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Ny doktorand inom projektet
Preventiva Hembesök
Vi välkomnar Christine Etzerodt Laustsen som ny doktorand på Forskningsplattformen. Hennes
avhandling kommer främst att studera samverkan inom projektet Pre-H. Avhandlingen är en
del av programmet UserAge som drivs i samverkan mellan HKR, Lunds universitet, Göteborgs
universitet och Linnéuniversitetet och som syftar till att studera brukarmedverkan i forskning.
Du kan läsa mer om projektet och programmet här: www.hkr.se/preh &
www.med.lu.se/case/brukarmedverkan

Lär känna doktoranden Christine
”Jag vill studera på forskarnivå för att jag tycker att det är roligt, utmanande och jag vill vara i
framkant och bidra till utveckling.”
Christine är i grunden utbildad till arbetsterapeut och det som
lockade henne med den utbildningen, var helhetsperspektivet med samspelet mellan person, miljö och aktiviteter. Efter
utbildningen i Danmark har hon arbetat som arbetsterapeut
inom kommunal verksamhet i Sverige med fokus på att jobba
evidensbaserat. Hon också varit projektadministratör inom
CASE på Lunds universitet.
Hennes avhandling kommer att fokusera på hur professioner
upplever att delta i utvecklingen och implementeringen av ett
kombinerad utvecklings- och forskningsprojekt.
”Jag tycker personligen detta är ett spännande fokus, eftersom jag har jobbat i olika projekt där jag har sett vikten av
professionernas delaktighet för att uppnå ett bra resultat.”
Om tio år hoppas Christine att hon jobbar med forskning eller utvecklingsprojekt inom området
och bidrar med kunskap från forskarutbildningen och projektets fokusområden.

Namn: Christine Etzerodt Laustsen
Utbildning: Leg. arbetsterapeut, master i medical science
Detta vet du inte om Christine: tuggoman och beroende av kaffe
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Vi ses på konferensen 16 november
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Varmt välkomna! Anmälan är nu öppen till årets konferens
”Samverkan - Forskningsplattformens kärna”. Se hela programmet och anmäl dig på www.hkr.se/nov
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Region Skåne

Konferensen i San Francsisco var välbesökt
och hade i år ca 6 000 besökare från 75 länder. Doktoranderna Malin Sundström, Marina Sjöberg & Helena Larsson deltog med
varsin poster. Alla tre är knutna till projektet Existentiell ensamhet - www.hkr.se/ee
”De största lärdomarna från konferensen är att vår forskning
uppskattas och att termen ensamhet definieras olika beroende
på vem man pratar med. Det är inte heller alltid så lätt att för en
internationell publik förklara begreppet närstående. Det var en
återkommande fråga från besökarna. Vi är nöjda med att våra
posters var välbesökta och många intressanta diskussioner fördes med besökare” säger Helena Larsson.
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Besök och följ oss på
Våra doktorander och spännande gästföreläsare berättar om sin forskning eller verksamhet i korta filmklipp.
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Anna-Karin Edberg, forskningschef
Therese Martinsson, forskningsassistent
Albert Westergren, samordningskoordinator

DET VETENSKAPLIGA RÅDET

Välkommen härliga hösten!
Passa på att utnyttja de härliga höstkvällarna till att skicka
in ansökningar till nya projekt. Ansökningsblanketter och
information om hur du går till väga finns på
www.hkr.se/fpl-bliprojekt
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