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Vad händer under hösten?
Ny forskningsassistent 
Fanny Sundquist började hos oss den 10 september som vikarierande 
forskningsassisten för Therese Martinsson. 
Vi hälsar henne varmt välkommen! 

Extern utvärdering av FPL HiS
Lars Fredén som är docent vid Högskolan Väst har fått uppdraget att 
utvärdera forskningsplattformens verksamhet för perioden 2015 ‐ 
2019. Rapporten förväntas vara klar den 31 januari 2020. 

Öppet seminarium 18/10
Vad är brukarmedverkan? Varför ska man involvera brukare? Vem kan 
och bör involveras? Hur och när kan och bör man involvera dem? Tag 
chansen att fördjupa dina kunskaper om brukarmedverkan i forsk‐
nings‐ och utvecklingsprojekt. Sista anmälningsdag är 16/10. 

E-hälsa: Främja, Förebygga & Behandla 7/11
Fjolårets succékonferens om E‐hälsa och åldrande 
har gjort att vi återkommer till det populära ämnet 
e‐hälsa även i år. Årets fokus riktas till främjan‐
de, förebyggande och behandlande möjligheter 
genom e‐hälsa. 

Kom ihåg att anmäla dig senast 30/10! För mer 
information och anmälan www.hkr.se/e‐halsa2019.
                                         

Lär känna biträdande forskningschef Maria Haak 
Vad har du arbetat med tidigare? 
Jag har i många år arbetat vid 
Lunds universitet, institutionen för 
hälsovetenskaper. Mina huvudsakli‐
ga uppgifter har varit forskning och 
undervisning inom området åld‐
rande och hälsa. Mitt forskningsin‐
tresse rör hur olika delar av miljön 
påverkar äldres hälsa och välbe‐
finnande. Jag har varit involverad i 
flera projekt på nationell och internationell nivå. När det gäller under‐
visning har jag erfarenhet från undervisning på både grund, avancerad 
och forskarutbildningsnivå. Jag har även varit studiekoordinator för 
den nationella forskarskolan i åldrande och hälsa, SWEAH. 

Hur kom det sig att du valde att arbete med det?  
Jag har främst erfarenhet från kommunal verksamhet och där väcktes 
mitt intresse för äldres hälsa och välbefinnande. 

Intressen och fritid  
Jag tycker det är roligt med trädgårdsarbete och allt arbete som hör 
ett hus till. Just nu blir det inte mycket tid till detta då större delen av 
fritiden ägnas åt att sköta om våra hästar och stötta döttrarna i deras 
ridning.  

Oväntad färdighet/bra på 
Packa lätt på kortare såväl som längre resor :) 

Läser
Skall läsa när jag får tid……”Ett jävla solsken”. En biografi om Ester 
Blenda Nordström.

Händer på forskningsplattformen 

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 Gita Hedin doktorand i folkhälsovetenskap och Anna 
Martinsson doktorand i hälsovetenskap till fortsatt finansiering för 
sina doktorandstudier med planerad doktorsexamen 2022. 
Finansieringen erhålls från Högskolan Kristianstads strategiska sats‐
ning på akademisk meritering.       

Christine E. Laustsen på besök i Skottland 
Christine, doktorand i hälsoveten‐
skap, var på forskningsvistelse i Edin‐
burgh, Skottland på Queen Margaret 
University där hon fick möjlighet att 
träffa forskare och doktorander på 
Centre for Person‐Centred Practice 
Research. ”Det var en väldig givande 
och lärorik resa där jag fick möjlig-
het att diskutera min forskning kring 
involvering av professioner i forsk-
ning i relation till personcentrering 
och hur man generellt jobbar med 
involvering av brukare i Skottland”, 
säger Christine. 

Glädjande fortsatt finansiering för doktoranderna

När oron tar över livet
Fredagsseminariet den 20/9 hade fokus på oro och ältande. Annika 
Norell Clarke, psykolog, Fil. Dr., och postdoktor vid FPL HiS gav en 
mycket uppskattad föreläsning på temat ”När oron tar över livet”. 
Alla oroar sig ibland men för en del personer leder oro till påtag‐
ligt lidande i vardagen, med kopplingar till sömnproblem, smärta,       
depression och ångest.  
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