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NATIONELLA FORSKARSKOLAN OM ÅLDRANDE OCH HÄLSA



Nationella forskarskolan om 
åldrande och hälsa
Den nationella forskarskolan om åldrande och hälsa 
- Swedish National Graduate School for Competitive  
Science on Ageing and Health (SWEAH) - är finansierad av 
Vetenskapsrådet och koordineras av Lunds universitet.

Uppdraget för forskarskolan är att utveckla ett effektivt och 
kreativt samarbete inom utbildning på forskarnivå, mellan 
svenska lärosäten och andra relevanta nationella och inter-
nationella partners. Forskarskolan är inriktad på att tillhanda-
hålla kurser och andra lärandeaktiviteter för doktorander och 
postdoktorer inom forskning om åldrande och hälsa. 

Ett viktigt mål är att öka rekryteringsbasen för doktorander 
som kan utvecklas till forskare med hög kompetens för fler- 
och tvär vetenskaplig forskning om åldrande och hälsa.



FORSKARSKOLAN SKA
• utveckla en konkurrenskraftig nationell lärandemiljö 

med internationell lyskraft 
• främja utvecklingen av fler- och tvärvetenskaplig  

forskning med relevans för åldrande och hälsa i dagens 
och framtidens samhälle

• utveckla en ny generation forskare 
• stödja den akademiska karriärutvecklingen för  

postdoktorer som är intresserade av forskning om 
åldrande och hälsa

• stärka kommunikation och samarbete med kollegor 
verksamma inom starka forskningsmiljöer med relevans 
för åldrande och hälsa, nationellt och internationellt 
 

Forskarskolan utvecklar och etablerar fortlöpande ett specifikt 
curriculum för anslutna doktorander och ett utbud av öppna 
kurser och andra aktiviteter.

I PROGRAMMET INGÅR ATT
• ansluta cirka 50 doktorander 
• erbjuda ett strukturerat utbud av nationella och  

internationella kurser och aktiviteter 
• etablera en webbaserad nationell plattform för  

presentation och samordning av kurser 
• skapa aktiviteter för att stödja den akademiska  

karriärutvecklingen för postdoktorer 



SAMARBETSPARTNERS INOM FORSKARSKOLAN
Forskarskolan utgör ett konsortium av 16 samarbetspartners 
(januari, 2018) koordinerat av Lunds universitet. 

• Blekinge tekniska högskola
• Chalmers tekniska högskola
• Göteborgs universitet
• Högskolan Dalarna
• Jönköping University
• Högskolan Kristianstad
• Karolinska institutet (KI)
• Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)
• Linköpings universitet
• Linnéuniversitetet
• Luleå tekniska universitet
• Lunds universitet
• Region Skåne
• Röda Korsets Högskola
• Umeå universitet
• Örebro universitet

KONTAKTUPPGIFTER
Koordinator 
Professor Susanne Iwarsson  
046-222 19 40  
susanne.iwarsson@med.lu.se

Forskningsadministratör  
Stina Elfverson 
046-222 19 42
stina.elfverson@med.lu.se
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Studiekoordinator
Docent Maria Haak
046-222 18 15 
maria.haak@med.lu.se 

Adress
Lunds universitet 
Institutionen för hälsovetenskaper 
Box 157, 221 00 Lund
 
www.sweah.lu.se          (Tryckår: 2018)

Kommunikatör
Erik Skogh
046-222 19 78 
erik.skogh@med.lu.se

Från vänster:  Erik Skogh, Susanne Iwarsson, Maria Haak och Stina Elfverson.


