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Högskolan Kristianstad

Manuela Schmidt 

ingår i projektet ”Behovs-    
baserd vårdmodell för 
personer som frekvent 
söker psykiatrisk akut- 
mottagning”. Hon är in- 
skriven vid Lunds   
universitet.

Malin Sundström  

ingår i projektet  
”Existentiell ensamhet - 
en utmaning inom  
vården till sköra äldre 
personer”. Hon är in- 
skriven vid Malmö Hög-
skola.

Ny verksamhetsperiod - nya 
visioner
Forskningsplattformen för Hälsa i samverkan är ett sam-
arbete mellan Högskolan Kristianstad, Region Skåne och 
sex kommuner i nordöstra Skåne: Bromölla, Hässleholm, 
Kristianstad, Osby, Perstorp och Östra Göinge.

Den 1 jan 2016 startades den nya verksamhetsperioden 
som sträcker sig från 2016-2020. 

Visionen för den nya verksamhetsperioden är att bedriva 
verksamhetsnära forskning som kan möta framtidens 
utmaningar och ge möjlighet till ökad hälsa och livs- 
kvalitet för medborgarna med speciellt fokus på:

• Insatser för att stärka hälsa och förebygga ohälsa

• En personcentrerad vård med specifikt fokus på      
utsatta och sårbara grupper i vårt samhälle

• En patientsäker och resurseffektiv vård över              

organisationsgränserna

• Utveckling av nya och innovativa lösningar,                 

inklusive E-hälsa

Nya doktorander vid FPL
I februari 2016 anställdes två nya doktorander inom 
Forskningsplattformen. Vi hälsar dem varmt välkomna 
till verksamheten.       

Förändringar i det vetenskapliga rådet
I samband med sektionschefsbytet vid HS under våren 2016 har sammansättningen i det vetenskapliga rådet för-
ändrats. Vi tackar Pia Andersson, som har varit ledamot i rådet sedan det startade 2011, för all ovärderlig input i 
vetenskapliga frågor och hälsar Liselotte Jakobsson varmt välkommen som ny ledamot. 

Rådet, som kontinuerligt granskar den vetenskapliga kvaliteten i våra projekt, består av tre interna ledamöter 
från HS som är: Peter Hagell, Ingemar Andersson och Liselotte Jakobsson samt tre externa ledamöter som är: 
Petra Lilja Andersson, Kristianstad Kommun, Stefan Hellmer, SLU Alnarp och Elisabet Rothenberg från LM, HKR. 
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Glad sommar!  
Snart stundar sommaren, vi passar på att tacka för ett 

 gott samarbete och önskar er alla  en  
trevlig sommar och ett kärt återseende till hösten.

Anna-Karin och Therese 

Ny forskningsassistent
Therese Martinsson började hos oss den 22 
april som vikarierande forskningsassistent. 
Vi hälsar henne varmt välkommen. 

Projektet ”Sömn, medievanor och 
livsstil hos ungdomar” omfattar elever 
i årskurs 8 på grundskolan och årskurs 
1 på gymnasieskolan. Studien  baserar 
sig bl.a på en enkät som delas ut vid 
det individ uella hälsosamtalet med 
skolsköterskan samt uppgifter om vikt 
och längd.

I studien ingår de sex kommuner som 
ingår i FPLs verksamhet och Lunds  
kommun. De forskare som ingår i 
projektet är Peter Hagell, Ann-Christin 
Sollerhed och Pernilla Garmy. 

Projektet ”Samverkan mellan Cancer- 
rehabilitering och Försäkringskassan” 
syftar till att stödja personer som har 
nedsatt arbetsförmåga till följd av en 
cancerdiagnos. Projektet syftar också 
till att stödja närstående i sjukskriv-
ningsfrågor. 

Med stöd av externa medel från Sam-
ordningsförbundet i Nordöstra  
Skåne kommer en utvärdering av  
projektet att genomföras med hjälp 
av forskare från FPL. De forskare som 
ingår i  projektet är Liselotte Jakobsson 
och  Pernilla Garmy.  

Två nya projekt


