Aktuellt april 2021
www.hkr.se/fpl
Halvdag om akademisk produktivitet

Forskningsplattformen bjöd in doktorander och forskare till en
halvdag om akademisk produktivitet den 26 mars. Deltagarna fick
lära sig tre akademiska produktivitetsverktyg – 80/20 principen;
slutproduktsfokus, och unitmetoden – och tillämpa dem på sin egen
arbetssituation. Workshopen arrangerades av Finish on Time och
Miriam Thegel som är anställd som postdoktor vid Uppsala universitet var utbildningsledare. Hon kom i kontakt med Finish on Time
åren 2015–16 och deltog i workshops för doktorander vid Uppsala
universitet. Miriam har sedan dess arbetat med teknikerna och delat
med sig av sina tankar och erfarenheter i boken Bli klar i tid och må
bra på vägen.

PMhealth workshop - Psychometrics and Metrology
in the health sciences 2021

Årets nationella PMhealth workshop i psykometri och metrologi inom
hälsovetenskaperna kommer att äga rum den 1- 3 juni och arrangeras
i samarbete mellan forskningsmiljön PRO-CARE och forskningsplattformen. Workshopen gästas av David Andrich från University of Western Australia. David är internationellt ledande inom mätmetodologi
och har på ett revolutionerande sätt bidragit till dess utveckling. Han
har också, tillsammans med andra, tillgängliggjort analysmetoderna
på bred front genom utvecklingen av mjukvaran RUMM. Läs mer om
workshopen här.

Högskolan Kristianstad

Involvering av professioner i forskning

Renässans för det omätbara – ge plats för omdömet

Vad är kunskap? Vad är vetenskap?

Anmälan görs till fplhis@hkr.se. Skynda och anmäl dig. Begränsat antal
platser. Zoom-länk skickas ut när platserna är fyllda.

Christine Etzerodt Laustsen, doktorand inom forskningsprojektet UserAge, har tillsammans med Albert Westergren, Pia Petersson och Maria
Haak publicerat sin andra delstudie i tidskriften Health Research Policy
and Systems. Christines avhandlingsarbete har fokus på professioners
involvering i forsknings- och utvecklingsprojekt inom området åldrande
och hälsa. Läs artikel i sin helhet här.

Boka in er på detta spännande webbinarium den 23 april kl. 10-12 med
filosofen Jonna Bornemark! Jonna är professor i filosofi vid Centrum
för praktisk kunskap på Södertörns högskola. Hennes senaste bok är
Horisonten finns alltid kvar: om det bortglömda omdömet. Tidigare
har hon skrivit den bästsäljande och mycket uppmärksammade Det
omätbaras renässans – en uppgörelse med pedanternas världsherravälde.

Den 19 mars höll Bengt Kristensson Uggla, professor vid Åbo Akademi, en föreläsning för medarbetarna vid Högskolan Kristianstad utifrån
sin senaste bok En strävan efter sanning – Vetenskapsteori och praktik.
Efter föreläsningen var det paneldiskussion tillsammans med Albert
Westergren och rektor Håkan Pihl. Bengt har skrivit ett flertal böcker och
är en välkänd person inom personcentrering med kopplingar till GPCC,
Centrum för personcentrerad vård. Föreläsningen arrangerades av
Fakulteten för Hälsovetenskap, i samarbete med forskningsplattformen.
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Datum: 14- 15 juni
Plats: Digitalt

Glöm inte att ”gilla” oss på Facebook

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

