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Tre nya doktorander till hösten 2022
En rolig nyhet är att tre nya projekt har beviljats medel på HKR. I må-
nadsskiftet augusti/september börjar det tre nya doktorander. De nya 
projekten handlar om personcentrerad idrott, hälsosamma levnadsva-
nor samt att upptäcka dolda förmaksflimmer och fallrisk i samband 
med prevenitva hembesök för seniorer. 

Hälsoriksdagen i Kristianstad 
Hälsoriksdagen hölls i år den 11-12 maj på Högskolan Kristianstad med 
temat ”Förebyggande och främjande insatser – vems är ansvaret?” och 
genomfördes bland annat i samarbete med forskningsplattformen. 
Medverkade gjorde bland annat Johan Carlson, tidigare GD på Folk-
hälsomyndigheten. Albert Westergren, Joakim Ekberg och Andriette 
Näslund pratade om ”Kan man tjäna på något som man inte kan räk-
na på?”. Det har även varit paneldiskussioner med olika politiker och 
med Lena Andersson, Augustprisad författare och journalist. Flera av 
plattformens doktorander presenterade sina forskningsprojekt i form av 
speedpitchning på 2 minuter och digitala postrar. 
 

         

        
                    
                  Johan Carlson, tidigare GD, Folkhälsomyndigheten 

Glöm inte att ”följa” oss på Facebook
Du följer väl oss på Facebook? Där får du våra senaste uppdateringar 
och en hel del annat spännande!

Samordningsgruppens kickoff 
Den 6 maj hade Samordningsgruppen en kickoff på Hotell Statt i Häss-
leholm. Det var mycket givande diskussioner om forskningsplattformen 
och framtiden och idéer för samverkan och kunskapsspridning. Bland 
annat diskuterades hur man i samverkan kan utveckla ”den lärande or-
ganisationen”. En diskussion fördes även om att anordna en 20-års jubi-
leumskonferens 2023 med fokus på hälsofrämjande hälso- och sjukvård 
samt vård och omsorg.
             
             

                            

                                 
                                  

                   Samordningsgruppens kickoff i Hässleholm 

SWEAH Doktoranddag 
Cirka 25 doktorander från hela Sverige anslutna till nationella forskar-
skolan om åldrande och hälsa, SWEAH nätverkade under två 
dagar på HKR i Kristianstad. Temat för doktorandträffen var kommuni-
kation. Speed dating med ”hisspresentationer” varvades med 
föreläsningar. Daniella Dinse doktorand vid HKR och ansluten till 
forskarskolan SWEAH deltog i träffen. Tidigare SWEAH doktoranderna 
Christine E. Laustsen och Anna Nivestam presenterade sina avhandling-
ar. Albert Westergren, chef för forskningsplattformen pratade kommuni-
kation och Anna-Karin Edberg, vice-rektor och Maria Haak studierektor 
för forskarutbildningen berättade om forskningen inom åldrande och 
hälsa som bedrivs vid HKR.

Högskolan Kristianstad

Kontakt Forskningsplattformen Hälsa i Samverkan:
Forskningschef albert.westergren@hkr.se
Forskningsadministratör johanna.i.olsson@hkr.se

Alla Forskningsplattformens medarbetare hittar du på www.hkr.se/fpl-medarbetare

Doktorsexamen 
Stort grattis till Anna Nivestam och Christine Etzerodt Laustsen som 
nu försvarat sina avhandlingar och kan titulera sig ”doktorer”. Vid 
båda tillfällena var det mycket trevliga dialoger mellan doktorand och 
opponent.

     

                      Anna Nivestam                  Christine E. Laustsen          

Kommande disputationer 
Ytterligare två doktorander som är anknutna till forskningsplattfor-
men kommer att försvara sina avhandlingar under juni månad. Sarah 
Forsberg som är inskriven vid Köpenhamns universitet och som fors-
kar inom måltidsvetenskap kommer försvara sin avhandling 
”Fingerfoods – A cross-disciplinary study about the development of 
finger foods for older adults with motoric eating difficulties” den 8 
juni i Köpenhamn. Gita Hedin forskar inom folkhälsovetenskap och 
sömn och är inskriven vid Lunds universitet. Gita kommer att försva-
ra sin avhandling ”Sleep and insomnia symptoms in adolescence” i 
Lund den 9 juni. Vi önskar er lycka till! 
 
Fredagsseminarium
Plattformen anordnar en gång i månaden fredagsseminarium. Det se-
naste var ett webbinarium med workshop med fokus på existenciell 
ensamhet hos äldre personer. Det var många som deltog från flera 
olika plaster i Sverige men även från Norge. Kul! De som höll i det 
var Ingela Beck och Helena Larsson, HKR. Håll koll på hkr.se/fpl för 
kommande seminarium. 
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