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På gång...  
Våren 2021 planerar forskningsplattformen att utlysa doktorandtjäns-
ter, till doktorsexamen eller licentiatexamen. Doktoranderna kommer 
att ingå i forskningsprojekt som bedrivs vid forskningsplattformen. Nu 
ombeds forskare att skicka in projektansökningar inkluderat dokto-
randtjänst. Deadline för skissansökan är den 8 februari och deadline 
för steg 2/3 ansökan är den 17 mars. Vilket/vilka projekt som kommer 
att få doktorandtjänst kommer att beslutas i mitten av april.  Välkom-
men med din ansökan!    

För eventuella frågor kontakta: fanny.sundquist@hkr.se

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!
 

Albert Westergren fortsätter som forskningschef 
Den 1 januari 2018 tillträde Albert Westergren som chef för forsknings-
plattformen. Nu står det klart att Albert fortsätter som forskningschef yt-
terligare en treårig mandatperiod. ”Det känns jättebra att kunna vidare-
utveckla sådant som påbörjats under den gångna mandatperioden. Inte 
minst att harmonisera plattformsverksamhet och vår forskarutbildning, 
samt att nyttiggöra forskning. Jag är väldigt glad över att ha fått förtroen-
det för ytterligare en mandatperiod”, säger Albert Westergren.

Högskolan Kristianstad

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

Populära fredagswebbinarium 
Under hösten har forskningsplattformen arrangerat två populära 
webbinarium. Den 6 november bjöd forskningsplattformen in till 
ett webbinarium om existentiell hälsa tillsammans med Anna-Karin 
Jeppsson, Utvecklingsledare, Qulturum och Thomas Sjöberg, Sjuk-
huskyrkan, Länssjukhuset Ryhov, Region Jönköpings län. Vi fick höra 
om deras erfarenheter, bland annat av samtalsgrupper för patienter, 
invånare och personal. Vid webbinariet ”Hälsoekonomisk utvärde-
ring i hälsovetenskaplig forskning” den 4 december introducerade 
universitetslektor Joakim Ekstrand grundläggande hälsoekonomiska 
utvärderingsmetoder och diskuterade vad som är viktigt att beakta 
om man vill inkludera ett hälsoekonomiskt perspektiv i sin forskning.

Grattis till doktorsexamen! 
Vi gratulerar Marina Sjöber som disputerade med sin avhandling ”Ex-
istentiell ensamhet hos sköra äldre personer – Äldre personers upple-
velser samt dokumentation i patientjournalen” den 17 december vid 
Högskolan Kristianstad. 

Vad har hänt under hösten? 

Fyra nya doktorander 
Forskningsplattformen har glädjen att välkomna fyra nya doktorander 
i början av 2021. De fyra doktoranderna är; Marie Jönsson (projektet 
Personcentrerat ledarskap inom vård och omsorg till äldre personer), 
Anne-Lie Larsson (projektet Att som vård- och omsorgspersonal upp-
märksamma och möta personer i sorg), Fredrik Gasser (projektet Per-
soncentrerad öppenvård ur ett patientperspektiv) och Daniella Dinse 
(projektet Personcentrering i hälsofrämjande inventioner för seniorer i 
kommunal verksamhet). Varmt välkomna till forskningsplattformen! 


