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Roger Watson je redni profesor že od leta 1998 kakor tudi gostujoči profesor na mnogih mednarodno 

priznanih izobraževalnih inštitucijah. 

 

Na področju zdravstvene nege raziskuje že več kot 30 let, tako v klinični praksi kot v poznejši akademski 

karieri. Njegovo klinično področje je skrb za starostnike, posebej hranjenje in prehranske težave 

starostnikov z demenco. Edinburška lestvica za vrednotenje hranjenja v demenci (The Edinburgh 

Feeding Evaluation in Dementia (EdFED) scale), ostaja edini mednarodno potrjeni instrument za 

ocenjevanje prehranskih težav dementnih starostnikov. EdFED je vplivala na prakso in politiko ter na 

klinično raziskovanje v zdravstveni negi tudi z edino pravilno izvedeno in objavljeno randomizirano 

kontrolirano raziskavo, ki jo je prepoznala tudi revija »Alzheimer’s Disease International«. EdFED 

lestvica je bila prevedena v več jezikov in se uporablja tudi za klinično oceno starostnikov v Inštitutu za 

gerontologijo in geriatrijo v Tokiu. Profesor Watson je postal tudi eden vodilnih zagovornikov uporabe 

ne-parametrične analize inštrumentov za anketiranje (lestvica Mokken) in je priznan kot eden izmed 

vodilnih strokovnjakov pri uporabi te metode v svetu. 

 

Od leta 2012 je glavni urednik »Journal of Advanced Nursing«, ki je najvišje citirana akademska revija 

za zdravstveno nego, osma po Thomson Reuters tabeli, s faktorjem vpliva 1.917, in hkrati urednik 

»Nursing Open«. Leta 2007 je profesor Watson postal prvi evropski zdravstvenik izvoljen za članstvo v 

American Academy of Nursing, prav tako je član prestižnih Royal College of Nursing, Royal Society of 

Biology in Royal College of Physicians of Edinburgh.  



Profesor Watson ima zavidljivo zbirko objav: 24 knjig, vključno s prevodi in ponatisi; 55 poglavij, 

predvsem kot prvi avtor; 309 objavljenih člankov (136 kot prvi avtor); 209 konferenčnih predavanj in 

vabljenih predavanj. 

 

V dolgoletni karieri je bil profesor Watson pridobil 35 raziskovalnih projektov v vrednosti £ 2.932.864, 

kjer je deloval kot glavni raziskovalec. Poleg 50 magistrskih študentov, je mentoriral 21 doktorskih 

študentov, vključno s študenti iz Španije, Kitajske, Tajvana, Jordanije, Savdske Arabije in Pakistana. 
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