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Välkommen till  
Populärvetenskap!
Universitetets uppdrag är att utveckla, förmedla och förvalta ny kunskap och det är en 
glädje för oss att dela med oss av den kunskapen, även på detta sätt.

Vårt populärvetenskapliga program är öppet för alla och gör aktuell forskning tillgänglig för 
dig. Vi vill berätta om vad vi gör och vi vill bjuda på vårt nätverk av intressanta kontakter.

Hösten 2013 fokuserar vi på frågor som rör hälsa och livsstil. Vad kan dagens hälsoveten-
skapliga forskning bidra med för att stödja folkhälsan?

Du är varmt välkommen in i vår verklighet!

Soy Lundqvist
Projektledare
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KVÄLLSFÖRELÄSNINGAR

Livsstil och 
livsstilsförändringar

Kulturens hus, Lilla salen
Torsdag 10 oktober kl 19.00

 
Vad är ett hälsosamt liv och vad krävs för att förbättra sin livsstil? 

Åsa Engström, biträdande professor i omvårdnad vid Luleå tekniska universitet 
och Anna-Maria Ek, projektledare vid Health Solution, berättar om ett gemen-

samt projekt. Syftet har varit att testa om om livscoachning via telefon, kombi-
nerat med stöd via webb, kan bidra till förbättrade levnadsvanor hos personer med 

förhöjt BMI. Vilka resultat visar projektet och vilka erfarenheter har deltagarna 
av att genomföra en livsstilsförändring?

KVÄLLSFÖRELÄSNINGAR

Vad har kroppens fysik 
med fysik att göra?
Kulturens hus, Lilla salen
Tisdag 1 oktober kl 19.00

Inom fysiken studerar man naturen och försöker finna mönster eller principer 
som förklarar det vi ser. Ofta studeras de beståndsdelar som bygger upp 
universum och de fundamentala krafter som verkar mellan dessa beståndsdelar. 
Niklas Lehto, forskare i medicinsk vetenskap vid Luleå tekniska universitet, 
diskuterar vad fysikens lagar kan lära oss om våra egna kroppar, hur de är 
uppbyggda och vad de kan prestera.
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Att må bra med migrän
Kulturens hus, Lilla salen 

Onsdag 23 oktober kl 19.00

Att leva med migrän innebär att leva med en sjukdom som WHO har listat som en 
av de 20 mest funktionsnedsättande diagnoserna. Traditionellt består behandlingen 
ofta av läkemedel, men även sjukgymnastisk behandling rekommenderas, som till 
exempel biofeedback, stresshantering och akupunktur. Forskning visar att känsla 
av kontroll, acceptans och allmänt välbefinnande kan påverka hur man hanterar 

sjukdomen. En upplevelse av att kunna leva gott, trots allt, kanske bör få en 
mer framträdande plats i framtidens vård av personer med migrän säger 
Stina Rutberg, forskare i sjukgymnastik vid Luleå tekniska universitet.

Kan det personliga mötet 
i vården ersättas med teknik?
Kulturens hus, Lilla salen 
Tisdag 15 oktober kl 19.00

Olika teknologier är nödvändiga i dagens hälso- och sjukvård. Fördelarna är 
många, men det finns också svårigheter som det är viktigt att reflektera över. 
Tekniken är inte alltid användarvänlig, håller inte alltid vad den lovar och det 
finns farhågor om det personliga mötet verkligen kan ersättas med teknik. 
Anette Johansson, Sofi Nordmark och Maria Andersson Marchesoni, 
forskarstuderande i omvårdnad vid Luleå tekniska universitet, berättar om tre 
olika forskningsprojekt som bland annat behandlar videomöten som en del i 
vården samt etiska aspekter och genusaspekter vid införande av teknik i vården. 

KVÄLLSFÖRELÄSNINGARKVÄLLSFÖRELÄSNINGAR
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KVÄLLSFÖRELÄSNINGAR

Träning och doping
– stor, stark och dum?

Kulturens hus, Lilla salen 
Onsdag 30 oktober kl 19.00

Olika typer av dopning kan användas som prestationshöjare inom idrott och många 
av oss betraktar det som ett fenomen isolerat till en liten elit som försöker vinna för-
delar på konstgjord väg. Faktum är att de flesta som avslöjas som dopade i Sverige
idag är medlemmar i kriminella gäng eller vanliga motionärer på gym. Inom idrott 
används dopning för sina positiva effekter, men det har även negativa medicinska 
konsekvenser för användarna. Vad vet vi idag om dopningens effekter och hur ser 
framtiden ut? Anders Eriksson, forskare i medicinsk vetenskap vid Luleå tekniska 
universitet, diskuterar en ständigt aktuell frågeställning.

KVÄLLSFÖRELÄSNINGAR

Är elitidrott hälsosam?
Kulturens hus, Lilla salen 

Torsdag 7 november kl 19.00

Vad utsätter sig en elitidrottare för i syfte att vinna ära och berömmelse? Allt har ett 
pris och för elitidrottaren är kanske nedsatt hälsa det pris som man får betala? När blir 

motion elitidrott och finns det idrotter på elitnivå, som är hälsosammare än andra? 
Yelverton Tegner, professor i medicinsk vetenskap vid Luleå tekniska universitet, 

har under 40 års tid varit engagerad som idrottsläkare på lokal, nationell och interna-
tionell nivå, och delar med sig av sina erfarenhet av skadekartläggning och skadeföre-

byggande inom bland annat ishockey, fotboll och basket. 
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VETENSKAPSLUNCHERAKADEMISK HÖGTID

Universitetetets 
nya professorer föreläser
Måndag den 4 november – torsdag 7 november 

Årets nytillträdda professorer vid Luleå tekniska universitet föreläser. 
Program för föreläsningarna meddelas senare.

Hedersdoktorsföreläsningar
Fredag 8 november

Årets nya hedersdoktorer vid Luleå tekniska universitet föreläser. 
Program för dagen meddelas senare.
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VETENSKAPSLUNCHER VETENSKAPSLUNCHER

Samisk renskötsel
- rätten före och efter Nordmalingsdomen

Kulturens hus, Olga Bardh, plan 4 
Onsdag 6 november kl 12.00

Christina Allard, forskare i rättsvetenskap vid Luleå tekniska universitet berät-
tar om den gamla samiska rätten till renskötsel. Tidigare rättsfall har förklarat att 
den så kallade renskötselrätten är en privaträttslig rätt och vilar ytterst på urmin-
nes hävd. Med 2011 års rättsfall från Högsta domstolen, Nordmalingsmålet, 
menade domstolen att rätten istället baseras på sedvanerätt. Har något förändrats 
i och med detta? Vad innebär det i så fall för renskötseln och för markägare? 

Människa, teknik och livsstil
– problem och möjligheter

Kulturens hus, Olga Bardh, plan 4 
Onsdag 16 oktober kl 12.00

I vår tillvaro sker en mycket snabb teknisk utveckling och den utvecklingen 
påverkar oss alla på olika sätt. Tekniken kan göra oss klokare, eliminera farligt 
arbete, förbättra sjukvården, och öka kommunikationen mellan människor. Men 
tekniken kan även leda till en krånglig och svårbegriplig vardag med ökad kom-
plexitet och risk för felhandlingar i arbetet. För att få ut största nytta av tekniken 
är det viktigt att anpassa den till människors behov, möjligheter och begräns-
ningar. Håkan Alm, professor i teknisk psykologi vid Luleå tekniska universitet, 
visar exempel på hur teknik kan utformas för att ge mesta möjliga nytta och 
minimera riskerna.
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Föreläsningarna är gratis och kräver ingen bokning.  
Reservation för ev förändringar.

Upplysningar:
Luleå tekniska universitet,  
Soy Lundqvist tfn 0920-49 16 06.

Se även vår hemsida för aktuell information:  
www.ltu.se/popularvetenskap

VETENSKAPSLUNCHER

Simulering räddar liv
– vad kan en flygsimulator lära en sjuksköterska?

Kulturens hus, Olga Bardh, plan 4
Onsdag 20 november kl 12.00

Inom hälso- och sjukvården skadas patienter dagligen. Skador som orsakar onödigt 
mänskligt lidande och som kan minimeras, eller helt undvikas, med ett systematiskt 
patientsäkerhetsarbete. Att simulera tänkbara händelser är ett av fundamenten inom 
t ex flygindustrins strävan efter ökad säkerhet och idag har det lett fram till att flyga 
är det säkraste sättet att transportera sig på. Men vad kan sjukvården lära av flyg- 
industrin och vad händer när simulatorn flyttar in i sjuksköterskeutbildningen? 
Örjan Lestander, universitetsadjunkt i medicinsk vetenskap vid Luleå tekniska 
universitet, berättar om ett oväntat perspektiv på utbildning.
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Besöksadress:  
Universitetsområdet,  
Porsön, Luleå

Postadress:  
Luleå tekniska universitet, 
971 87 Luleå

Tel 0920-49 10 00 
Fax 0920-49 13 99

www.ltu.se
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9,5 tim.

Polcirkeln

3,5 tim.

Filipstad


