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Verksamhetsberättelse 2021
Nu finns vår verksamhetsberättelse för 2021 tillgänglig i digitalt 
format. Tusen tack till alla som har bidragit med texter och värdefull 
input! 

Den 10:e PMhealth workshop – Psychometrics 
and Metrology in the health sciences 2022
Årets nationella PMhealth workshop i psykometri och metrologi inom
hälsovetenskaperna kommer att äga rum den 13-15 juni och arrangeras
i samarbete mellan forskningsmiljön PRO-CARE och forskningsplatt-
formen. Workshopen gästas av Antoine Regnault från Modus Outco-
mes. Du kan läsa mer om workshopen på: www.hkr.se/pmhealth2022. 

Datum: 13-15 juni.
Plats: Högskolan Kristianstad. 

Glöm inte att ”följa” oss på Facebook
Du har väl ”följt” oss på Facebook? Här får du alla våra uppdateringar 
först av alla och en hel del annat spännande!

Ny forskningsadministratör
Johanna Olsson började hos oss den 14 februari som vikarierande forsk-
ningsadministratör. Johanna är utbildad kommunikatör och har även ut-
bildning inom ekonomi. Varmt välkommen! Samtidigt gratulerar vi Fan-
ny Sundquist till sitt nya arbete i Köpenhamn! Tack för gott samarbete de 
gångna 2 ½ åren. Lycka till!

                                 
                                  Johanna Olsson och Fanny Sundquist

Hälsoriksdagen
Boka din plats på Hälsoriksdagen den 11–12 maj i Kristianstad! Häls-
oriksdagen är en mötesplats för dialog om hälsa och ohälsa mellan po-
litiken, näringsliv och civilsamhäll på både nationell och regional nivå. 
2022 års Hälsoriksdag genomförs i samarbete med Fakulteten för hälso-
vetenskap vid Högskolan i Kristianstad, Forskningsplattformen för Hälsa 
i samverkan, Länsstyrelsen Skåne, Folktandvården Skåne samt ett fler-
tal kommuner i nordöstra Skåne. Läs mer här: www.halsoriksdagen.org/
event-details/.

Högskolan Kristianstad

Kontakt Forskningsplattformen Hälsa i Samverkan:
Forskningschef albert.westergren@hkr.se
Forskningsadministratör johanna.i.olsson@hkr.se

Alla Forskningsplattformens medarbetare hittar du på www.hkr.se/fpl-medarbetare

Sök projektstöd 
En särskild satsning med stöd (tid) till juniora forskare (disputerat 
2017-2022) som samarbetar med senior forskare görs för 2022-2023. 
Om ni inte redan har ett plattformsprojekt krävs först godkänd skis-
sansökan. Löpande ansökan gäller. Hör av er vid frågor. Välkommen 
med er ansökan!

Preventiva hembesök 
Anna Nivestam har spikat sin avhandling Health-promoting aspects 
of preventive home visits for older persons: An individual and a so-
cietal perspective. Avhandlingen innehåller fyra delstudier som ge-
nomförts inom ramen för projektet Preventiva hembesök för seniorer. 
Fokus för avhandlingen har varit på att utveckla kunskap om möjli-
ga hälsofrämjande aspekter av besöket både utifrån ett individ- och 
ett samhällsperspektiv. Resultaten visar att preventiva hembesök kan 
möjliggöra inkludering av äldre personer i samhället, identifiera in-
dividuella och samhälleliga tillgångar samt rusta både personen och 
samhället för framtiden. Läs avhandlingen här: https://lucris.lub.lu.se/
ws/portalfiles/portal/113685275/Avhandling_Anna_Nivestam_web.
pdf. Anna disputerar den 4 mars kl. 09:00-12:00 vid Lunds universi-
tet, Baravägen 3, Lund, HSC, Hörsal 01,. Du kan se disputationen via 
länken: hkr-se.zoom.us/j/67778736127. 
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