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Disputation - Marina Sjöberg

Välkommen på Marina Sjöbergs disputation! Marina kommer att
disputera med avhandlingen Existentiell ensamhet hos sköra äldre personer – Äldre personers upplevelser samt aspekter som dokumenteras
i journalen (preliminär titel). Marina är inskriven vid Malmö Universitet
och knuten till forskningsplattformen.

Högskolan Kristianstad

Nubbningsplanka är invigd!

Nu har vi invigt vår nubbningsplanka i hus 5 där våra doktorander ”spikar upp” sina artiklar som nyligen har blivit publicerade i vetenskapliga
tidskrifter.

Datum: 17 december
Tid: 09:30 - 12:30
Plats: Högskolan Kristianstad, aulan hus 7

Vi tackar Peter Hagell för all ovärderlig input i vetenskapliga frågor
och hälsar Maria Nyberg, biträdande professor i sociologi inom ämnet mat- och måltidsvetenskap, varmt välkommen som ny ledamot i
det vetenskapliga rådet. Det vetenskapliga rådet granskar kontinuerligt den vetenskapliga kvaliteten i våra forskningsprojekt och består av
ledamöterna Cecilia Fagerström, Elisabet Rothenberg, Jimmy Jensen,
Maria Haak och Petra Lilja Andersson.

Vill du bli vår nya kollega?

Nu söker forskningsplattformen och HKR fyra doktorander i vårdvetenskap inom området personcentrering för hälsa och välbefinnande. Är
du intresserad av att fördjupa dig inom personcentrering med fokus
på hur vård- och omsorgspersonal möter personer i sorg, ledarskap
inom vård och omsorg till äldre, personcentrerad öppenvård eller hälsofrämjande interventioner i kommunal verksamhet? Ansök redan
idag på www.hkr.se/jobb. Sista ansökningsdag är den 4 oktober.

Tide Garnow vill förstå ungdomars ensamhet

I december förra året fick Högskolan Kristianstad tillstånd att utfärda
doktorsexamen inom utbildningsvetenskap och vårdvetenskap. Nu
har den första doktoranden i högskolans egen regi antagits och vi hälsar Tide Garnow varmt välkommen! Tides forskning handlar om existentiell ensamhet och ledsenhet hos ungdomar. Studierna genomförs
inom ramen för forskningsprojekten ”Existentiell ensamhet” samt
”Stress, smärta och läkemedelsanvändning hos barn och ungdomar”.

Förändringar i det vetenskapliga rådet

Fyra nya forskningsprojekt!

Forskningsplattformen har beviljat fyra nya forskningsprojekt inom
området personcentrering. De nya projekten är:
• Personcentrerat ledarskap inom vård och omsorg till äldre personer. Projektledare: Anna-Karin Edberg.
• Personcentrering i hälsofrämjande inventioner för seniorer i kommunal verksamhet. Projektledare: Maria Haak.
• Att som vård- och omsorgspersonal uppmärksamma och möta
personer i sorg. Projektledare: Ann-Christin Janlöv.
• Personcentrerad öppenvård ur ett patientperspektiv. Projektledare: Peter Hagell.
Har du eller någon i din verksamhet en forskningsidé? Varje
år beviljar forskningsplattformen medel till nya projekt. Du hittar ansökningsblankett 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!
Kontakt Forskningsplattformen Hälsa i Samverkan:
Forskningschef albert.westergren@hkr.se
Forskningsassistent fanny.sundquist@hkr.se
Alla medarbetare hittar du på www.hkr.se/fpl-medarbetare

