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Vad händer under våren?
Disputation: Existentiell ensamhet hos äldre personer
- ett närståendeperspektiv

Disputation: Persons who frequently use psychiatric
emergency services

Välkommen på disputation för Helena Larsson! Helena som är inskriven vid Malmö Universitet och knuten till FPL HiS disputerar med
sin avhandling ”Existentiell ensamhet hos sköra äldre personer - ett
närståendeperspektiv”.

Varmt välkommen på Manuela Schmidts disputation där hon ska försvara sin avhandling ”Persons who frequently use psychiatric emergency
servises”. Manuela är inskriven vid Lund Universitet inom hälsovetenskap med inriktning omvårdnad och knuten till FPL HiS.

Datum: 20 mars
Tid: 09:00 - 12:00
Plats: Aulan, Jan Waldenströmsgata 25, Fakulteten för hälsa och
samhälle, Malmö Universitet

Datum: 20 maj
Tid: 10:00
Plats: Health Sciences Centre, Margaretavägen 1B, Medicinska fakulteten, Lund Universitet

Disputation: Existentiell ensamhet hos sköra äldre
personer - vårdpersonals och volontärers erfarenhet
och behov av stöd

PMhealth workshop - Psychometrics and Metrology in
the health sciences 2020

Välkommen på Malin Sundströms disputation! Malin kommer att
disputera med avhandlingen ”Existentiell ensamhet hos sköra äldre
personer – vårdpersonals och volontärers erfarenheter och behov
av stöd”. Malin är inskriven vid Malmö Universitet och knuten till
FPL HiS.
Datum: 30 april
Tid: 09:30 - 12:00
Plats: Aulan, hus 7, Högskolan Kristianstad

Populär föreläsning om personcentrering

Nästan 50 personer kom den 16 januari för att lyssna på Kirsti Skovdahl, professor vid universitet Sørøst-Norge, campus Drammen, som
gav en föreläsning inom området personcentrering. Vi fick bland annat ta del av det pågående arbetet på forskningsfronten, d.v.s. var står
vi idag. Vi fick även höra om vilka kunskapsluckor som identifierats i
nuläget. Filmen finns nu på vår YouTube-kanal!

Årets nationella PMhealth workshop i psykometri och metrologi inom
hälsovetenskaperna kommer att äga rum vid Högskolan Kristianstad,
den 1- 3 juni och arrangeras i samarbete mellan PRO-CARE och FPL HiS.
Workshopen gästas av Antoine Regnaul från Modus Outcomes (UK/
France/USA). Antoine har långvarig erfarenhet inom mätmetodologi,
både som biostatistiker och inom tillämpad psykometri.

Välkommen att söka medel

Läs mer om workshopen här: www.hkr.se/pmhealth2020

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

Datum: 1- 3 juni
Plats: Högskolan Kristianstad

Glöm inte att ”gilla” oss på Facebook

Har du eller någon i din verksamhet en idé till ett forskningsprojekt?
Varje år beviljar forskningsplattformen medel till nya projekt.

Du har väl “gillat” oss på Facebook? Här får du alla våra uppdateringar
först av alla och en hel del massa annat spännande!
Kontakt Forskningsplattformen:
Forskningschef albert.westergren@hkr.se
Forskningsassistent fanny.sundquist@hkr.se
Alla Forskningsplattformens medarbetare hittar du på www.hkr.se/fpl-medarbetare

