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forskningsmiljö
Samverkan
CVHI har ett intensivt samarbete med forskare och forskningsmiljöer både internt inom Högskolan och utanför med andra
lärosäten såväl nationellt som internationellt.

IHF-gruppen driver bland annat ett nationellt utvärderingsprojekt i samverkan med Riksidrottsförbundet. HL-gruppen leder
två internationella projekt: ett samarbetsprojekt med Högskolan i Tönsberg, Norge, Högskolan i Silkeborg, Danmark, och
universitetet i Verona, Italien. HL-gruppen deltar också i ett
europeiskt projekt med 18 andra länder om livskvalitet och
hjärtsjukdom.

6 professorer
3 docenter
25 doktorer
16 doktorander

hälsovetenskap

Totalt cirka 70 medlemmar

Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott

Ett internt exempel är Hälsoteknikcentrum, där en av forskarna i Wigforssgruppen har engagerats för utveckling av metoder för brukarperspektiv.

Forskningsmiljö CVHI

Utbildning på grundnivå
Exempel: Sjuksköterskeprogrammet, Idrottsvetenskapliga programmet, Socialt arbete – ledning och
organisering och Folkhälsovetenskapligt program.

Utbildning på avancerad nivå
Exempel: masterutbildning i hälsovetenskap, magisterutbildning i pedagogik, i psykologi inriktning idrott,
i handikappvetenskap och i folkhälsovetenskap.

Kontakt

Två frågor till:

Urban Johnson, docent i psykologi, föreståndare CVHI,
tel. 035-16 72 61, urban.johnson@hh.se, hus Q
Cathrine Hildingh, professor, tel. 035-16 74 62,
cathrine.hildingh@hh.se, Campus Varberg och hus R

docent i psykologi, föreståndare CVHI
Vad är utmärkande för er miljö?
– Det är den interdisciplinära forskningen där vi tittar
på individen, gruppen och samhället i våra analyser.
Vad är ni bäst på?
– Våra internationella samarbetsprojekt, nätverk och
omfattande kontakter med offentliga myndigheter,
organisationer som exempelvis idrottsrörelsen. Vi är
också duktiga på att erbjuda många kurser på grundoch avancerad utbildningsnivå.

Gunnar Johansson, professor, tel. 035-16 76 21,
gunnar.johansson@hh.se, hus Q
Magnus Tideman, professor, tel. 035-16 71 81,
magnus.tideman@hh.se, hus R

HÖGSKOLAN I HALMSTAD

Box 823 • 301 18 Halmstad • Besöksadress: Kristian IV:s väg 3
Telefon: 035-16 71 00 • Telefax: 035-18 61 92
E-post: registrator@hh.se • www.hh.se

Informationsavdelningen, Högskolan i Halmstad, november 2010.

Urban Johnson,

Högskolan i Halmstad
035-16 71 00 • www.hh.se

C VH I | C e n t r u m f ö r f o r s k n i n g o m v ä l f ä r d , h ä l s a o c h i d r o t t

Forskningsområden
CVHI forskar inom ämnen som folkhälsovetenskap, handikappvetenskap, hälsovetenskap,
kulturgeografi, omvårdnad, pedagogik med inriktning hälsa, psykologi, psykologi med inriktning idrott, samhällsodontologi, socialt arbete,
sociologi och språkvetenskap.
Olika forskargrupperingar
Wigforssgruppens forskning om välfärds- och utbildningssystem och deras betydelse för utsatta
grupper, är mångvetenskaplig.
Hälsofrämjande och livsstilsförändrande arbete
(HL-gruppen) forskar kring psykisk hälsa, äldres
hälsa, kvinnors hälsa, familj och närståendes hälsa,
kardiologisk vård, prevention och rehabilitering,
smärttillstånd och livsstilsfrågor.

Inom idrott, hälsa och fysisk aktivitet (IHF-gruppen) sker forskning om tävlingsidrott, utveckling
och prestation samt hälsa och fysisk aktivitet.
Inom CVHI finns ytterligare några mindre forskargrupperingar samt enskilda forskare som bedriver egna projekt eller som samverkar under
begränsad tid i specifika projekt.
Exempel på forskningsprojekt
CVHI har ett 40-tal forskningsprojekt, varav
några är: professionellt arbete med utagerande
ungdomar; elevernas gymnasiesärskola eller
gymnasieskolans elever; funktionshinder och
medborgarskap; mindfulness; psykologiska perspektiv på idrottsskador; idrott och karriärövergångar; depressionssystem i vuxen ålder bland
patienter behandlade för akut lymfatisk leukemi;
fall och fallskador bland äldre; hälsopromotion
och entreprenörskap i sjuksköterskeutbildningen
samt matordning på recept.

CVHI ansvarar för och driver forskarutbildningskursen ”Etik i forskning” om 7,5 hp.

Utbildning på forskarnivå

Forskning

CVHI bildades år 2009 genom en sammanslagning av forskningsmiljöerna Välfärd och välbefinnande och Centrum för idrott och hälsoforskning, som båda har bedrivit forskning sedan
början av 1990-talet.

En kurs om brukarmedverkan i forskningen på
7,5 hp kommer våren 2011 att anordnas i samarbete med Örebro universitet och handikappförbunden.
CVHI:s medlemmar deltar också i ett flertal
forskarkurser på andra lärosäten.
Ett intensivt arbete pågår med att författa en
ansökan om forskarutbildningsrättigheter i hälsovetenskap.

