner hur du ska gå tillväga. 

Kontakt 
Benitha Eliasson  benitha.eliasson@kfbd.se  
Catarina Lundqvist       catarina.lundqvist@kfbd.se  


