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Nytt projekt om personcentrering som inno-
vativ strategi för en hälsofrämjande idrotts-
utbildning
Forskningsplattformen har beviljat ett nytt forskningsprojekt som ska 
undersöka hur man genom att ha fokus på individens behov och förut-
sättningar vid gymnasial idrottsutbildning kan bidra till elevers läran-
de. Forskningsprojektet kommer också att undersöka hur och om ett 
personcentrerat arbetssätt kan leda till att eleverna blir stärkta i sina 
kunskaper om den egna hälsan och hälsa i allmänhet. 

Har du eller någon i din verksamhet en forskningsidé? Varje år beviljar 
forskningsplattformen medel till nya projekt. Du hittar ansökningsblan-
kett och mer info här: www.hkr.se/fpl-bliprojekt

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!

Disputation: Involving professionals in         
research on ageing and health
Christine Etzerodt Laustsen försvarar sin doktorsavhandling i hälsoveten-
skap med titeln Involving professionals in research on ageing and health: 
Prerequisites, process, and outcome. Christine är inskriven vid Lunds   
universitet och ingår i forskningsprojektet Preventiva hembesök. 

Tid: 1 april, 09:00 - 12:00
Plats: Högskolan Kristianstad, Aulan, hus 7

Ny doktorand inom projektet Sjuksköterskors 
arbetssituation och hälsa före, under och efter 
COVID-19 pandemin
Cicilia Nagel började hos oss som doktorand den 1 november och vi häl-
sar henne varmt välkommen! Cicilia är utbildad specialistsjuksköterska i 
anestesi och arbetar som universitetsadjunkt vid Högskolan Kristianstad. 
Doktorandstudierna genomförs inom ramen för forskningsprojektet Där-
för orkar vi - Sjuksköterskors arbetssituation och hälsa före, under och 
efter COVID-19 pandemin, samt förutsättningar för att arbeta personcen-
trerat som startade under 2021.

Projektstöd för doktorand
Under hösten har forskningsplattformen utlyst möjlighet för kvalificerade 
huvudhandledare att ansöka om projektstöd för doktorand. Nu står det 
klart att projektet Stress, smärta och läkemedelsanvändning hos ungdo-
mar har beviljats projektstöd som inkluderar två års (heltid) finansiering 
för forskarutbildning till licentiatexamen. 

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

Disputation: Health promoting aspects of a 
preventive home visit to older persons
Anna Nivestam försvarar sin doktorsavhandling med titeln Health 
promoting aspects of a preventive home visit to older persons – From 
an individual and a societal perspective. Anna är inskriven vid Lunds 
universitet och ingår i forskningsprojektet Preventiva hembesök. 

Tid: 4 mars, 09:00 - 12:00
Plats: Lunds universitet, Baravägen 3 Lund, HSC, Hörsal 01 

Slutrapport för LONE-studien: ”Existentiell 
ensamhet – en utmaning i vården av sköra 
äldre personer”
Nu finns den intressanta och mycket viktiga slutrapporten för LO-
NE-studien: ”Existentiell ensamhet – en utmaning i vården av sköra 
äldre personer”. Ta del av slutrapporten här: www.hkr.se/fpl-lone 


