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Doktorandprojekt 

Jag är antagen som doktorand i arbetsmiljöteknik vid LTH från och med 1 april 2014. 

Doktorandtjänsten berör införandet av e-hälsotjänster inom Hälso- och Sjukvårdsområdet och 

anställningen är knuten till projektet ”E-hälsotjänsters Påverkan på Sjukvårdspersonalens 

Arbetsmiljö (EPSA)” vars syfte är att ta fram kunskap för att förebygga arbetsmiljöproblem 

vid utveckling och införande av e-hälsotjänster, samt att sprida denna kunskap för bättre 

förståelse vid liknande framtida införanden.  

Utbildning 

Magisterexamen i pedagogik, Högskolan i Halmstad (2010) 

Huvudämnet är Pedagogik 30 hp, kompletterande ämnen är Projektledning och Projektarbete 

7,5 hp, Personalekonomi 7,5 hp, Att undervisa i högre utbildning I 7,5 hp samt Att undervisa i 

högre utbildning II 7,5 hp. 

Kandidatexamen i pedagogik, Högskolan i Halmstad (2005) 

Huvudämnet är Pedagogik 90 hp, kompletterande ämnen är Arbetsvetenskap 60 hp, Juridik 30 

hp, Socialpsykologi 30 hp, Hälsopedagogik 15 hp, Hälsopsykologi 15 hp, Entreprenörskap 

7,5 hp samt Vetenskaplig metod med inriktning statistik 7,5 hp 

Akademiskt ledarskap 

Mina arbetsuppgifter på Högskolan i Halmstad har mellan 2007-2014 bestått av undervisning 

samt av utveckling och organisering av undervisning. Jag har deltagit i ett omfattande 

förändrings- och utvecklingsarbete inom pedagogikämnet vid lärosätet. I min roll som 

studierektor för pedagogikämnet och Hälsopedagogiskt program initierade och ledde jag olika 

former av utvecklingsarbeten i organisationen, både på ämnesnivå och lärosätesnivå. 

Arbetsuppgifterna inkluderade ett övergripande ansvar för ett utbildningsprogram samt 

fristående kurser som är relaterade till huvudområdet inom programmet.  

From ht 2011 till vt 2013 hade jag en del av min tjänst på Hälsoteknikcentrum Halland (HCH) 

vid Högskolan i Halmstad. På Hälsoteknikcentrum Halland (HCH) samlas företag, användare, 

de halländska kommunerna, Region Halland samt Högskolan i Halmstad för att gemensamt 

driva utvecklingen inom hälsoteknikområdet. Jag var projektledare på HCH, vilket innebar att 

jag ledde flervetenskapliga utvecklingsprojekt som genomfördes i samverkan mellan 

Högskolan i Halmstad och externa aktörer såsom privata företag och offentliga 

organisationer.  


