
Nya doktorandtjänster 
Två doktorandtjänster utlyses nu, sista anmälningsdag 2018-02-14

AKTUELLT 
Februari 2018
Högskolan Kristianstad

Doktorand inom forskningsprojekt Pre-H – Preventiva 
hembesök för seniorer

Projektet syftar till att utveckla och implementera en ge-
mensam modell för preventiva hembesök. Fokus för licen-
tiatprojektet är att att följa implementeringen av en framta-
gen modell för förebyggande hembesök.

Sök tjänsten: https://hkr.mynetworkglobal.com/se/what:-
job/jobID:187580/type:job/where:4/apply:1 

Läs mer om projektet www.hkr.se/fpl-pre-h

Doktorand inom forskningsprojekt Sömn, mediavanor 
och livsstil hos ungdomar

Sömn och livsstilsvanor är just nu under förändring hos 
barn och ungdomar. Det föreligger en kunskapslucka om 
aktuell sömnlängd, medievanor och dess relation till an-
dra livsstilsfaktorer såsom aktivitet och övervikt. Det finns 
en stark efterfrågan av longitudinella studier i detta fält. 
Doktoranden kommer att samarbeta med forskarna i pro-
grammet.  

Sök tjänsten: https://hkr.mynetworkglobal.com/se/
what:job/jobID:188031/type:job/where:4/apply:1

Läs mer om projektet www.hkr.se/fpl-somn

Ny film på YouTube - om genus
Se den nya filmen med Jens Rydström, professor, LU, där han och 
Anna-Karin Edberg pratar om genus. https://youtu.be/Byyw1NI-
ulUY
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Händer på forskningsplattformen 
De tre doktoranderna i projektet existentiell ensamhet hos 
sköra äldre personer har nu studerat halva tiden. Under vå-
ren kommer de att ta upp sina avhandlingsarbeten på varsitt 
mittseminarium för att granskning och diskussion. För mer 
information kontakta therese.martinsson@hkr.se

Marina Sjöberg
”Hur äldre (över 75 år) 
upplever existentell en-
samhet”

Malin Sundström
”Personalens upplevelser 
av existentell ensamhet”

Helena Larsson
”Närståendes erfarenhet 
av existentell ensamhet”

Du kan höra doktoranderna själva berätta om sina pro-
jekt här: https://youtu.be/joGfsZcU1Ss

Välkommen att söka medel 
Har du eller någon i din verksamhet en forskningsidé? Varje 
år beviljar Forskningsplattformen medel till nya projekt. 

Du hittar ansökningsblankett och mer info här: 
www.hkr.se/fpl-bliprojekt

Nationell uppmärksamhet
Forskningen om existentiell ensamhet har fått uppmärk-
samhet i den nationella kvalitetsplanen för vård och omsorg 
för äldre personer (SOU 2017:21). Det hänvisas där till vår 
forskningen med en länk till vår webbsida. 
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