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Boka in i kalendern! 
Personcentrering, var står vi idag och vart är vi på väg?
Kirsti-Irene Skovdahl, professor vid universitet Sørøst-Norge, campus 
Drammen och ansvarig för universitetets forskarutbildning inom per-
soncentrering, kommer att ge en föreläsning inom området person-
centrering. Vi kommer bland annat få ta del av det pågående arbetet 
på forskningsfronten, d.v.s. var står vi idag. Vi får även höra om vilka 
kunskapsluckor som identifierats i nuläget.

Datum:  2020-01-16
Tid:   10:00 - 12:00
Plats:   HKR 17-219

     

Vi har fått examenstillstånd för forskarutbildning! 
Hurra!! Högskolan Kristianstad får 
examensrätt för forskarutbildning 
inom både utbildningsvetenskap och 
vårdvetenskap. Beskedet från Uni-
versitetskanslersämbetet (UKÄ) kom 
den fjärde december och innebär 
att högskolan får tillstånd att utfärda 
doktorsexamen inom pedagogiskt 
arbete samt personcentrering för 
hälsa och välbefinnande. 

Högskolan Kristianstad

Kontakt Forskningsplattformen:
Forskningschef albert.westergren@hkr.se
Forskningsassistent fanny.sundquist@hkr.se

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

Vi gratulerar Anna Martinsson, doktorand i hälsovetenskap, som 
har blivit antagen till den nationella forskarskolan om åldrande och 
hälsa - Swedish National Graduate School for Competitive
Science on Ageing and Health (SWEAH). Forskarskolan finansieras av 
Vetenskapsrådet och koordineras av Lunds Universitet. Syftet med 
SWEAH är att utveckla ett effektivt och kreativt samarbete inom ut-
bildning på forskarnivå mellan 16 samarbetspartners, varav Högsko-
lan Kristianstad är en. 
      

E-häla: Främja, Förebygga & Behandla 
Nästan hundra personer deltog i vår E-hälsokonfe-
rens den 7 november med representation från 
Storuman i norr till Skåne i söder.  
Under konferensdagen fick deltagar-
na höra om de allra senaste inno-
vationerna och tankarna kring hur 
tekniken kan användas inom vår-
den. Dagens moderatorer var Jenny 
Hultman, eventkoordinator på HKR 
och Anna Martinsson, doktorand vid 
Forskningsplattformen Hälsa i 
Samverkan.  

Glädjande besked för Doktorand Anna Martinsson

Sömn – i hälsans frontlinje 12-14 februari
Välkomna till Nätverket Sömn och Hälsas konferens och kursdag 
Sömn – i hälsans frontlinje. Konferensen genomförs av Nätverket 
Sömn och Hälsa i samarbete med Forskningsplattformen Hälsa i 
Samverkan samt WHO-CC Kliniskt Centrum för Hälsofrämjande 
Vård, Lunds universitet. 

För mer information och anmälan 
www.hkr.se/FPL. 


