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Jag har vistats knappt tre månader vid CHPE för att samla data till min fjärde studie i mitt 

doktorandprojekt. Datainsamling gick bra med totalt åtta stycken intervjuer som gett mycket intressant 

data. Vidare påbörjade jag och min handledare på plats, Prof Julia Blitz, analysen av intervjuerna, och jag 

fortsätter denna analys nu efter hemkomst till Sverige. Julia kommer vara medförfattare på artikeln och 

vi har, förutom Skype-möten, ett uppföljande möte på en konferens senare i år. Samarbetet med Julia 

var väldigt värdefullt eftersom hon har nya perspektiv och andra erfarenheter och sätt att tänka jämfört 

med mig och mina handledare vid KI, vilket givit intressanta vinklingar under analysen. 

Vistelsen har varit mycket värdefull för mig som doktorand eftersom det inneburit att jag fått arbeta 

självständigt och driva mitt projekt på egen hand. Eftersom handledaren på plats inte har haft samma 

inblick i projektet som jag, har jag haft det största ansvaret för beslut kring forskningen, till exempel när 

det gäller datainsamling och analys.  Resan har också erbjudit en gyllene möjlighet att ’bryta mig loss’ 

lite från mina handledare vid KI och öva mig som självständig forskare. Detta har varit väldigt viktigt och 

bidragit till ett ökat självförtroende som forskare. 

Förutom att jobba med min studie har jag deltagit i de akademiska aktiviteterna vid centret, såsom 

journal clubs och skrivardagar. Jag har också deltagit i flertalet kurser som centret ansvarar för, 

däribland deras masterprogram i Health Professions Education där jag fungerat som både deltagare 

samt hjälpt till vid grupparbeten i form av mentor. Jag har också själv undervisat i akademiskt skrivande 

för blivande doktorander. 

Jag har fått otroligt många fina vänner på CHPE och trivdes enormt bra i gruppen. Jag har börjat fundera 

om jag eventuellt skulle kunna göra en postdoc där, och både min handledare på plats, Julia, liksom 

chefen för centret, Susan, lyfte denna fråga och de tyckte att jag ska komma tillbaka efter disputation 

för en postdoc. Vi pratade också om att någon av deras doktorander eventuellt ska komma till oss på KI 

för en forskningsvistelse.  

Sammanfattningsvis har resan varit väldigt viktig och lyckad för den specifika studien, för mig som 

doktorand och forskare, samt för en eventuell postdoc i framtiden, liksom resulterat i fortsatt samarbete 

mellan forskargrupperna.  

Stort tack för möjligheten att genomföra detta!  

Agnes Elmberger 

 


