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Högskolan Kristianstad

Boka in årets konferenser & workshops i kalendern!
Att utvecklas i sin profession - med sömn i fokus
Konferens 14 mars kl. 09:00

Konferensen syfte är att sprida praktiknära kunskap om sömn och
hälsa och genomförs på Högskolan Kristianstad. Läs mer om programmet och anmäl dig på www.hkr.se/somn2019.
Konferensen arrangeras av Nätverket Sömn och Hälsa inom
Svensk sjuksköterskeförening i samarbete med Forskningsplattformen för Hälsa i samverkan. Missa inte att vår doktorand Gita
Hedin håller föredrag om Sömn och Mediavanor hos ungdomar.

E-hälsa: Främja, Förebygga & Behandla

Fjolårets succékonferens om E-hälsa och åldrande har gjort att vi även i år
återkommer till det populära ämnet e-hälsa, men med fokus på främjande,
förebyggande och behandlande. Konferensen genomförs torsdagen 7/11.
Det fullständiga programmet fastställs och läggs ut på www.hkr.se/e-halsa2019 under augustimånad.

Populär föreläsning om retorik!

2018 års sista föreläsning som var öppen för alla, handlade om retorik. Nästan 40 personer kom för att lyssna på Joachim Liedtke, biträdande professor i lingvistik HKR. Han delade generöst med sig av sina
omfattade kunskaper, bland annat fick vi ta del av ett struktureringsverktyg som han skapat för att få bättre överblick på hur tal/föreläsningar kan byggas upp. Han gav oss också många goda tips på hur vi
kan förbättra våra kunskaper i talets konst.

Notera att detta är på kladdkakans dag och till eftermiddagsfikat kommer
det således att serveras mumsig kaka.

PMhealth – Nationell workshop i Psykometri och
Metrologi inom hälsovetenskaperna 2019

Årets nationella PMhealth workshop i psykometri och metrologi
inom hälsovetenskaperna kommer att äga rum vid Högskolan Kristianstad, den 11-13 juni 2019 och arrangeras i samarbete med
FPL HiS.
Även i år gästas workshopen av en internationell gäst i form av
Thomas Salzberger från Vienna University of Economics and Business. Thomas har långvarig erfarenhet inom mätmetodologi och
tillämpad psykometri inom marknadsföring och på senare år även
inom hälsovetenskaperna.
Läs mer om workshopen www.hkr.se/pmhealth

Joachim varvade föreläsningen med olika aktiviteter

Facebook
Våra forskare och doktorander

Flera doktorander och forskare kommer att medverka i den internationella
konferensen IAGG-ER (International Association of Gerontology and
Geriatrics European Region Congress 2019) i Göteborg 23-25 maj.
Projektet UserAge kommer att presentera projektet i samband med Forte
talks 2019: Välfärd för framtiden, i Stockholm 26-27 mars.

Vår FB sida is alive and kicking! Just nu har vi 59
följare som bidrar till vårt flöde. Du är välkommen
att dela med dig om du har någonting du vill
Gilla gärna vår FB-sida
berätta.

Går du och tänker på någonting som
du vill veta mer om?

Kontakta therese.martinsson@hkr.se om dina tankar, kanske kan det
bli en föreläsning på våra fredagsseminarium.

Kontakt Forkningsplattformen:
Forskningschef albert.westergren@hkr.se
Forskningsassistent therese.martinsson@hkr.se
Alla Forskningsplattformens medarbetare hittar du på www.hkr.se/fpl-medarbetare

