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Högskolan Kristianstad

Miljonregn över forskning om äldre och hälsa

Den 17 november delade forskningsrådet FORTE ut 428 miljoner kronor till 23 forskningsprogram
inom fem strategiska områden. En ansökan från forskare vid Högskolan Kristianstad, Lunds universitet, Göteborgs universitet och Linnéuniversitetet passerade nålsögat och tilldelas nu 9 miljoner
kronor för perioden 2017–2019.
Forskargruppen vid Högskolan Kristianstad består förutom Anna-Karin Edberg, av professor Albert
Westergren och forskaren Pia Petersson som finns vid Forskningsplattformen Hälsa i Samverkan. Programmet UserAge kommer att knyta an till ett projekt kring förebyggande hembesök som är under
uppstart.

Styrgruppen förebyggande hembesök Bild: Fabian Rimfors

- Det är helt fantastiskt att vi har fått ytterligare stöd för vår medvetna satsning på att i bedriva
forskning tillsammans med dem som ska omsätta forskningens resultat i praktiken, det vill säga den
kommunala och regionala vård och omsorgen. Vi är verkligen oerhört glada! Genom det nya forskningsprogrammet UserAge kommer vi nu också att tillsammans med forskargrupper vid tre andra
lärosäten kunna vidga perspektivet till att även omfatta forskning tillsammans med äldre personer
och deras närstående och utvärdera vilken betydelse det har, säger professor Anna-Karin Edberg.
Läs hela pressmeddelandet här:
http://www.hkr.se/nyheter/2016/miljonregn-over-forskning-om-aldrande-och-halsa/

Tack för ett spännande och framgångsrikt 2016. Vi ser fram emot ett 2017 som är fyllt med nya utmaningar och fruktbara samarbeten!
Anna-Karin & Therese

www.hkr.se/fpl
Högskolan Kristianstad

Besök av Esther Nätverk

Fredagen den 28 oktober 2016 var Esther och berättade om sin verksamhet på Forskningsplattformen för Hälsa i Samverkan. Representanter för Esther var Malin Johansson och Johan Thuresson.
Under seminariet berättade Malin om verksamheten och om utbildningen av Esther-coacher, medan Johan på ett väldigt personligt sätt
berättade om sin egen resa genom hälso-och sjukvårdssystemet. I
samband med besöket gjordes även en kort intervju med Malin och
Johan. Filmen kan du se här: https://play.hkr.se/media/t/0_27u4aj9m
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Seminarium om Esther Nätverk

Magnet Hospital - 2 december 2016

Öppet seminarium mellan 10:00 - 12: 00 där vi får lyssna på och Ami
Hommel och Torie Palm Ernsäter från Svensk sjuksköterskeförening
som berättar om ”magnetmodellen” det vill säga ledarskap för omvårdnadsutveckling. Vi får även lyssna på Cecilia Winberg, assistant
coordinator SWEAH, som berättar om SWEAH - en nationell forskarskola som riktar sig till doktorander inom åldrande och hälsa.
Anmälan senast 2016-11-30 till therese.martinsson@hkr.se

Seminarium 2017 om hälsoekonomi

Boka även in fredagen 17 februari 2017 och kom och lyssna på Susanne Gustafsson, medarbetare i den multiprofessionella forskargruppen
FRESH. Forskargruppen FRESH vid Göteborgs Universitet har sedan
2010 utvecklat, utvärderat och implementerat hälsofrämjande intervention för äldre personer. Presentationen kommer att innehålla både
kvantitativa och kvalitativa resultat från olika studier samt ett resonemang kring utmaningar och möjligheter i studiedesign, deltagarorienterad ansats och att samarbeta med olika aktörer kring forskning.
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