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Verksamhetsberättelse 2018 

 

 
Styrelsen sammanträder, Luleå tekniska universitet den 28 november 2018 

 

Styrelse 

Forskarskolans styrelse har under året bestått av ordförande, vice ordförande samt nio ledamöter. 

Den 1 januari 2018 tillträdde fyra nya partnerrepresentanter tvååriga mandatperioder, medan den 

högskolepedagogiska experten fick ett förnyat mandat till och med 31 december 2019. Under 2018 

disputerade de två tidigare doktorandrepresentanterna och ersattes av nya. Forskarskolans 

koordinator Susanne Iwarsson har varit föredragande i styrelsen. Styrelsen har sammanträtt tre 

gånger under året. 
 

Agneta Stark  ordförande 

Jan Ekstrand  vice ordförande 

Ulf Wickbom  extern ledamot 

Margareta Pålsson  extern ledamot 

Gudrun Edgren  expert högskolepedagogik, Lunds universitet 

Marie Ernsth-Bravell  partnerrepresentant, Jönköping University 

Eleonor Kristoffersson  partnerrepresentant, Örebro universitet 

Carin Lennartsson  partnerrepresentant, Karolinska Institutet 

Anneli Nyman  partnerrepresentant, Luleå tekniska universitet 

Malin Sundström  studeranderepresentant, Högskolan i Kristianstad 

Maya Kylén  studeranderepresentant, Lunds universitet, t o m 180601 

Isabelle Hansson studeranderepresentant, Göteborgs universitet, fr o m 180601 
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Ordförande och vice ordförande samt de två externa representanterna avslutade i och med årets 

utgång sina mandatperioder. Jan Ekstrand har accepterat ett förnyat mandat på posten som vice 

ordförande och Margareta Pålsson träder in som ordförande från och med 1 jan 2019. 

 

 

 
 Jan Ekstrand och Margareta Pålsson 

 

  

Partners 

Lunds universitet är fortsatt värduniversitet med 11 forskningsenheter inom universitetet som 

interna partners. Vid årets slut engagerade SWEAH totalt16 partners (15 lärosäten samt Region 

Skåne): 

o Blekinge Tekniska Högskola 

o Chalmers tekniska högskola 

o Göteborgs universitet 

o Högskolan Dalarna 

o Jönköping University 

o Högskolan Kristianstad 

o Karolinska Institutet 

o Kungliga Tekniska Högskolan 

o Linköpings universitet 

o Linnéuniversitetet 

o Luleå Tekniska Universitet 

o Lunds universitet (koordinator) 

o Region Skåne 

o Röda Korsets Högskola 

o Umeå universitet 

o Örebro universitet 

Den 21 mars höll SWEAH en partner- och handledardag i Lund. Syftet var att lyfta perspektivet 

utöver det löpande arbetet med doktoranderna och lägga fokus på hur SWEAH kan bidra till att 

stärka forskningen om åldrande och hälsa generellt sett i Sverige men även internationellt.  
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- Vi behöver skapa och upprätthålla en gemenskap inom forskningsområdet, där vi känner och 

stöttar varandra och samarbetar nationellt. Detta stärker vår ställning som attraktiva partners i 

Europa och i världen. SWEAH erbjuder forskare inom åldrande och hälsa i Sverige en möjlighet att 

skapa det nätverket, sa professor Susanne Iwarsson, koordinator för SWEAH. 

 

 
Professor Susanne Iwarsson (mitten) i samspråk med Stefan Andersson, Linnéuniversitetet 

(vänster) och Susanne Gustafsson, Göteborgs universitet (höger). 

 

Eftermiddagens workshop avslutades med en diskussion om möjliga framtida insatser och 

prioriteringar. 

- För oss som arbetar i ledningen för SWEAH är dessa möten med partnerrepresentanter och 

handledare mycket viktiga och givande. Vi behöver återkoppling på verksamheten och dess 

utveckling, men viktigast av allt är de personliga kontakterna och de idéer och förslag som 

deltagarna förmedlar, sa Susanne Iwarsson och tillade: 

- Denna gång fick vi en rad förslag som vi kommer att fundera över och ta upp till diskussion i 

styrelsen för SWEAH. Jag hoppas att vi kommer att omsätta flera av dem i praktisk verksamhet. Vi 

får mycket positiv respons av dem som deltar, så jag hoppas att vi över tid ska komma att locka fler 

att delta aktivt i SWEAH-arrangemang av detta slag. 

 

 

Forskarskolans ledning och administration 
Ledningen för forskarskolan har under 2018 

bestått av professor Susanne Iwarsson, 

koordinator (30%), docent Maria Haak, 

studiekoordinator (50%) och administratör 

Stina Elfverson (75%). Kommunikatör Erik 

Skogh har under året arbetat för SWEAH 

15% av heltid.  

 

Från vänster: kommunikatör Erik Skogh, 

koordinator Susanne Iwarsson, 

studiekoordinator Maria Haak och 

forskningsadministratör Stina Elfverson.  
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Pedagogisk arbetsgrupp 

SWEAH:s pedagogiska arbetsgrupp har ansvar för pedagogiska frågor, kvalitetsutveckling och 

utvärdering och leds av studiekoordinatorn (sammankallande). Under 2018 har professor Gudrun 

Edgren, högskolepedagogisk expert, Lunds universitet, docent Per-Olof Hedvall, studiekoordinator 

för CASE forskarskola, Lunds tekniska högskola och Ulla Riis Madsen, postdoktorsrepresentant 

ingått i gruppen. Även doktorandrepresentanterna i styrelsen för SWEAH har ingått. Från 1 januari 

var det Maya Kylén och Malin Sundström och den 1 juni ersattes Maya Kylén av Isabelle Hansson. 

SWEAH:s administratör är sekreterare i gruppen.  

 

Under året har Pedagogiska gruppen utarbetat en enkät som framöver kommer att skickas två gånger 

per år till de f d SWEAH-anslutna som disputerat, i syfte att utvärdera hur väl SWEAH uppnått sina 

mål. Motsvarande enkät skickas även till berörda handledare.  

 

Man kan konstatera att det är svårt att urskilja vad som är SWEAH:s förtjänst och vad doktoranderna 

ändå skulle tillägnat sig t ex i form av tvärvetenskapligt synsätt. Vidare har många av de som 

besvarat enkäten använt sig av möjligheten att välja siffran tre på en femgradig skala, vilket innebär 

att de inte riktigt tagit ställning. Några exempel på resultat: 
 

- De nydisputerades svar indikerar att man i högre grad tillägnat sig teoretiska än metodologiska 

kunskaper.  

- Kursdeltagarna ser inte alltid värdet av metodkurserna. 

- Störst spridning på svar hade frågan ”I know how to commence a career as a researcher within Ageing 

and Health”, vilket visar att det finns behov att lyfta frågan om karriären som postdoktor tidigt under 

doktorandtiden.  

- Frågan ”I can discuss Ageing and Health with researchers from other fields and understand their 

perspective” värderades tämligen högt. 

- Många av de nydisputerade svarade att de vill fortsätta att arbeta med forskning efter sin examen.  

 

Anslutna doktorander 
Vid årets början var 55 doktorander anslutna till forskarskolan. Två doktorander avslutade under 

2018 på egen begäran sin anslutning till SWEAH och tretton försvarade under året sina 

avhandlingar, var av en var en licentiatavhandling (se sid 8). Därmed var 40 doktorander anslutna 

vid årets slut (Tabell 1). 

 

Tabell 1. Doktorander anslutna till Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa,  

dec 2018 (N=40)  

 

Omgång/ 
Namn Forskningsämne Lärosäte 

År 

1/2014 Martina Axmin Juridik Lunds universitet 

1/2014 Karin Erwander Klinisk medicin, geriatrik Lunds universitet 

1/2014 Hanna Mac Innes Socialt arbete Göteborgs universitet 

1/2014 Lizette Norin 
Hälsovetenskap, inriktning 

arbetsterapi 
Lunds universitet 

1/2014 Marie Olsen Omvårdnad 
Högskolan Dalarna/ 

Karolinska Institutet 

2/2015 Malin Ericsson Epidemiologi Karolinska Institutet 

2/2015 Caroline Hasselgren Sociologi Göteborgs universitet 

2/2015 Therese Rydberg Psykiatri Göteborgs universitet 
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2/2015 Viveca Wallin Bengtsson Odontologi Högskolan i Kristianstad 

3/2016 Frida Andréasson Vårdvetenskap/sociologi Linnéuniversitetet 

3/2016 Bárbara Avelar Pereira Kognitiv neurovetenskap Karolinska Institutet 

3/2016 Lieke de Boer 
Psykologi, preklinisk 

inriktning 
Karolinska Institutet 

3/2016 Stina Ek Geriatrisk epidemiologi Karolinska Institutet 

3/2016 Isabelle Hansson Psykologi Göteborgs universitet 

3/2016 Georg Henning Psykologi Göteborgs universitet 

3/2016 Neda Kaboodvand Neurovetenskap  Karolinska Institutet 

3/2016 Ana Luiza Moraes Datavetenskap Blekinge tekniska högskola 

3/2016 Marie Claire Overton Klinisk medicin/ psykologi Lunds universitet 

3/2016 Kuan-Yu Pan Neurobiologi Karolinska Institutet 

3/2016 Mascha Pauelsen Fysioterapi Luleå tekniska universitet 

3/2016 Arianna Poli Psykologi Linköpings universitet 

3/2016 Louise Sundberg Socialgerontologi Karolinska Institutet 

4/2017 Mozhu Ding Geriatrisk epidemiologi Karolinska Institutet 

4/2017 Harpa Sif Eyjolfsdottir Social gerontologi Karolinska Institutet 

4/2017 Astrid Fjell Omvårdnad Karolinska Institutet 

4/2017 Robin Jonsson Arbetsvetenskap Göteborgs universitet 

4/2017 Susanne Koistinen Hälsovetenskap Högskolan Dalarna 

4/2017 Amelie Lindh Mazya Geriatrik Karolinska Institutet 

4/2017 Nicola Payton Psykologi Karolinska Institutet 

4/2017 Johan Skoog Psykologi Göteborgs universitet 

4/2017 Malin Sundström Omvårdnad Högskolan i Kristianstad 

5/2018 Ada Lui Gallassi Socialt arbete Örebro universitet 

5/2018 Anna Meyer Epidemiologi Karolinska institutet 

5/2018 Behzad Iravani Neurobiologi Karolinska institutet 

5/2018 Christina Dintica Neurobiologi Karolinska institutet 

5/2018 Joakim Frögren Hälsovetenskap 2 Lunds universitet 

5/2018 Lackson Daniel Mudenda Ekonomi Örebro universitet 

5/2018 Linn Zulka Psykologi Göteborgs universitet 

5/2018 Mahwish Naseer Folkhälsa Högskolan Dalarna 

5/2018 Ying Shang Neurobiologi Karolinska institutet 

Notera: Två doktorander (Jean Ryan, Lunds universitet och Anna Wretman, Linköpings universitet) 

avslutade under året på egen begäran sin anslutning till SWEAH.  
1 Bytte under året lärosäte, handledare och projekt. 

 

En utlysning för ansökan om anslutning av ytterligare doktorander gjordes under året. Denna 

omgång var den sjätte i ordningen sedan forskarskolan etablerades. Vid sista ansökningsdatum (30 

september) hade 12 ansökningar inkommit. Dessa granskades av två granskningskommittéer och 

den 28 november beslutade styrelsen att ansluta sju doktorander från och med den 1 januari 2019. 

Kohorterna 1-4 anslöts för en period på fyra år och kohort 5 på tre år. Eftersom finansieringen av 

SWEAH från Vetenskapsrådet har dispositionstid till den 31 december 2021. Eftersom en 

fortsättning av verksamheten därefter inte kan garanteras tecknades de nya anslutningskontrakten 

på två år.  
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Disputationer 2018 
Under 2018 gratulerades tolv nyblivna doktorer och en fil lic som därmed fullgjort sin tid som 

SWEAH-anslutna doktorander (länkarna leder till respektive avhandling online):  

 

 2018-01-19: Charlotta Nilsen, Karolinska Institutet 

Do psychosocial working conditions contribute to healthy and active aging? : studies of 

mortality, late-life health, and leisure 

 

 2018-03-16: Alexander Darin Mattsson, Karolinska Institutet 

Set for life? Socioeconomic conditions, occupational complexity, and later life health 

 

 2018-05-18: Giana Carli Lorenzini, Lunds universitet 

Toward Inclusive Pharmaceutical Packaging: An Innovation and Design Process Perspective 

 

 2018-05-30: Anna Marseglia, Karolinska Institutet 

The impact of diabetes on cognitive aging and dementia 

 

 2018-06-01: Maya Kylén, Lunds universitet 

Perceived aspects of home, health and well-being among people in Sweden aged 67-70 years 

 

 2018-06-04: Emerald Heiland, Karolinska Institutet 

Cardiovascular risk factor profiles in the development and progression of physical limitation in 

old age: a population based study 

 

 2018-06-11 Julie Johannesson (Fil lic), Göteborgs universitet 

Nutritional perspectives in a health-promoting program for community-dwelling older adults 

 

 2018-06-14 Manzur Kader, Lunds universitet 

Fall-related activity avoidance, perceived walking difficulties, and mobility devices in people 

with Parkinson's disease 

 

 2018-06-15 Christina Lannering, Jönköping University 

Experiences and outcomes of systematic preventive work to reduce malnutrition, falls and 

pressure ulcers in nursing home residents 

 

http://hdl.handle.net/10616/46140
http://hdl.handle.net/10616/46140
https://openarchive.ki.se/xmlui/handle/10616/46195
http://portal.research.lu.se/portal/en/publications/toward-inclusive-pharmaceutical-packaging(ed2137c3-7277-4fef-bbc0-3e21ce3cf049).html
https://openarchive.ki.se/xmlui/handle/10616/46312
https://www.lu.se/lup/publication/a345cb23-91c2-48f2-ae57-c07f1610248f
https://openarchive.ki.se/xmlui/handle/10616/46342
https://openarchive.ki.se/xmlui/handle/10616/46342
http://portal.research.lu.se/portal/en/publications/activity-avoidance-perceived-walking-difficulties-and-use-of-mobility-devices-in-people-with-parkinsons-disease(86703b87-c8d5-4743-bac7-a9febf12c06e).html
http://portal.research.lu.se/portal/en/publications/activity-avoidance-perceived-walking-difficulties-and-use-of-mobility-devices-in-people-with-parkinsons-disease(86703b87-c8d5-4743-bac7-a9febf12c06e).html
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1205505/FULLTEXT01.pdf
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1205505/FULLTEXT01.pdf
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 2018-09-28 Linnea Sjöberg, Karolinska Institutet 

Using a life-course approach to better understand depression in older age 

 

 2018-10-19 Annikki Arola, Göteborgs universitet 

Capturing the experience of health among persons aging in a migration context - Health 

promotion interventions as means to enable health and occupations in daily life 

 

 2018-10-26 Catharina Melander, Luleå tekniska universitet 

Piecing together a fragmented world: Structures to promote the understanding of people with 

advanced dementia 

 

 2018-12-14 Nina Schultz, Lunds universitet 

The Impact of Amyloid Peptides on Pericytes in Alzheimer's Disease 

 
 

Postdoktorsengagemang i SWEAH 2018 
Under 2018 erbjöd SWEAH för första gången postdoktorer timarvoderat arbete med olika 

engagemang inom ramen för forskarskolans verksamhet, vilket är en del i forskarskolans program 

för att stödja postdoktorers karriärutveckling. Ulla Riis Madsen hade sitt uppdrag i pedagogiska 

gruppen och Terese Lindberg var anlitad som biträdande kursledare. Bägge insatserna utgjorde ett 

bra stöd till studiekoordinatorn och stärkte unga forskares möjligheter till inflytande på 

verksamheten, samtidigt som uppdragen var meriterande för postdoktorerna.  

 

Doktoranddagar 
Stockholm 6 mars 

Den 5-6 mars samlades 26 SWEAH-anslutna doktorander på Ageing Research Center (ARC) vid 

Karolinska Institutet i Stockholm, vilket var rekord i deltagarantal vid forskarskolans 

doktoranddagar. Temat för dagen var inter- och transdisciplinär forskning, med professor Roderick 

Lawrence från universitetet i Genève 

som gästlärare. Under en workshop 

uppmanades deltagarna att skriva 

ned sina associationer till begreppen 

multi-, inter- och 

transdisciplinaritet. De färgglada 

post-it-lapparna ordnades sedan på 

whiteboarden och utgjorde 

utgångspunkt för den följande 

diskussionen om terminologin och 

dess implikationer.  

 

Under doktoranddagen ansvarade 

doktorandrepresentanterna från 

styrelsen för en punkt om ökat 

nätverkande inom SWEAH. Ämnet 

engagerade och väckte diskussion 

och nya frågor, t ex vad menar SWEAH med nätverkande? Denna punkt rönte stor uppskattning 

bland deltagarna och följdes upp under nästföljande doktoranddag.  

 

 

 

 

https://openarchive.ki.se/xmlui/bitstream/handle/10616/46401/Thesis_Linnea_Sj%C3%B6berg.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.researchgate.net/publication/328697975_Capturing_the_experience_of_health_among_older_persons_aging_in_a_migration_context
https://www.researchgate.net/publication/328697975_Capturing_the_experience_of_health_among_older_persons_aging_in_a_migration_context
http://ltu.diva-portal.org/smash/record.jsf?aq2=%5B%5B%5D%5D&c=1&af=%5B%22publicationTypeCode%3AcomprehensiveDoctoralThesis%22%5D&searchType=SIMPLE&sortOrder2=title_sort_asc&query=catharina+melander&language=sv&pid=diva2%3A1247633&aq=%5B%5B%5D%5D&sf=all&aqe=%5B%5D&sortOrder=author_sort_asc&onlyFullText=false&noOfRows=50&dswid=5332
http://ltu.diva-portal.org/smash/record.jsf?aq2=%5B%5B%5D%5D&c=1&af=%5B%22publicationTypeCode%3AcomprehensiveDoctoralThesis%22%5D&searchType=SIMPLE&sortOrder2=title_sort_asc&query=catharina+melander&language=sv&pid=diva2%3A1247633&aq=%5B%5B%5D%5D&sf=all&aqe=%5B%5D&sortOrder=author_sort_asc&onlyFullText=false&noOfRows=50&dswid=5332
http://portal.research.lu.se/portal/files/54104606/Nina_e_nailing.pdf
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Örebro 25 oktober  

Den 24-25 oktober 2018 hölls höstens doktoranddag i Örebro, då 24 anslutna doktorander och två 

nyligen disputerade deltog. Under ankomstkvällen ordnades en uppskattad postersession där 11 

doktorander presenterade sina projekt lite närmare. Dagens tema var senare delen av utbildningen 

på forskarnivå och utmaningar relaterade till arbetet med ”kappan” till doktorsavhandlingen. 

Programmet innehöll också sedvanliga programpunkter såsom presentationer av nydisputerade och 

av en doktorand som varit på forskningsvistelse utomlands finansierad av SWEAH. Det fanns även 

möjlighet att mingla med doktorander och handledare från forskarskolan Successful Ageing vid 

Örebro universitet i samband med lunchen. Utvärderingen av doktoranddagen besvarades av 20 

personer och var överlag positiv.  

 

 

Användning av driftsbidrag, ”ryggsäck” 
Årligen har varje ansluten doktorand 20 000 kr (plus indirekta kostnader) att använda till i första 

hand aktiviteter som ordnas av SWEAH, såsom rese- och hotellkostnader vid doktoranddagar eller 

deltagande i kurser inom SWEAH specifika curriculum. Pengarna kan även användas för 

medverkan i andra kurser och konferenser inom området åldrande och hälsa, i Sverige eller 

utomlands. Doktoranderna kan också köpa litteratur eller annat material som stödjer deras lärande 

och som inte ingår i arbetsgivarens och handledarens finansieringsansvar.  

 

Baserat på tidigare år gjordes inför 2018 en uppskattning av i hur stor omfattning doktoranderna 

förväntades utnyttja driftsbidraget. Denna budgetpost sattes till 530 000 kr, med möjlighet att 

överföra medel från andra poster i budgeten vid behov. Utfallet blev 590 000 kr som utbetalats till 

i första hand konferenser och kurser (379 698 kr), men också för medverkan i SWEAH:s 

doktoranddagar och workshops (101 518 kr) samt litteratur (54 333 kr) med mera.  

 

 

Resebidrag för forskningsvistelser utomlands 

Två gånger per år finns det möjlighet för anslutna doktorander att ansöka om resebidrag för 

forskningsvistelse utomlands. Vistelsen kan vara upp till tre månader och finansieras med maximalt 

50 000 kr av SWEAH. Under 2018 inkom en ansökan; Hanna Mac Innes beviljades 12 000 kr för 

att besöka Centre for  Social Gerontology, Galway, Irland. Besöket blev dock framflyttat till 2019. 

Malin Sundström genomförde under våren 2018 den forskningsvistelse vid Lancaster University, 

Storbritannien som hon redan 2017 beviljades medel för.  

SWEAH specifika curriculum 
SWEAH specifika curriculum ger grunden för ett tvärvetenskapligt synsätt på åldrande och hälsa 

och omfattar följande kurser om vardera 3 högskolepoäng (hp), varav anslutna doktorander under 

sin anslutningstid måste fullgöra kursfordringarna för minst två:  

 

-Theories of ageing 

-Theoretical perspectives on methodological choices in research on ageing and health  

-Gerontology, from multidisciplinary to integrative perspectives on ageing and capability  

 

Varje år ges en av dessa kurser, vilka är öppna även för externa sökande, men doktorander anslutna 

till SWEAH har företräde.  

 

Under februari till april 2018 gavs kursen ”Gerontology – multidisciplinary and integrative 

perspectives on aging” i samarbete med Göteborgs universitet (kursgivare). Kursledare och 
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examinator var professor Boo Johansson. Från SWEAH deltog 16 doktorander och därutöver ett 

fåtal övriga. En intresserad och engagerad studentgrupp bidrog till en väl genomförd kurs som 

inleddes och avslutades med workshops i Göteborg och däremellan bedrevs online.  

 

Därutöver presenterades inför höstterminen 2018 en ny webbaserad fördjupningskurs öppen enbart 

för SWEAH-anslutna doktorander: 

- Kommunikation och kunskapsdialog inom forskning om åldrande och hälsa, 3 hp. 

 

Kursen lockade en handfull deltagare som olyckligtvis av olika skäl valde att avbryta kursen till 

dess att enbart en doktorand kvarstod och fullföljde kursen. Denna kurs utvecklades baserad på 

önskemål från doktoranderna. Den kan inte tillgodoräknas som en av de kurser man enligt 

anslutningskontraktet förbinder sig att gå inom SWEAH:s specifika curriculum. 

 

 

Kurser medfinansierade av SWEAH  

Partnerlärosäten kan ansöka om medfinansiering hos SWEAH för att i samverkan mellan minst två 

partners utveckla och ge kurser inom området åldrande och hälsa. Dessa kurser är ett komplement 

till befintligt nationellt kursutbud för att erbjuda doktorander att fördjupa lärandet relativt sina 

specifika intressen.  

 

Kurserna Gerontechnology - aging and digitalization I & II ges vid Blekinge tekniska högskola och 

delfinansieras av SWEAH. Kurs I genomfördes under hösten 2018 medan kurs II startar 

höstterminen 2019. Kursen samordnas av Blekinge tekniska högskola med Lunds universitet, Luleå 

tekniska universitet, KI och KTH som partners. Av 15 deltagare i höstens kurs var två doktorander 

som är anslutna till SWEAH. 

 

Konferenser 
Den 22 mars höll Sveriges Gerontologiska Sällskap (SGS) sin årliga konferens rum i Lund, denna 

gång i samarrangemang med Centre for Ageing and Supportive Environments (CASE) och 

Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa (SWEAH), Lunds universitet. Årets tema var 

”Evidensbaserad prevention, vård och omsorg för äldre - ambitioner och verklighet”. Förmiddagens 

program vände sig till forskare och anställda inom hälso- och sjukvård samt socialtjänst. I 

programmet ingick bl a presentationer av pågående forskning inom SWEAH. Först ut var Annikki 

Arola, doktorand, sedermera disputerad, vid Göteborgs universitet som talade under rubriken En fot 

i varje land – erfarenheter av att åldras i migrationskontext. Det ses som ytterst betydelsefull att ha 

möjlighet att uttrycka sig på sitt modersmål när man behöver omvårdnad på äldre dar, berättade hon 

bland annat. 

  
Annikki Arola Christina Lannering 



Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa  Verksamhetsberättelse 2018 

12 
 

Christina Lannering, doktorand vid Jönköping University och sedan dess disputerad, redogjorde för 

erfarenheter och resultat av ett strukturerat preventivt arbetssätt med stöd av det nationella 

kvalitetsregistret Senior Alert. Hon betonade särskilt behovet av uppföljning, exempelvis av 

vårdtagarens vikt vid indikation på undernäring. 

Frida Andréasson, doktorand vid Linnéuniversitet, belyste upplevelser bland äldres närstående av 

att leva i sin partners skugga. Genom digitala fora kan närstående bli synliggjorda och utbyta 

erfarenheter och stödja varandra, förklarade hon. 

  
Frida Andréasson  Giana Carli Lorenzini 

 

Giana Carli Lorenzini, då doktorand och numera postdoktor, Lunds universitet, presenterade sin 

forskning om läkemedelsförpackningar för äldre. Förpackningens öppningsbarhet men även dess 

utseende och igenkänningsbarhet är av yttersta vikt, konstaterade hon. 

Efter lunch öppnades konferensen för allmänheten och lokalen fylldes på. Intresset var stort för 105-

åriga Dagny Carlsson, världens äldsta bloggare, som var årets mottagare av Stora Gerontologipriset 

på 20 000 kronor. Priset finansieras av Ruth och Richard Julins stiftelse. 

 

 
Susanne Iwarsson och Dagny Carlsson 
 

Susanne Iwarsson, som förutom koordinator för SWEAH också är ordförande för SGS förrättade 

prisutdelninge. Knappt hundra åhörare fick sedan höra Dagny Carlsson berätta om sitt besök hos 

kungen, förhållande till teknik och långa perspektiv på samhällets utveckling. Hon lyfte särskilt 

fram möjligheten för alla att studera som den mest revolutionerande förändringen under hennes 
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livstid. Programinslaget filmades av ett TV-team från Tyskland och sändes senare i en dokumentär 

om Dagny Carlsson i tysk TV, se Schweden: 105-jährige Bloggerin 

Den 2-4 maj hölls 24th Nordic Congress of Gerontology (24NKG) i Oslo, Norge. SWEAH var 

rikligt representerat i programmet. Årets tema var “Lessons of a life time” där ett extra fokus lades 

vid att åldrandets förutsättningar formas under hela livsloppet och av samhället som individen ingår 

i. SWEAH hade 16 doktorander på plats som presenterade posters och höll föredrag som 

tillsammans åskådliggjorde bredden av discipliner och forskningsinriktningar inom forskarskolan. 

SWEAH ordnade ett mingel för anslutna doktorander, vilket de som deltog upplevde som 

inspirerande.  
 
 

- Jättebra konferens! Synd bara att så många intressanta 

sessioner låg parallellt. Det fanns goda möjligheter till 

nätverkande och det var väldigt roligt att träffa så många 

SWEAH-anslutna doktorander på konferensen, framhöll 

Malin Ericsson, doktorand vid Karolinska Institutet. 

 

 

 

Malin Ericsson, KI, vid den poster hon presenterade vid  

24NKG 
 

 

Här följer en lista över samtliga presentationer med anknytning till SWEAH vid 24NKG: 

 Alexander Darin Mattsson, Karolinska Institutet: 

Linking financial hardship and psychological distress from childhood to old age: testing the 

sensitive period, chain of risks, and accumulation of risks hypotheses. 

 Arianna Poli, Linköpings universitet: 

Selective participation of older people in e-Health research: a critical approach from an 

inequality perspective. 

 Astrid Fjell, Karolinska Institutet: 

Factors associated with risk for develoinig illness. 

 Catharina Melander, Luleå Tekniska Universitet: 

Dignity of older people. 

 Caroline Hasselgren, Göteborgs universitet: 

Job environment exposures and dementia risk in late life: Do they moderate the effect of APOE 

e4? 

 Georg Henning, Göteborgs universitet: 

Basic psychological need satisfaction and well-being before and after retirement. 

 Georg Henning, Göteborgs universitet: 

The role of work motivation for retirement behavior and adjustment. 

 Harpa Sif Eyjolfsdottir, Karolinska Institutet: 

Gender and social inequalities in the late career: Empirical evidence and critical perspectives. 

https://www.ndr.de/fernsehen/sendungen/weltbilder/Schweden-105-jaehrige-Bloggerin,weltbilder6792.html
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 Isabelle Hansson, Göteborgs universitet: 

Longitudinal associations between individual resources and life satisfaction in the retirement 

transition. 

 Johan Skoog, Göteborgs universitet: 

Poor Sleep is Associated with CSF-markers of Alzheimer’s Disease in 70-Year-Olds Without 

Dementia. 

 Kuan-Yu Pan, Karolinska Institutet: 

Job strain over the entire working life in relation to cognitive decline in later life: a population-

based cohort study. 

 Linn Zulka, Göteborgs universitet: 

Cognition and cognitively demanding activities before and after retirement. 

 Malin Ericsson, Karolinska Institutet: 

Life-course socioeconomic differences in preventable and non-preventable mortality. 

 Malin Ericsson, Karolinska Institutet: 

Childhood social class as a moderator of late-life cognitive abilities. 

 Maya Kylén, Lunds universitet: 

Empirical findings on perceived aspects of home and health among people aged 67-70 years. 

 Mozhu Ding, Karolinska Institutet: 

The association of atrial fibrillation and antithrombotic treatment with cognitive aging. 

 Stina Ek, Karolinska Institutet: 

Risk factors for injurious falls in older adults: The role of sex and length of follow-up. 

 Susanne Koistinen, Högskolan Dalarna: 

Oral health among elderly people: assessed from two perspective, self-perceived and 

professional. 

 Ulla Riis Madsen, Lunds universitet: 

Swedish National Graduate School for Competitive Science on Ageing and Health (SWEAH). 

 

 

Uppföljning 

 
Figur 1. Världskarta med markering av de platser dit anslutna doktorander rest finansierade av 

SWEAH under 2018. 
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Aktivitetsrapporter 2018 

Finansierade av SWEAH har doktorander anslutna till SWEAH medverkat i kurser, konferenser 

och forskningsvistelser i många olika länder under 2018 (Figur 1). Resor har främst gjorts inom 

Europa, men även till t ex USA: Cognitive Aging Conference (Atlanta); American Diabetes 

Association Conference (Orlando); Society for Neuroscience conference (San Diego); Alzheimer’s 

Association International Conference (Chicago); Gerontological Society  of America conference – 

GSA (Boston). Övriga långväga resor har gått till Asien, t ex till Hongkong: The International 

Society of Vascular Behavioural and Cognitive Disorders – VasCog; Singapore: Organization for 

Human Brain Mapping, OHBM; och Japan: The International Symposium of Amyloidosis – ISA. 

Flera doktorander reste till Sydafrika för att medverka i World Federation of Occupational 

Therapists’ ( WFOT) världskongress i Kapstaden. 

 
Av de 40 doktorander som varit anslutna till SWEAH under helåret 2018 har 37 inkommit med 

skriftliga aktivitetsrapporter, samt tre av dem som disputerade under senare delen av året, dvs totalt 

40 rapporter. Liksom tidigare år visar rapporterna på god uppslutning och hög uppskattning för 

SWEAHs aktiviteter. Med utgången av 2018 har sammanlagt mer än hälften (N=27) av 

doktoranderna fullgjort kursfordringarna för de två kurser i SWEAH specifika curriculum som krävs 

enligt anslutningsavtalen. 36 av doktoranderna har deltagit i en av de två doktoranddagar SWEAH 

arrangerat under året; 16 har deltagit i bägge. Tillgången till egna driftsmedel samt möjligheten att 

ansöka om medel för forskningsvistelse utomlands uppskattas mycket av doktoranderna. Tjugofem 

har använt sina driftmedel till inköp av litteratur. En doktorand har sökt och fått medel från SWEAH 

för genomförande av forskningsvistelser utomlands. Den överblick av forskningsområdet åldrande 

och hälsa som SWEAH bidrar till att skapa förutsättningar för uppskattas.  

 

Av rapporterna framgår det också att sex av doktoranderna varit sjuk- eller föräldralediga under 

året. Tre doktorander har bytt huvudhandledare. 

  

Aktivitetsrapporterna visar att flertalet doktorander gör förväntad och god progress i sin utbildning 

på forskarnivå, med medverkan i inter/nationella konferenser samt produktion av vetenskapliga 

manuskript/ publikationer avsedda att ingå i deras respektive avhandlingar (+ indikerar en ökning, 

- en minskning jämfört med 2017):  

 Totalt 33 av de anslutna doktoranderna medverkade 2018 i minst en vetenskaplig konferens. (+)  

 Tolv doktorander redovisar att de dessutom medverkat med presentationer i andra sammanhang. 

(-) 

 Tjugonio doktorander har publicerat vetenskapliga artiklar under året (samma antal som 2017). 

Femton doktorander har publicerat minst en vetenskaplig artikel under året (-) och ytterligare 

åtta har publicerat två artiklar eller fler (+).  

 Sju doktorander har publicerat andra typer av texter. (+) Därutöver har de som disputerat 

publicerat sina doktorsavhandlingar. 

 Fem av doktoranderna har erhållit externa forskningsbidrag under 2018. (-)  

 Sjutton doktorander har varit aktiva som lärare. (+)  

 

Doktorandernas kommentarer om värdet av anslutningen till SWEAH är mycket samstämmiga och 

överensstämmer i hög grad med kommentarerna från tidigare år:  

 De nya kontakter SWEAH bidrar till att skapa – såväl internt inom forskarskolan som nationellt 

och internationellt - är mycket värdefulla.  En doktorand tillskriver SWEAH att hon fått 

erbjudande av en anställning som postdoktor och ett forskarutbyte utomlands. 

 Nätverkandet uppfattas som extremt viktigt, där inte minst SWEAHs doktoranddagar nämns 

som särskilt viktiga. Även nätverkande i samband med vetenskapliga konferenser inom åldrande 

och hälsa nämns som viktigt.  

https://www.wfot.org/
https://www.wfot.org/
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 Det ekonomiska stödet i form av driftbidrag (särskilt inköp av litteratur) och resebidrag är högt 

uppskattat.  

 Möjligheten till fördjupning av kunskaperna om åldrande och hälsa liksom fokus på fler- och 

tvärvetenskaplig forskning inom området är aspekter som lyfts fram särskilt av sex av 

doktoranderna. En av dessa nämner särskilt att hon haft nytta av insikter om ”trans-disciplinary 

research” (gränsöverskridande forskning) som påverkat hennes projekt. 

 Fem doktorander uppger att fokus på åldrande och hälsa stärkts i deras projekt. 

 Några doktorander nämner att de lyssnat på andra SWEAH-anslutna doktoranders disputationer. 

 

Av rapporterna framgår också planerade disputationer under perioden 2019-2020. Sexton 

doktorander planerar att disputera under 2019 och tretton disputationer planeras under 2020.   

 

Telefonuppföljningar med doktorander 

Under juni genomfördes för första gången sedan starten telefonuppföljningar med samtliga 

SWEAH-anslutna doktorander. Telefonuppföljningarna genomfördes av studiekoordinator Maria 

Haak och tog en halvtimme per doktorand i anspråk. Två hade dock förhinder att medverka i 

uppföljningssamtalet. Syftet var att följa upp deras medverkan i SWEAH utifrån deras egna 

erfarenheter samt följa upp deras åtaganden enligt anslutningsavtalet. Samtalen gav också 

doktoranderna möjlighet att ställa frågor om eventuella otydligheter inom SWEAH. Även om 

uppföljningssamtalen tog mycket tid i anspråk var det värdefullt för båda parter att få möjlighet till 

individuell kontakt. Särskilt doktorander i början eller slutet av sin doktorandtid hade många frågor 

om bl a framtida arbete som postdoktor och fortsättning efter avslutad medverkan i SWEAH. 

Särskilt de som var i slutet av doktorandtiden poängterade att de haft nytta av SWEAH med insikter 

om olika perspektiv och metoder inom forskning om åldrande och hälsa. Dessutom upplevde 

doktoranderna det som värdefullt att få möjlighet att prata med en utomstående erfaren forskare som 

inte hade rollen som deras handledare. De flesta samtalen var positiva och doktoranderna kom med 

många bra förslag på aktiviteter och utvecklingsmöjligheter för SWEAH. Vi fångade också upp ett 

fåtal ärenden där det fanns någon typ av utmaningar för doktoranden, vilket är viktigt för ledningen 

för SWEAH att ha kännedom om. 
 

 

Extern rådgivningskommitté 

 

            
 

Den externa rådgivningskommittén (EAB) för forskarskolan är tillsatt av SWEAH:s styrelse som 

ett led i uppföljning och utvärdering. EAB består av professor em. Dorly Deeg (VU University 

Medical Centre, Nederländerna), docent Lars Geschwind (Kungliga tekniska högskolan, Sverige) 

och docent Søren Smedegaard (Århus universitet, Danmark). Kommittén inledde sitt arbete med ett 

platsbesök i november 2017 och lämnade i februari 2018 sin första rapport till ledningen och 

styrelsen för SWEAH. Rapporten var överlag mycket positiv. EAB återkommer i mars 2019 för 

ännu ett besök.  
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Kommunikation 
SWEAH:s kommunikatör har i samarbete med doktorandrepresentanter tagit fram dokumentet 

”Kommunikationsinstruktion”, avsett att hjälpa de anslutna doktoranderna att uppfylla de krav som 

SWEAH ställer på att de ska kommunicera information om sig själva och sin forskning. Under året 

har SWEAH och den forskning som bedrivs uppmärksammats i media vid flera tillfällen:  

 

- TV och radio 

SVT Nyheter Norrbotten uppmärksammade den 5 mars Mascha Pauelsen och hennes forskning vid 

Luleå tekniska universitet (LTU) om fallrädsla hos äldre. Läs mer om inslaget på SVT:s 

hemsida: Äldre oroliga för att falla – låg livsgnista bakom. Mascha Pauelsen har också medverkat i 

radio. Lyssna på inslaget: Experten – Därför har äldre sämre balans. 
 

 Mascha Pauelsen, Luleå tekniska universitet 

- Jag vill helst forska om saker som kan gynna samhället och mänsklighetens förståelse av världen. 

Då är bra mediakontakter viktigt. Det är mycket lättare och snabbare att nå beslutsfattare via 

medierna än genom enbart vetenskaplig kommunikation, framhåller Mascha Pauelsen. Läs den 

vetenskapliga artikeln: Decline in sensorimotor systems explains reduced falls self-efficacy. 

Vetandets värld i Sveriges Radio gav under våren en reportageserie i tre delar om det goda åldrandet. 

I avsnitt två och tre medverkade flera forskare knutna till SWEAH-partnern AgeCap vid Göteborgs 

universitet, bland andra professorerna Anna Dunér, Boo Johansson och Ingmar Skoog. I det tredje 

avsnittet intervjuades docent Agneta Malmgren Fänge, professor Håkan Jönson och 

universitetslektor Tove Harnett, samtliga knutna till SWEAH-partnern CASE vid Lunds universitet. 

Lyssna på reportageserien: 

Avsnitt 1 - Det goda åldrandet: Den nya ålderspyramiden 

Avsnitt 2 - Det goda åldrandet: Fler friska år – i samhällets tjänst 

Avsnitt 3 - Det goda åldrandet: Personalen är nyckeln till bättre äldreomsorg 

 

- Facktidskrifter 

I GeroNord:s nyhetsbrev 1 och 2, 2018 uppmärksammades 

sammanlagt fem avhandlingar med anknytning till SWEAH, 

med författarna Ulla Riis Madsen, Charlotta Nilsen, Alexander 

Darin-Mattsson, Giana Carli Lorenzini respektive Maya Kylén. 

GeroNord:s nyhetsbrev (1-2018)  

GeroNord:s nyhetsbrev (2-2018) 

 
 

 

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/norrbotten/aldre-oroliga-for-att-falla-lag-livsgnista-bakom
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=98&artikel=6668359
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1050641118302128?via%3Dihub
https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/1073386?programid=412
https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/1073432?programid=412
https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/1073481?programid=412
http://www.ngf-geronord.se/GeroNord1-2018.pdf
http://www.ngf-geronord.se/GeroNord2-2018.pdf
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LäkemedelsVärlden intervjuade Giana Carli Lorenzini, SWEAH-ansluten doktorand som 

disputerade den 18 maj i Förpackningslogistik vid Lunds Tekniska Högskola, LTH, med anledning 

av hennes avhandling om att äldre behöver bättre läkemedelsförpackningar. Läs artikeln i 

LäkemedelsVärlden: Låt äldre påverka förpackningarna. Avhandlingen uppmärksammades av 

sajterna Vetenskap&Hälsa, Statskoll.se och Netdoctorpro.se. Läs intervju på 

Vetenskap&Hälsa: Bättre läkemedelsförpackningar för äldre behövs. Läs också artikel om 

disputationen på SWEAH:s hemsida: Läkemedelsförpackning i fokus 

 Giana Carli Lorenzini, Lunds universitet 

 
- Priser och utmärkelser 

Den vetenskapliga tidskriften "International Journal of Older People Nursing" delade 2018 ut priser 

för bästa publicerade artiklar 2017. En av pristagarna var Catharina Melander, postdoktor vid Luleå 

tekniska universitet och tidigare ansluten till SWEAH. I motiveringen nämns bland annat 

att Catharina Melanders frågeställning, som inkluderade filosofiskt djup vid sidan av viktiga 

praktiska implikationer, erbjuder nya sätt att tänka på hur sjuksköterskor vårdar äldre med demens. 

Läs mer på Luleå tekniska universitets hemsida: Utmärkelse till doktorand Catharina Melander för 

demensforskning. 

 

 

 

 

 

 

 

Catharina Melander föreläser om sin 

forskning 

 

https://bit.ly/2orKQWM
https://bit.ly/2NAvuKP
https://bit.ly/2wzrrHb
https://www.ltu.se/org/hlv/Nyheter/Utmarkelse-till-doktorand-Catharina-Melander-for-demensforskning-1.178562
https://www.ltu.se/org/hlv/Nyheter/Utmarkelse-till-doktorand-Catharina-Melander-for-demensforskning-1.178562
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Den 22 januari meddelade Göteborgs universitet (GU) vilka unga forskare som tilldelats Carin 

Mannheimers Pris 2017. Totalt delades tre stipendier ut och två av dessa gick till doktorander 

anslutna till SWEAH. En av dem var Hanna Mac Innes vid Institutionen för socialt arbete, GU. Hon 

fick ett hedersomnämnande och 10 000 kronor för sin forskning om faktorer av betydelse för äldre 

personers användande av formell äldreomsorg. 

 

- Stipendiet har möjliggjort att jag för min tredje studie i avhandlingen som handlar om tillgången 

till formell äldreomsorg har kunnat koppla på data från läkemedelsregistret för att kunna säga 

något om behov i relation till tillgång, berättar Hanna Mac Innes. 

 

Även Johan Skoog vid Institutionen för psykologi, GU, tilldelades ett hedersomnämnande och  

10 000 kronor för sin forskning. Hans doktorandprojekt handlar om hur om sömnstörning påverkar 

utvecklingen av Alzheimers sjukdom.  

 

     
Hanna Mac Innes Johan Skoog 

 
 

Ekonomi 
En enkät har gått ut till rektorerna för samtliga de lärosäten som är partners till SWEAH för att 

inhämta information av betydelse för fortsatt verksamhet inom SWEAH fr o m 2022. Enkäten 

innehöll frågor om hur ledningsansvariga inom berörda lärosäten ser på värdet av att driva SWEAH 

vidare när finansieringen från Vetenskapsrådet upphör, och om de är beredda att därefter bidra 

ekonomiskt. Av de 15 partners (ej värduniversitetet Lunds universitet) som fick enkäten inkom svar 

från 11. Majoriteten betonade SWEAH:s värde som ett tvärvetenskapligt komplement till 

doktorandernas ordinarie utbildning samt fördelarna med det nätverk som SWEAH erbjuder. Alla 

lärosäten är dock inte beredda att tillskjuta ekonomiska medel till SWEAH. Man önskar att 

ledningen för SWEAH söker nya externa bidrag eller möjligen att en avgift per ansluten doktorand 

kan tas ut. Under kommande år kommer den genom enkäten påbörjade dialogen att intensifieras.  

 

Under 2018 har en större ansökan om fortsatt finansiering varit inne på Vetenskapsrådet för 

bedömning men inte blivit beviljad. Samma ansökan är därefter inlämnad till Riksbankens 

Jubileumsfond med förväntat svar i april 2019. 

Liksom föregående år redovisar SWEAH ett överskott 2018 pga lägre kostnader än budgeterat, men 

för första gången sedan forskarskolan startade är överskottet tämligen lågt. Genomförandet av 

kurser som medfinansieras av SWEAH är fortsatt fördröjt, vilket innebär att sådana kostnader inte 

heller under 2018 kunnat nyttjas fullt ut enligt plan. Den fjärde omgången av International Summer 

School on Ageing som var planerad till 2018 fick dessvärre skjutas på framtiden på grund av 

sjukdom hos personal vid Nottingham University, England (tilltänkt arrangör). När det gäller 

SWEAH:s doktoranddagar har kostnaderna blivit högre än budgeterat. 
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Tabell 2. Nationella Forskarskolan, jämförelse budget och utfall t o m 181231 

  

Dispositionsdatum tom 2021-12-31   

Intäkter 
2018 
Tkr 

Utfall tom 
december 

IB (från tidigare år) 6 500 6 800 

VR 2 000 2 000 

      

Kostnader     

Koordinator 30% 443 433 

Styrelsearvoden 50 60 

Studiekoordinator 50% 460 442 

Kvalitetssäkring & utveckling  3% 37 25 

Administration      

  Fo adm 75% 440 459 

Summa ledning, administration & lärarinsatser 1 430 1 419 

Kommunikatör 15% 102 97 

Summa kommunikationsinsatser 102 97 

Kurser etc, inom specifikt curriculum* 180 269 

Doktoranddagar (2 dagar) 20 41 

Utveckling o genomförande av öppna kurser 350 157 

Postdoktoralt program 35 20 

Resebidrag forskningsutbyte 100 17 

ISSA (2018, 2020) 10   

Driftmedel till doktorander (prognostiserad förbrukning) 530 591 

Utvärderingsinsats - External Advisory Board 50 30 

Kunskapsspridning och marknadsföring 18 6 

Övriga driftkostnader (ej knutna till specifika aktiviteter) 250 201 

Summa verksamhet och drift 1 543 1 332 

Indirekta kostnader vid LU, 20% 545 482 

Hyror 150 94 

Totalt kostnader 3 770 3 424 

Årets överskott/underskott -1 770 -1 424 

IB+Intäkter-Kostnader  4 730 5 376 

   

* I utfallet ingår eftersläpande arvoden från 2017 samt en    

överföring till Göteborgs universitet som innefattar deras    

indirekta kostnader på 46%.   
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