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Vad har hänt under våren?
Glädjande besked för doktorander

Gita Hedin, doktorand i folkhälsovetenskap, Anna Nivestam (tidigare Martinsson), doktorand i hälsovetenskap och Christine Etzerodt
Laustsen, doktorand i hälsovetenskap, har samtliga fått sina första
delstudier accepterade för publicering i vetenskapliga tidskrifter.
Detta är en milstolpe som bör firas! Första publicerade artikeln i avhandlingsarbetet är alltid extra roligt!

Arbetsterapeuten som blev professor

Högskolan Kristianstad

Grattis till doktorsexamen!

Under våren har tre doktorander som har varit knutna till forskningsplattformen disputerat; Helena Larsson disputerade med avhandlingen
”Existentiell ensamhet hos äldre personer - ett närståendeperspektiv”,
Malin Sundström disputerade med avhandlingen ”Existentiell ensamhet
hos sköra äldre personer - vårdpersonals och volontärers erfarenhet och
behov av stöd” och Manuela Schmidt dispupterade med avhandlingen
”Persons who frequently use psychiatric emergency services”.
Forskningsplattformen gratulerar samtliga till en stor och väl genomförd
prestation!

Vi gratulerar Maria Haak, biträdande forskningschef, som sedan
1 februari är studierektor för forskarutbildningen vid fakulteten för
hälsovetenskap och även professor i hälsovetenskap.

På gång...

Under hösten 2020 kommer en eller två licentiatitjänster att utlysas.
Licentiaterna kommer att ingå i projekt som bedrivs vid forskningsplattformen. Vilket/vilka projekt som kommer att få licentiattjänst beslutas
i mitten av juni.

Verksamhetsberättelse 2019

Nu finns vår verksamhetsberättelse för 2019 att ladda ner. Läs bland
annat om vår verksamhet, ekonomi och roliga händelser under senaste
året. Trevlig läsning och tack till alla som har bidragit!
Ladda ner den här: www.hkr.se/om-fplhis
För att beställa ett fysiskt exemplar kontakta: fanny.sundquist@hkr.se

Webbinarium om FN:s globala hållbarhetsmål

Den 24 april bjöd forskningsplattformen in Fakulteten för hälsovetenskap till ett webbinarium där FNs hållbarhetsmål diskuterades tillsammans med Eva-Lena Einberg, universitetslektor i vård-/hälsovetenskap.
Ett tiotal deltagare samtalade bland annat om hur vi genom vår forskning kan bidra till att de 17 globala målen kan uppnås och hur vi kan
belysa våra resultat utifrån ett hållbarhetsperspektiv.
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