Forskarkväll
Program HT 2021
Vill du bli inspirerad, lära dig något nytt eller hålla dig uppdaterad om vad som händer inom
forskning? Nu anordnar Svenska Röda Korset fem föreläsningar som du kan delta gratis i. Du kan sitta
hemma, på arbetet, i skogen eller vad som passar dig. Det du behöver är en internetuppkoppling och
anmäla dig. För mer information om varje föreläsning gå in i Röda Korset kalendarium

24 augusti klockan 17.00-18.00
Erika Johansson, Ph.D. Post doc Arbetsterapi SPiS Umeå Universitet
Social aktivitet på recept

Genomförs på Zoom
Anmäl dig här

21 september klockan 17.00-18.00
Marina Sjöberg, Doktorand i vårdvetenskap Högskolan Kristianstad
Existentiell ensamhet hos sköra äldre personer: äldre personers upplevelser samt
dokumentation i patientjournalen.
Genomförs på Zoom
Anmäl dig här

26 oktober klockan 17.00-18.00
Marianne Granbom, Biträdande universitetslektor och Docent Lunds universitet
Att bo bra på äldre dar: Hur coronapandemin och socialt utsatta områden påverkar äldres
boendesituation och livskvalitet. Genomförs på Zoom och fysisk på Drottninggatan 2C, 212
11 Malmö
Anmäl dig här

23 november klockan 17.30-19.00
Eva Granvik, Enhetschef, Kunskapscentrum för demenssjukdomar
Genomförs på Zoom och fysisk på Drottninggatan 2C, 212 11 Malmö
Anmäl dig här

7 december klockan 17.00-18.00
Susanne Rolfner Suvanto, Möjliggörare/Praktiker Anhöriga; äldre, Nationellt
kompetenscentrum anhöriga
Hälsosamt åldrande och anhörigstöd
Genomförs på Zoom
Anmäl dig här
Observera att det finns två föreläsningar som är hybrid föreläsningar. Detta menas att föreläsningen är
både digital och fysisk. Det kommer finnas 30 fysiska platser och först till kvarn gäller. När du
anmäler dig få du välja om du är med digitalt eller fysiskt i anmälan. Väljer du fysiskt får du reda på
om du har fått en fysisk plats två dagar innan föreläsningen. Har du inte fått en fysisk plats kommer du
att få en möteslänken så att du kan se föreläsningen digitalt. (Vi följer Folkhälsomyndighetens
rekommendationer för sammankomster, därför kan den fysiska delen ställas in)
Reserverar för att oförutseddhändelser kan inträffar, som ändrar förutsättningarna för
genomförandet. Uppdaterad information i kalendarium.

