Malin Wiger, vid Linköpings Universitet erhåller
forskningsstipendium
Malin Wiger, Teknologie Doktor har tilldelats 400 000 kr av familjen Knut & Ragnvi
Jacobssons stiftelse för sitt forskningsprojekt ”Delad kunskap är dubbel nytta – användning
av logistikkunskap i sjukvården för effektivare patientflöden". Vi tycker det är ett mycket
centralt problemområde där det finns potential att minska resursslöseri och onödigt arbete.
Om Malin och forskningen:
Med hjälp av logistik fungerar samhället, det är en grundbult i det dagliga arbetet inom
industrin och handeln. De komplexa patientflöden som finns idag behöver just den
kunskapen om effektiva flöden, för att möta den stora utmaningen med att ge mer vård till
fler med mindre resurser. För att kunna utnyttja potentialen i logistikkunskap behövs insikt
om hur kunskapen ska överföras från en industriell kontext till vården. Stipendiet kommer
att bidra till forskning om kunskapsöverföring från logistikteorier till praktisk nytta genom att
testa nya arbetssätt för att uppnå effektivare patientflöden.
Malin är Teknologie Doktor och disputerade i logistik 2018, titeln på avhandlingen är
Logistics management operationalised in a healthcare context: understanding care chain
effectiveness through logistics management theories and systems theory .
Kontakt
Malin Wiger
Teknologie Doktor vid Linköpings Universitet
E-post: Malin.wiger@liu.se
Tel: +46 (0) 702 76 77 41
Hemsida: https://liu.se/medarbetare/malwi08
Om Familjen Knut & Ragnvi Jacobssons stiftelse:
År 2012 bildades Familjen Knut och Ragnvi Jacobssons stiftelse. Stiftelsen har som ändamål att stödja forskning och utbildning inom
nyföretagande och företagsutveckling, med särskild inriktning mot företagets tillväxt, logistik, innovation, kvalitet och internationalisering,
samt ergonomi och design. En del av stiftelsens ändamål, är att varje eller vartannat år utse en eller flera personer, som erhåller ”Familjen
Knut och Ragnvi Jacobssons entreprenörsstipendium” för viljan att bryta ny mark.
Läs mer på vår hemsida; http://www.familjenjacobssonsstiftelse.se/
För mer information, kontakta:
Marianne Brismar, ordförande, Familjen Knut & Ragnvi Jacobssons stiftelse,
Mobil: 0705-98 41 24, e-post: marianne.brismar@interceptab.se

