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Vill du bli doktorand?

Nu söker vi doktorand till projektet ”Därför orkar vi - Sjuksköterskors
arbetssituation och hälsa före och under COVID-19 pandemin, samt
förutsättningar för att arbeta personcentrerat”. Projektet syftar till att
öka kunskapen om de salutogena faktorer och effekter som medverkar till varför en del kan och vill arbeta kvar före och under Covid-19
pandemins gigantiska belastningsexperiment på sjukvården. Låter
detta intressant? Läs mer och ansök redan idag på www.hkr.se/jobb.
Sista ansökningsdag är den 20 augusti.

Högskolan Kristianstad

Förändringar i samordningsgruppen

Vi vill rikta ett stort tack till Hannie Lundgren för sitt engagemang och
all ovärderligt input i utveckligen av forskningsplattformen, och vi hälsar
Jesper Petersson, forskningschef Region Skåne, varmt välkommen som
ny ledamot i samordningsgruppen. Vi har även den stora glädjen att välkomna Caroline Mellberg som är forskningschef för Skånes sjukhus nordväst.

Akademiskt och vetenskapligt skrivande på engelska
Vi välkomnar Skånes sjukhus nordväst

Vi välkomnar Skånes sjukhus nordväst som består av Helsingborgs lasarett och Ängelholms sjukhus till forskningsplattformen. Detta innebär en fantastisk möjlighet för forskningsprojket som är knutna till
FPL HiS att samverka även med dessa två sjukhus.

Tillsammans för förbättring

Under året har en arbetsgrupp arbetat med att ta fram studiecirkelmaterial där förbättringsarbete är grunden och sedan kommer ämnet
att utgå från diverse forskningsprojekt vid forskningsplattformen. Syftet med studiematerialet är underlätta nyttiggörande av forskningsresultat d.v.s. att bidra till att personal inom hälsa, vård och omsorg
använder forskningsresultat i praktiken. Studiematerialet är främst
avsett för personal inom kommunal vård och omsorg samt regional
hälso- och sjukvård. I höst kommer två pilotstudier att genomföras
med existentiell ensamhet som ämne. En pilotstudie kommer att genomföras i Östra Göinge kommun med volontärer och en i Osby kommun med personal.

Den 28 maj var Claes Lindskog, lektor i engelska vid Lunds universitet,
inbjuden till att hålla i ett webbinarium för medarbetarna vid Högskolan Kristianstad om akademiskt skrivande på engelska. Webbinariet var
mycket uppskattat där deltagarna fick tips och övningar kring vetenskaplig publicering och den akademiska engelskans särdrag.

Samverkan om samverkan

Osby kommun tillsammans med Högskolan Kristianstad genomför en
förstudie med fokus på samverkan mellan förvaltningar inom kommunen. Målsättningen är stärkt samverkan för att minimera risken
att personer i behov av kommunalt stöd ”trillar mellan stolarna”. Från
HKR medverkar Lisa Källström, Lina Behm, Maria Haak och Albert
Westergren.

Verksamhetsberättelse 2020

Nu finns vår verksamhetsberättelse för 2020 tillgänglig i digitalt format
för att ladda ner här www.hkr.se/om-fplhis. Trevlig läsning och tusen
tack till alla som har bidragit!
För att beställa ett fysiskt exemplar kontakta fanny.sundquist@hkr.se.

Lunchseminarium om stress, smärta och läkemedelsanvändning hos ungdomar

Den 18 maj arrangerade forskningsmiljön Cyphisco i samarbete med
forskningsplattformen ett lunchseminarium som lockade cirka 130 deltagare från hela Sverige. Majoriteten av deltagarna var skolsköterskor,
men även andra professioner som arbetar med barn och ungdomar deltog. Doktorand Tide Garnow presenterade en ny studie om ledsenhet
och hälsobesvär hos ungdomar. Forskarna Pernilla Garmy och Eva-Lena Einberg presenterade tillsammans med magisterstudenter studier i
forskningsprojektet ”Stress, smärta och läkemedelsanvändning hos ungdomar”. Missade du seminariet? Nu kan du se det på HKR play: https://
hkrplay.hkr.se/media/t/0_sbig84lx/145414.

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

