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Årets nätverkskonferens var det tredje i EpiHealhts regi, och samlade 22 deltagare - varav 10 
doktorander. Som vid de första två konferenserna så var syftet 1) att förstärka nätverket kring 
epidemiologisk forskning vid Lunds Universitet, 2) att ge doktorander ett tillfälle att öva 
presentationsteknik, samt 3) att få goda och utvecklande interdisciplinära metoddiskussioner. 
 
I år ägnades varje doktorandprojekt 30 minuter. Först fick doktoranden presentera sitt projekt under 
10 minuter, sedan var det 10 minuters diskussioner i grupper, och så avslutades sessionen med 10 
minuters diskussion i hela gruppen. Förutom doktorandpresentationerna, så fanns det i årets 
program insprängda föredrag av de seniora. Dessa föredrag var utvalda så att de skulle vara 
’matnyttiga’ för doktoranderna. De föredrags som bjöds handlade om hur man får tillgång till 
biobanker och registerdata, hur man kan använda propensity scores och instrumentella variabler i 
epidemiologiska undersökningar, teorin bakom kvalitativa studier, samt något om EpiHealth och 
regeringens särskilda satsning på epidemiologi. 
 
 
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.     
 
Årets upplägg med rejält avsatt tid för varje projekt visade sig vara mycket lyckosam. Det blev mer tid 
att fördjupa sig i de olika projektens metodologiska kärnor, än vad som varit möjligt tidigare år.  Även 



i år var blandningen av de olika epidemiologiska specialiteerna stor, vilken igen visar på bredden på 
epidemiologisk forskning vid Lunds Universitet.  
 
Konferensen avslutades med en utvärdering.  
Vi fick in 15 svar. Samtliga tyckte absolut att konceptet skulle upprepas nästa år, och 14 av deltagarna 
ville vara med nästa år om något nytt tillfälle gavs (i mån av möjlighet), medan en doktoranderna 
kommer att ha disputerat under året. Årets upplägg- med gruppdiskussioner och pleni-diskussioner i 
anslutning till varje projekt – var mycket uppskattat. Årets program upplevdes mindre stressat, men 
fortfarande efterlyste några deltagare mer tid till varje projekt. Samtidigt tyckte man att gruppen var 
lagom stor, man uppskattade också de seniora forskarnas föreläsningar, och om något efterlyste man 
mer luft i programmet där man kunnat cirkulera.  
 
Det är således ganska svårt att få ihop synpunkterna på annat vis än att sträcka ut tiden – något som 
vi får överväga vid en eventuell konferens nästa år. Men genmälet av årets konferens var som sagt 
mycket gott, och det är vår förhoppning att dessa nätverkskonferenser blir en årlig institution. Trots 
att gruppens storlek på många sätt kändes optimal, så bör vi fortsätta att anstränga oss för att 
förankra konferensen i hela EpiHealths nätverk. 
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