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Curriculum Vitae    Hjördis Högberg  
 
Senaste arbete, (pensionär från juli 2017): 
Uppdrag halvtid (50%) som Studierektor VFU (verksamhetsförlagd utbildning) för 
sjuksköterskor, Psykiatri, Skånevård Sund, FoU-enheten, juni 2011- juni 2017. 
Projektanställning 50%, april 2012 – dec. 2015, med FHI-medel inom utlysningen Utsatta barn 
som lever i risk- och missbruksmiljöer.  
Doktorand sept-13 till mars-16 vid Uppsala Universitet, Inst. kvinnors och barns hälsa.  
 
Utbildningar 
Leg. Sjuksköterska, Göteborg        1971 
Leg. Barnmorska, Göteborg        1973 
Fortbildning i psykosocialt arbetssätt,  S:t Lukasstiftelsens Utb.inst., motsv.30p.    1987-90 
Sexologi 10p., Psykologiska institutionen, Göteborgs Universitet.   1992 
Handledarutbildning i psykosocialt arbetssätt, vid S:t Lukasstiftelsens 
 Utbildningsinstitut, Göteborg, motsvarande 15 p.    1996-97 
Conference about Alcohol & Stress, October 9-11, NHV     2003 
Master of Public Health-examen vid NHV (Nordiska högskolan för folkhälso- 
vetenskap), 75 ECTS.         2005      
Att mäta barns hälsa – ett folkhälsoperspektiv, 4 ECTS. NHV, Göteborg  2008 
Att genomföra och utvärdera förändringsarbete, 5 ECTS. NHV Göteborg  2009 
Kvalitativ metodik, 5 ECTS. NHV, Göteborg.     2009  
(Erhöll ej ledighet för NHV-kurser år 2010 om bl.a. Psykisk ohälsa. Orsak: arbetssituationen) 
Psykiatrins forskarskola, samverkan med Göteborgs- och Lunds Universitet 20hp. 2012-2013 
Licentiat-examen, 7 mars 2016. 
 
Tidigare anställningar  
Barnklinikerna, Östra sjukhuset, Göteborg.      1972-73 
Vänersborg-Trollhättans Centrallasarett, Kvinnokliniken.    1973-75 
Sörmlandsläns landsting, Centrallasarettet i Eskilstuna, Kvinnokliniken.  1975-1988 
Bohuslandstinget, Primärvården Öckerö, MVC och Ungdomsmottagning  1988-92 
Primärvården Södra Bohuslän, Barnmorskemottagning/MVC vid VC Landvetter 1992-2004 
Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap (NHV), Göteborg, under april-juni   
 2004 som biträdande forskare (forskningsmedel från SRA).   2004 
Primärvården Södra Bohuslän, Ungdomsmottagningen i Partille   2005-2007 
 
Examensarbeten S:t Lukasstiftelsens Utbildningsinstitut 
Det du gör med dig själv är ett mått på vad du kan göra med någon annan, - om hinder och 
möjligheter att arbeta psykosocialt. Examensarbete inom fortbilding i psykosocialt arbetssätt. Vi fem kvinnor som 
skrev tillsammans, arbetade inom Ungdomsmottagning/MVC, BVC, Skolhälsovården,  BUP-mottagning 
respektive drev privat Familjehem. År 1989-90 
Överföringar och motöverföringar inom psykosocial handledning. Examensarbete inom 
handledarutbildningen, vi var fyra kvinnor som skrev ett arbete om hur dessa processer kan uppträda inom 
psykosocial grupphandledning. Våra grundyrken: Barnmorska, Beteendevetare+sjuksköterska, Psykolog,   
Socionom+psykoterapeut, BVC-sjuksköterska, år 1996. 
Projektledare 
Gemensamt projekt Ungdomsmottagningen och Brattebergsskolan, Öckerö. Genomfördes med 
FoU medel från Bohuslandstinget (58.000 kr). Rapport skrivning, år 1991-92. 
Alkoholsamtal med blivande föräldrar – en metod för mödrahälsovården: Vi utvecklade en 
arbetsmetod och prövade den. Studie med medel från Folkhälsoinstitutet (209.000 kr) och FoU 
(10.000 kr), Bohuslandstinget, år 1995-97. (Rapporten översattes till engelska år 1998 
avseende Litauen, och översattes till franska avseende Kongo Brazzaville år 2010) 
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Projektdeltagare 
Inom ”Baltic Light”, 5 årigt samverkansprojekt mellan Sverige och Litauen med ÖEK-medel 
(Östeuropakommittén inom Socialstyrelsen). Jag deltog 1998 med presentation av studien 
”Alkoholsamtal med blivande föräldrar” i Vilnius och Kaunas då bl.a. barnmorskor och 
socialsekreterare utbildades i drogfrågor. Samt i projektet Barn, föräldrar och alkohol år 1999. 
Nätverk 
Jag initierade år 2000 BIM-gruppen - nätverk som arbetade för att vi inom Härryda kommun 
skulle få till stånd gruppverksamhet för missbrukarnas barn. BIM-verksamhet startade år 2003 
och barngrupper från våren 2004.  
Inom kurserna vid NHV skrivit arbeten i hälsofrämjande arbete; hälsa, stress och coping; 
forskningsdesign; kvalitativ metodik.   
Inom Psykistrins forskarskola, kursen epidemiologi skrivit: Design av en epidemiologisk studie 
inom psykiatri. ”Dialogsamtal om alkohol med alla barn och föräldrar inom ordinarie BUP-
behandling (Skåne)”, år 2012. 
 
Studier   
Alkoholsamtal med blivande föräldrar – en metod för mödrahälsovården. Vi utvecklade en 
arbetsmetod och prövade den. Denna studie genomfördes med medel från Folkhälsoinstitutet 
(209.000 kr), Stockholm och FoU (10.000 kr), Bohuslandstinget, år 1995-97. I denna studie 
delades projektledarskapet och rapportskrivning med en barnmorskekollega. 
Vetenskapligt granskade presentationer: International Conference Midwives, Oslo 1996, 
Forskningskonferens för barnmorskor i Sidney 1996. Folkhälsoforum i Skövde 1998. 
Perinatalmöte och konferens i Uppsala 1999. Nordisk Jordemor Konferens i Sollentuna 2000. 
Föreläsning: läkarstudenter inom socialmedicin vid Sahlgrenska Akademin GU 2005 och 2006.  
 
MPH (Master of Public Health)-uppsats och studie ”Hjälper det att samtala med blivande 
föräldrar om alkohol? - Barnmorskans dialogsamtal om alkoholvanor och psykosocialt stöd för 
alkoholfri graviditet.”  år 2005. FoU-medel, Primärvården Södra Bohuslän, VGR (100.000 kr). 
Medel från Systembolagets råd för alkoholforskning SRA (100.000 kr).  
Vetenskapligt granskade presentationer: Barnmorskeutbildningens 150-årsjubileum, Göteborg 
2006 (poster). Socialpsykiatriskt forum, Malmö 2007. Nordisk Jordemorkonferens, 
Åbo/Turkku maj 2007. Svenska Barnmorskeförbundets konferens Reproduktiv hälsa, 
Stockholm, 2007.  
 
Licentiate-examen 7 mars 2016 med avhandlingen The Midwife´s Dialogue about Alcohol from  
a Life Cycle Perspective with both Parents-to-be, Hjördis Högberg. Inst. Kvinnors och barns  
hälsa, Uppsala universitet. Presentationer vid KBS Conference in Turin, Italien juni 2014 (paper I).  
KBS Conference in Munchen juni 2015 (paper II). Nordisk Jordemor Congress, Göteborg maj 2016. 
 
En ny studie pågår 2013-2016. Validering av instrumenten i Barnmorskans samtal om alkohol i 
ett livscykelperspektiv med båda blivande föräldrarna. (se Paper I i Lic.avhandlingen). 
Posterpresentation vid 3rd European Congress on Preconception Health and Care. Uppsala 
febr, 2016. ”Alcohol consumption the year before pregnancy among women and partners.” 
Konferensen Värna våra yngsta... 16-17/10 2017 här presenterar jag och Petra Pålsson metoden 
tillsammans med Barnmorskeförbundets Susanne Åhlund. 
   
Kursledare för S:t Lukas Handledarutbildning i psykosocialt arbetssätt, 20p., år 2002-2006. 
 
Utbyte med Mayangikliniken, Brazzaville: Jag deltog i en studie- och utbytesresa med tre 
ytterligare personer till Flatåskyrkans vänförsamling, Cité-församlingen inom Eglise 
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Evangelique de Congo (EEC), i Dolicie Kongo-Brazzaville under 2 veckor i november 2006. 
Ett SIDA-stött utbytes- och samverkansprojekt för utsatta barn och tonåringar.   
Samverkan med nationella hälsovården inom samma kongokyrka sedan 2009. En förstudie vid 
MVC Mayanguikliniken i Brazzaville om dialogsamtal om alkohol med blivande föräldrapar 
enligt Landvetterstudiens metod (metoden övers. till franska), år 2011-12. Därefter arbetar 
MVC barnmorskorna med metoden. Soc.arbetare är anställda vid MVC/kvinnokliniken för 
stöd till familjer där missbruk upptäckts. 
Stipendier från Lunds missionssällskap är beviljat för resa till Brazzaville 25/10-2/11 2015. 
Denna resa är uppskjuten pga oroligheter före och isamband med presidentvalet mars 2016, 
först till april 2016 och därefter igen till 7-18/10 2016. Då genomfördes resan och mötet med 
Mayanguikliniken. Möten mellan MVC, nationella hälsokommissionen inom kyrkan (EEC), 
CTPAD (nationell projektorganisation inom EEC som arbetar mot gendervåld, alkohol, droger, 
HIV, diskriminering. familjevåld od.) och en FAS-forskargrupp i Brazzaville som publicerat 
flera vet. artiklar om fetalt alkoholsyndrom. Se referens: Williams, A. D., Nkombo, Y., 
Nkodia, G., Leonardson, G., & Burd, L. (2013). Prenatal alcohol exposure in the Republic of 
the Congo: prevalence and screening strategies. Birth Defects Res A Clin Mol Teratol, 97(7), 
489-496. doi:10.1002/bdra.23127). Efter våra möten i okt-16 planerar Mayanguikliniken, 
CTPAD och Mayanguiförsamlingen att fördjupa samverkan för barnmorskans samtal om 
alkohol samt ledarutbildning för självhjälpsgrupper förutom att barnmorskan Josephine 
NZAOU kommer att resa till andra medravårdcentraler inom CCE och sprida barnmorskans 
alkoholsamtal i ett livscykelperspektiv med båda blivande föräldrarna. Oroligheterna i 
Brazzaville-området försvårar och försenar genomförandet. 
 
 
 
 


