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Forskargruppen HAV under-
söker samband mellan män-
niskors dagliga aktiviteter och 
deras upplevelse av välbefin-
nande och livskvalitet. I mönst-
ret av vardagliga aktiviteter 
kan det finnas rekreerande och 
terapeutiska mekanismer som 
om de blir kända kan nyttjas i 
folkhälsoarbete och hälso- och  
sjukvård. 
Vi studerar samband mellan 
aktivitet och hälsa, utvärderar 
interventioner, konstruerar in-
strument och metodologi samt 
utvecklar modeller och teori.

Birgitta Wästberg, leg. arbetsterapeut, 
doktorand
birgitta.wastberg@med.lu.se

Forskningsintresse: Arbetsrehabilitering 
och stressrelaterad ohälsa: Individens 
motivation och syn på sin arbetsroll, 
samt arbetsmiljöns betydelse och stöd 
från rehabiliteringsaktörer vid återgång i 
arbete. De första studierna handlar om 
utveckling av självskattningsinstrument.	
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      AKTIVITET

VÄLBEFINNANDE

HÄLSA

Carina Tjörnstrand, leg. arbetsterapeut, 
doktorand
carina.tjornstrand@med.lu.se

Forskningsintresse: Att utvärdera och 
beskriva kommunala sysselsättningsformer 
för personer med psykiska funktionshinder. 
Fokus ligger på individers upplevelse av 
motivation, mening och tillfredsställelse 
med den kommunala verksamheten, samt 
tillfredsställelse med dagliga aktiviteter, 
självkänsla och livskvalitet.

Elisabeth Argentzell, leg. arbetsterapeut, 
doktorand
elisabeth.argentzell@med.lu.se

Forskningsintresse: Identifiera de karak-
teristika i dagliga aktiviteter som ger värde 
och mening för personer med psykisk 
sjukdom som inte är engagerade i avlönat 
arbete eller heltidsstudier. Utvärdera kom-
munala sysselsättningsverksamheter för 
personer med psykisk sjukdom. 

Christel Leufstadius, leg. arbetstera-
peut, dr. med. vet.
christel.leufstadius@med.lu.se

Forskningsintresse: Meningsfull aktivitet,
aktivitetsbalans och dess samband med 
välbefinnande hos personer med psykiskt 
funktionshinder. Projektledare för ett 
interventionsprojekt med inriktning på 
meningsfull sysselsättning i kommunala 
verksamheter.



Lisbeth Nilsson, leg. arbetsterapeut
dr. med. vet.
lisbeth.nilsson@med.lu.se

Forskningsintresse: Kognitiva funktions-
hinder, verktygsanvändning och lärande 
i aktivitet. Utveckling av metoden: Köra 
för att Lära™ i elrullstol och teorin om lyft 
över platåer. Utvärdering och implemen-
tering. E-lärande och vidareutbildning för 
yrkesverksamma inom habilitering och 
rehabilitering.

Kristina Orban, leg. arbetsterapeut, 
doktorand                                                                 
kristina.orban@med.lu.se

Forskningsintresse: Att med utgångs-
punkt från en på aktivitetsvetenskap 
baserad gruppintervention för föräldrar till 
förskolebarn med fetma studera integre-
ring av föräldrarnas aktivitetsmönster. 
Avsikten är att studera processer mot en 
livsstilsförändring och öka förståelsen för 
fenomen som kan hindra eller främja för-
ändringar i vardagliga mönster och livsstil 
hos föräldrarna och i familjen som helhet.

Carita Håkansson, leg. arbetsterapeut, 
fil. dr.
carita.hakansson@hhj.hj.se

Forskningsintresse: Kvinnors upplevel-
ser av aktivitetsreportoaren och samband 
med självskattad hälsa och välbefinnande. 
Målet är att identifiera friskfaktorer i kvin-
nornas vardagsliv som kan användas i 
hälsofrämjande arbetsterapi för kvinnor i 
arbetsför ålder. 

Ragnhild Cederlund, leg. arbetstera-
peut, dr. med. vet., universitetslektor
ragnhild.cederlund@med.lu.se 
 

Forskningsintresse: Att beskriva konse-
kvenser på dagliga aktiviteter, livskvalitet 
och handfunktion vid olika handåkommor 
och efter handskada.Lyfta fram patienters 
upplevelser, coping- strategier och adap-
tation. Utveckla metoder för bedömning, 
prevention och intervention. Utveckla pa-
tientinformation att förenkla vardagen.

Gunnel Sandqvist, leg. arbetsterapeut, 
dr. med. vet. 
gunnel.sandqvist@skane.se

Forskningsintresse: Att beskriva och 
analysera hur daglig aktivitet, handens 
funktion och välbefinnande påverkas vid 
sjukdomen sklerodermi. Utveckla och 
pröva bedömnings/utvärderingsinstrument 
samt utvärdera arbetsterapeutisk inter-
vention.

Mona Eklund, leg. arbetsterapeut,
fil.dr., professor, forskningsledare
mona.eklund@med.lu.se

Forskningsintresse: Att kartlägga sam-
band mellan aktivitet och hälsa, välbefin-
nande och livskvalitet. Utvärdera aktivi-
tetsbaserade interventioner för behandling 
och rehabilitering, särskilt bland personer 
med psykiskt funktionshinder eller stress-
relaterad ohälsa.

Jan-Åke Jansson, leg. psykolog, fil.dr., 
universitetslektor
jan-ake.jansson@psychology.lu.se

Forskningsintresse: Mitt forskningsom-
råde har fokus på att beskriva kognitiv 
förmåga och personlighet hos patienter 
med psykosproblematik och hur dessa 
aspekter kan relateras till hur patienterna 
upplever sin vardag.

Dennis Persson, leg. arbetsterapeut,
dr. med. vet., universitetslektor
dennis.persson@med.lu.se

Forskningsintresse: Upplevelseaspekter 
hos aktiviteter och dessas betydelse för 
välbefinnande hos personer med långvarig 
sjukdom; utveckling av teori och metoder 
baserade på ValMO-modellen och Flow-
teorin; betydelsen av aktiviteter för en håll-
bar och hälsosam framtid. Utveckling och 
studier av konceptet ”Ecopation”.

Birgitta Gunnarsson, leg. arbetsterapeut, 
dr. med. vet.
birgitta.gunnarsson@ltkronoberg.se

Forskningsintresse: Utvärdering av the 
Tree Theme Method (TTM) som metod för 
kartläggning och behandling av personer 
med psykisk sjukdom.  
Avsikten är att individen via en skapande 
aktivitet och sin livsberättelse ska finna nya 
aktivitetsstrategier.

Håkan Johansson, leg.psykolog,       
leg.psykoterapeut, fil.dr., 
universitetslektor
hakan.johansson@psychology.lu.se

Forskningsintresse: Utfalls- och 
processtudier inom psykoterapi och 
psykiatri, främst den terapeutiska allian-
sens betydelse i allmänpsykiatrisk vård 
och behandling.

Lena-Karin Erlandsson,
leg. arbetsterapeut, dr. med. vet.
lena-karin.erlandsson@med.lu.se

Forskningsintresse: Vardagens aktivi-
tetsmönster och samband med hälsa och 
välbefinnande; frisk- och riskfaktorer. 
Aktuellt är utveckling och utvärdering av 
intervention för personer med stressrela-
terad ohälsa, tvärvetenskaplig metodut-
veckling samt utveckling av begreppsmo-
dellen ValMO.

Ulrika Bejerholm, leg. arbetsterapeut, 
dr. med. vet. 
ulrika.bejerholm@med.lu.se 

Forskningsintresse: Aktivitetsengage-
mang, tidsanvändning och hälsa bland 
personer med långvarigt psykiskt funk-
tionshinder. 
Aktuella studier handlar om att utvärdera 
en arbetsrehabiliteringsmetod Supported 
Employment i ett svenskt välfärdssystem.


