Kort rapport från

EpiHealths konferens på Örenäs slott
den 3‐4 november 2011‐11‐09

Tretton handledare och 26 doktorander deltog vid EpiHealths första konferens för doktorander med
handledare. Konferensens syfte var:
1. Att förstärka nätverket kring epidemiologisk forskning vid Lunds Universitet.
2. Att ge doktorander ett tillfälle att öva presentationsteknik.
3. Att få goda och utvecklande interdisciplinära metoddiskussioner

Upplägget var i korthet följande:
Varje doktorand tilldelades 10 minuter för att presentera sitt projekt. Instruktionerna om att ingen
skulle tilldelas mer än 10 minuter var tydlig, och det var inte en enda deltagare som inte
respekterade tidsgränsen.
Efter varje grupp om tre presentationer vidtog gruppdiskussioner. Deltagarna var jämt fördelade
kring 8 bord med ca 5 deltagare, och varje bord utgjorde en grupp. För att få rotation och uppnå
syftet med fler kontakter deltagarna emellan, så lottades bordsplaceringarna ut inför varje
arbetspass.
Vid gruppdiskussionerna ifylldes enkla protokoll. Med protokollen skulle grupperna svara på om
föredragshållarens budskap gick fram, om tempot i presentationen var lagom, och om talet var
tydligt. Man skulle även ange om man hade idéer på annorlunda design, förslag på andra datakällor,
eller om man kunde komma på någon confounding som inte föredragshållaren redan hade framhållit.
Efter ca 10 minuter bröts gruppdiskussionerna och 3‐4 grupper valdes ut för att ställa vars en fråga
till de tre föredragshållarna. Efter konferensens samlades protokollen in, och varje föredragshållare
fick därigenom skriftlig feed‐back på sin presentation.
Konferensen varade från lunch dag ett till lunch dag 2, och omfattade 4 arbetspass. Luncher, frukost,
och middag serverades i Örenäs slott, medan kaffe serverades i omedelbar anslutning till
konferenslokalen som var belägen en kort bit från resten av anläggningen.
Konferensen visade med all önskvärd tydlighet på vilken bredd epidemiologisk forskning vid Lunds
Universitet har. Projekten omfattade bla.a. cancerepidemiologi, cardio‐vaskulär epidemiologi,
nutritionsepidemiologi, reproduktionsepidemiologi, psykiatrisk epidemiologi, och miljömedicin.
Konferensen avslutades med en utvärdering.
Vi fick in 33 svar. Samtliga tyckte att konceptet skulle provas igen, samtliga tyckte att konceptet var
bra (n=10) eller mycket bra (n=23). Vidare sade 31 av 33 att de skulle vilja vara med vid ett nytt
tillfälle om något sådant gavs. Nästan undantagslöst tyckte man att program, gruppdiskussioner,
gruppsammansättning, och allmän stämning var bra eller mycket bra. Designen med
gruppdiskussioner fick överlag mycket beröm. Den kritik som fanns gällande program och
gruppdiskussioner var att diskussionerna blev något forcerade p.g.a tidspress. Många hade önskat
lite mer tid, framförallt för att man skulle hinna tränga ner i metodfrågor. Nästan alla (32 av 33)
ansåg att de/deras doktorand hade dragit lärdom i presentationsteknik, något färre (22/33) tyckte
även att de/deras doktorand hade fått nya idéer/insikter om metodik och design. Ungefär hälften av
deltagarna trodde att de hade fått nya kontakter som eventuellt skulle kunna vara till nytta i
framtiden. Nästan alla tyckte att kost och logi vid Örenäs konferensanläggning var bra eller mycket
bra (en deltagare tyckte dock att det vegatariska alternativ som erbjöds var något torftigt).

Sammantaget måste konferensen sägas vara en succé. Deltagarna var som sagt enhälliga i sin
bedömning att konceptet absolut skulle provas igen. Det man önskade var som sagt mer tid åt
diskussioner, framförallt för att få mer tid till metodologiska frågor. Mer tid till diskussioner kan
lösgöras genom att förlänga konferensen med ett par timmar före lunch dag ett, eller genom att
begränsa deltagarantalet något. Möjligtvis genom en kombination av dessa båda åtgärder. Om
ekonomin tillåter, och det kommer in många anmälningar till en eventuell uppföljande konferens, så
skulle man eventuellt kunna ha parallella sessioner.
Med de goda erfarenheter vi fick av denna konferens där handledare och doktorander möttes i
epidemiologiska diskussioner, är det vår förhoppning att vi med denna konferens har skapat en ny
tradition vid Lunds Universitet.
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