
Tack för den här tiden & välkommen 
Anna-Karin Edberg går vid årskiftet vidare inom Högskolan till rollen 
som vicerektor. Vi är många som kommer att sakna henne, men önskar 
henne ett stort lycka till i framtiden, och på återseende som ordförande 
i Samordningsgruppen. Läs mer om Anna-Karins nya roll på:
https://www.hkr.se/nyheter/2017/vanlig-men-ovanlig-professor-blir-hogskolans-nya-vicerektor/

”Jobbet som plattformschef är det roligaste jag har haft och jag har 
fått med mig många goda och nyttiga erfarenheter av forskning i 
samverkan.” 

Som den som hållit i alla trådar kring Forskningsplattformen har det för 
Anna-Karin känts viktigt att hitta någon som kan axla ansvaret.

”Jag är jätteglad att Albert har tackat ja till att efterträda mig, jag har 
stort förtroende för att han kommer att göra ett lysande jobb”

AKTUELLT 
DECEMBER 2017

Högskolan Kristianstad

Namn: Albert Westergren, Professor i omvårdnad  
Aktuell: Tillträdande chef för Forskningsplattformen för Hälsa i samverkan
Detta vet du inte om Albert: är en dukigt inlinesåkare 

Den 1 januari 2018 börjar Albert Westergren som ny chef 
för Forskningsplattformen. Albert är sedan 2008 ledare för 
forskningsmiljön PRO-CARE och det tillsammans med att 
han under 2017 blev samverkanskoordinator på Högskolan 
Kristianstad ger honom en bra grund för att ta över ansva-
ret för Forskningsplattformen. 

 ”Det känns jättespännande att komma in i en så väl fung-
erande verksamhet som Forskningsplattformen är idag. 
Jag har en del idéer kring utvecklingen av verksamheten, 
men först tänker jag mjukstarta och känna in förväntning-
ar och behov.”  

Varmt välkommen Albert Westergren!

Han är legitemerad sjuksköterska och har många års erfarenhet av att arbeta i vården. Han 
har även en gedigen forskarbakgrund med många olika studier bland annat om äldre och äld-
res ätproblematik. Läs mer om Albert här. https://www.hkr.se/albert-westergren



Besök och följ oss på 
Vi är glada att så många har sett våra fil-
mer på YouTube. I skrivande stund har fil-
merna visats 530 gånger! Hör gärna av er 
om ni har några tankar eller idéer kring 
existerande eller framtida filmer. Här ser ni alla filmerna:  
https://www.youtube.com/channel/UCxN6-hx7K_2wP8Fkiky-eWA
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... som bidrog till att konferensen på Krinova 
16 november blev så bra! Runt 60 personer 
deltog i konferensen med fokus på samver-
kan och under dagen bollades många intres-
santa och tänkvärda frågor och svar.  

I efterhand har flera personer kommenterat att det här kan vara 
den bästa konferensen i Forskningsplattformens historia. Anna -
-Karin är nöjd med den goda uppslutningen från både kommu-
ner, region och högskolan. 

”Grunden för att detta ska fungera är ömsesidig respekt och 
nyfikenhet. Att vi inte bygger murar, utan att vi i stället bygger 
broar över organisationsgränserna.”

Länk till artikel om konferens: 
https://www.hkr.se/nyheter/2017/heldag-for-halsa-i-samverkan/

God Jul & Gott Nytt 2018

Tack för alla goda insater under 2017. 
På återseende.

Anna-Karin & Therese 

Samverkan 
Forskningsplattformens kärna

Tack till alla er...


