Kort rapport från

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

Årets nätverkskonferens i EpiHealhts regi samlade 21 deltagare, varav 12 doktorander. Som vid
fjolårets konferens så var syftet:
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
Fjolårets upplägg där varje doktorand förväntades ackompanjeras av sin handledare tvingades
överges eftersom uppslutningen inte var tillräckligt stor. Detta trots att fjolårets konferens fick ett
mycket bra betyg vid utvärderingen. I år breddades därför konferensen så att även andra seniora
forskare inom nätverket bjöds in att föreläsa.
Varje föreläsare, doktorand eller senior, tilldelades 10 minuter för att presentera sitt projekt. Efter
varje grupp om tre presentationer vidtog gruppdiskussioner. Deltagarna var jämt fördelade kring 4,
och varje bord utgjorde en grupp.
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,
läkemedelsepidemiologi, demografisk epidemiologi, och miljömedicin. Vidare informerades det om
en pågående kohortinventering, samt om Södra Sjukvårdsregionens maternella biobank.
Konferensen avslutades med en utvärdering.
Vi fick in 16 svar. Samtliga tyckte att konceptet skulle provas igen, och 14 av deltagarna ville vara
med nästa år om något nytt tillfälle gavs (i mån av möjlighet). Den kritik som fanns gällande program
och gruppdiskussioner var att diskussionerna blev något forcerade p.g.a tidspress. Mycket beroende
på att en del seniora förleläsare inte höll tidsramarna (vilket dock samtliga doktorander gjorde). Dock
ansåg de flesta att det var trevligt med blandningen med både seniora- och doktorandföreläsningar.

Men överlag var erfarenheterna som sagt goda. Det är vår förhoppning att dessa
nätverkskonferenser skall bli en årlig institution. Lärdomarna av årets konferens är nog att
programmet inte bör komprimeras mer – ett tjugotal föreläsningar för en lunch-till-lunch konferens
är på gränsen av vad som kan klaras av om man skall få givande diskussioner. Även om blandningen
upplevdes positiv så är det möjligt att man till ett annat år igen får koncentrera sig på
doktorandföreläsningar så att doktorandernas behov kommer i första rummet. Dock kunde vi
konstatera att mass-mail inte är en effektiv metod om man vill nå ut med inbjudningar till
konferensen. Till ett annat år måste stora ansträngningar göras för att sprida datumet och därmed
förankra konferensen i EpiHealths nätverk.
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Bild: Deltagare vid EpiHealths konferens för doktorander med handledare 7-8 november 2012.

