
Aktuellt maj 2019 
www.hkr.se/fpl

Vad händer under hösten?
Välkommen att ta del av utbudet, läs mer och anmäl dig på respektive 
sida, se länkar nedan. 

PMhealth – Nationell workshop i Psykometri och Met-
rologi inom hälsovetenskaperna 2019 11-13 juni
I samarbete med PRO-CARE anordnas workshopen som gästas av en 
internationell föreläsare, Thomas Salzberger från Vienna University 
of Economics and Business. Läs mer om workshopen www.hkr.se/ 
pmhealth2019

PMhealth – Nationell workshop i Psykometri och Met-
rologi inom hälsovetenskaperna 2019 14-16 augusti
Även den här workshopen anordnas i samarbete med PRO-CARE. Ric-
hard M. Smith kommer att ge en workshop på temat An Introduction 
to Rasch Measurement: Theory and Applications. Mer info kommer 
under maj på www.hkr.se/pmhealth

Lär dig leda sömngrupper
I samarbete med Nätverket Sömn och Hälsa arrangeras en utbildning i 
sömn och insomnibehandling för vuxna. www.hkr.se/somngrupp

E-hälsa: Främja, Förebygga & Behandla 7 november
Fjolårets succékonferens om E-hälsa och åldrande fortsätter vi i sam-
ma spår. Årets fokus riktas till främjande, förebyggande och behand-
lande möjligheter inom e-hälsa. 

Passa på att boka din plats på konferensen redan nu. Deltagarantalet 
är begränsat. Det fullständiga programmet fastställs och läggs ut på 
www.hkr.se/e-halsa2019 under augusti.

Fingerfoods
Nytt projekt knutit till FPL HiS! Projektet syftar till att förebygga 
undernäring bland äldre och värna om hälsa och välbefinnande. 
Doktoranden Sarah Forsberg fokuserar på att undersöka attity-
der och preferenser för mat som kan ätas med fingrarna. Lyssna 
mer på Sarah när hon intervjuas i TV. https://www.svt.se/nyhe-
ter/lokalt/skane/praktiskt-att-ata-med-handerna-men-kladdigt

Fortetalks Stockholm 26-27 mars
Fokus var på välfärd för framtiden. Albert Westergren, Pia Pe-
tersson och Christine Laustsen från forskningsplattformen var 
med och höll i ett vetenskapligt samtal om professionsmedver-
kan i forsknings- och utvecklingsprojekt.

Verksamhetsberättelse 2018
Finns att läsa på https://www.hkr.se/contentassets/02ea-
14f926ec4afbac946a4e94339f14/2018.pdf 

Det går också att beställa ett fysiskt exemplar från: 
therese.martinsson@hkr.se

Vad har hänt under våren?

Seminarium ”Dags att låta skärmarna sova?” 13 mars

Högskolan Kristianstad

Kontakt Forskningsplattformen:
Forskningschef albert.westergren@hkr.se
Forskningsassistent therese.martinsson@hkr.se

Alla Forskningsplattformens medarbetare hittar du på www.hkr.se/fpl-medarbetare

Kvällsseminariet var välbesökt, drygt 
100 deltagare fick bland annat lyssna 
på Linne Holst och Isa Galvan som 
reflekterade över att många ungdo-
mar driver sitt eget företag på sociala 
medier, det vill säga marknadsfö-
ringen av sig själva. Ett heltidsarbete 
vid sidan av skolarbetet för många. 
Mycket intressant och givande semi-
narium! Se hela seminariet här:
https://youtu.be/hqkKEJ_dYt4

Konferensen ”Att utvecklas i sin profession - med 
sömn i fokus”. 14 mars
Ett samarrangemang mellan SSFs nätverk för Sömn och Hälsa och 
FPL HiS. Konferensen lockade ca 60 deltagare från hela landet. Del-
tagarna fick bland annat lyssna på före-
drag om sömngrupper i primärvården 
och att förebygga och behandla stress 
och sömnproblem hos vårdpersonal. 
Läs mer i Konferens proceeding https://
www.hkr.se/globalassets/avdelningar/
forskning/forskningsplattformen-halsa/
somn/konferens_proceeding190410.pdf

Bild: Pernilla Garmy, Annika Norell 
Clarke, Gita Hedin, Linnea Holst 
och Isa Galvan.
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