Aktuellt maj 2018
www.hkr.se/fpl
Boka in i kalendern!

Nyanställning av doktorander

Medborgarforskning - syften och mål

Den 25 maj gästar Dick Kasperowski, universitetslektor Göteborgs
universitet, Forskningsplattformen.
Seminariumet kommer att lyfta fram medborgarforskningens olika
former och diskutera hur och om vetenskaplig kunskap görs möjlig
i dessa sammanhang.
Anmälan senast 2018-05-23 på www.hkr.se/fpl-med
Datum:
Tid: 		
Plats:		

Konferens om E-hälsa & åldrande

Datum:
Tid:		
Plats:		

2018-10-04
09:00-16:00
Krinova

Mer info kommer under sommaren på www.hkr.se/fpl-e-halsa

Projektet ”Sömn, mediavanor och livsstil hos ungdomar” har anställt
Gita Hedin som doktorand. Läs mer om projektet www.hkr.se/fplsomn. Gita påbörjar sin doktorandtjänst i augusti.
Projektet ”Pre-H” har också beviljats medel för en doktorand och anställningen pågår. Läs mer om projektet www.hkr.se/fpl-pre-h

Ordförande i Samordningsgruppen
Avtackning av Lena Persson

På Samordningsgruppens möte 2 mars avtackades tidigare ordförande och vicerektorn
Lena Persson. Tack för allt ditt goda arbete
under åren!

2018-05-25
10:00-12:00
HKR 5-208

Välkommen till höstens event om
möjligheter och risker kopplat till
e-hälsa och åldrande.

Högskolan Kristianstad

Facebook

Vår Facebook sida är ”live”. Har du tips på event,
forskning eller andra saker som faller under vårt
paraply, mejla therese.martinsson@hkr.se

Nytt format Aktuellt

Gilla gärna vår FB-sida

Vill du skriva ut pdf:en för nyhetsbrevet, gör den sig bäst i liggande
A3. Dela gärna med dig vad du tycker på vår Facebooksida Forskningsplattformen för Hälsa i samverkan.

Ny förkortning

Flera nystartade Forskningsplattformar på HKR har aktualiserat att vår
förkortning behövs förtydligas. Vi har valt förkortningen FPL HiS, dock
behålls den gamla webbadressen www.hkr.se/fpl.

Ny ordförande i Samordningsgruppen
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På novembermötet beslutades att tillträdande
vicerektorn - Anna-Karin Edberg - väljs till ny
ordförande. Vi önskar Anna-Karin varmt välkomnen till hennes nya roll.

Nytt tillskott i Vetenskapliga rådet

Vi välkomnar Jimmy Jensen, professor i psykologi, till ny ledamot i
vetenskapliga rådet.

Trevlig sommar!

Snart stundar den härliga sommaren. Vi tackar alla för ett gott samarbete under våren och önskar alla en riktigt trevlig sommar. På kärt
återseende till hösten!
Albert & Therese
Kontakt Forkningsplattformen:
Forskningschef albert.westergren@hkr.se
Forskningsassistent therese.martinsson@hkr.se
Alla Forskningsplattformens medarbetare hittar du på www.hkr.se/fpl-medarbetare

