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Verksamhetsberättelse 2017 

 

Styrelse 

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

Ordförande och vice ordförande är omvalda för ett nytt tvåårigt mandat till och med 31 

december 2018, då även mandatperioden för de externa ledamöterna går ut. Den högskole-

pedagogiska experten har ett förnyat mandat till och med 31 december 2019. De fyra 

partnerrepresentanterna avslutade i och med den 31 december 2017 sina tvååriga mandat-

perioder och nya tillträder den 1 januari 2018. De valda doktorandrepresentanterna medverkar 

i styrelsen tills de disputerar och därmed avslutar sin anslutning till forskarskolan. Alexander 

Darin Mattsson kommer att disputera under våren 2018 och avslutade därför sitt uppdrag som 

doktorandrepresentant i styrelsen i samband med årsskiftet. Forskarskolans koordinator 

Susanne Iwarsson har varit föredragande i styrelsen. Styrelsen har sammanträtt tre gånger under 

året samt vid ett tillfälle tagit beslut per capsulam. 
 

Agneta Stark  ordförande 

Jan Ekstrand  vice ordförande 

Ulf Wickbom  extern ledamot 

Margareta Pålsson  extern ledamot 

Gudrun Edgren  expert högskolepedagogik, Lunds universitet 

Johan Berglund  partnerrepresentant, Blekinge tekniska högskola 

Lena Dahlberg  partnerrepresentant, Högskolan Dalarna 

Anna-Karin Edberg  partnerrepresentant, Högskolan i Kristianstad 

Susanne Gustafsson  partnerrepresentant, Göteborgs universitet 

Alexander Darin Mattsson  studeranderepresentant, Karolinska Institutet 

Maya Kylén  studeranderepresentant, Lunds universitet  

 

 
Styrelsen sammanträder, Lunds universitet den 29 november 2017 

 

Partners 

Under 2017 tillkom Örebro universitet och Umeå universitet som partners i SWEAH. Sveriges 

tekniska forskningsinstitut, SP, som sedan 1 januari 2017 ingår i Research Institutes of Sweden 
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(RISE)  har pga omorganisationen och avsaknad av seniora forskare inom området åldrande 

och hälsa däremot avslutat sin medverkan i SWEAH. 

 

Lunds universitet är fortsatt värduniversitet med 11 forskningsenheter som interna partners. Vid 

årets slut ingick 16 partners i SWEAH: 

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 30 mars 2017 hölls en träff för handledare och partnerrepresentanter i Lund där 14 

deltagare bland annat diskuterade partner- och handledarengagemang samt bidrog med 

återkoppling som kan användas i samband med utvärdering av SWEAH:s verksamhet.  

 

Forskarskolans ledning och administration 
 

 
Från vänster: kommunikatör Erik Skogh, koordinator Susanne Iwarsson, studiekoordinator 

Maria Haak, forskningsadministratör Stina Elfverson.  

 

I ledningen för forskarskolan har professor Susanne Iwarsson, koordinator (30%), och docent 

Maria Haak, studiekoordinator (50%) ingått. Ny administratör sedan januari 2017 är Stina 

Elfverson (75%). Kommunikatör Erik Skogh har under året arbetat för SWEAH 20% av heltid.  
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Pedagogisk arbetsgrupp 

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

utvärdering och leds av studiekoordinatorn (sammankallande). Ledamöter under 2017 har varit 

professor Gudrun Edgren, högskolepedagogisk expert, Lunds universitet, Viveka Lyberg 

Åhlander, MedCUL (avgick under året pga andra åtaganden), Tomas Deierborg, MultiPark 

(avgick under året pga andra åtaganden), samt Maria H Nilsson, CASE, som inför höstterminen 

ersatts av docent Per-Olof Hedvall, studiekoordinator för CASE forskarskola, Lunds tekniska 

högskola. Doktorandrepresentanterna i styrelsen, Alexander Darin Mattsson och Maya Kylén, 

ingår även i pedagogiska gruppen. SWEAH:s administratör är sekreterare i gruppen.  

 

Några av arbetsgruppens viktigaste insatser under året har varit att omarbeta studieguiden till 

kursen Theories of Ageing innan den gavs för andra gången och att medverka till innehåll och 

upplägg av en helt ny kurs, Kommunikation och kunskapsdialog inom forskning om åldrande 

och hälsa, tänkt att ges årligen för SWEAH-anslutna doktorander. Vidare har man utarbetat en 

enkät till nydisputerade f d SWEAH-doktorander i syfte att följa upp progressionen i deras 

lärande och kunskaper inom området åldrande och hälsa. 

 

Mycket arbete har också lagts på att formulera hur SWEAH kan erbjuda uppdrag för att stödja 

postdoktorsmeriteringen för sina alumner. Denna typ av uppdrag erbjuds nu alla SWEAH-

doktorander som disputerat och innebär 15-30 arvoderade timmar per år som t ex biträdande 

kursledare eller medlem i pedagogiska gruppen. SWEAH kommer troligen att kunna erbjuda 

minst två sådana uppdrag per år. 
 

Pedagogiska gruppen har även fungerat som sakkunniga granskare av ansökningar om bidrag 

från SWEAH för utveckling och genomförande av kurser vid partneruniversitet. Forskare vid 

Blekinge Tekniska Högskola har tillsammans med kollegor från LU, KI, KTH och LTU 

inkommit med ansökan om bidrag för utveckling och genomförande av två på varandra 

byggande kurser i geronteknologi och digitalisering. Linköpings universitet tillsammans med 

ARC och Högskolan Dalarna har gemensamt inkommit med en ansökan om bidrag för 

utveckling och genomförande av en kurs i åldrande, livslopp och social förändring.  

 

Anslutning av doktorander 
Vid årets början var 52 doktorander anslutna till forskarskolan. En doktorand avslutade under 

2017 på egen begäran sin anslutning till SWEAH och fem doktorander disputerade under året 

(se sid. 7). 

 

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

omgång var den femte i ordningen sedan forskarskolan etablerades. Vid sista ansökningsdatum 

(30 september) hade 20 ansökningar inkommit. Styrelsen hade inför denna anslutningsomgång 

beslutat om följande reviderade bedömningskriterier: 

 Doktoranden ska inte ha kommit längre än halvvägs i sin forskarutbildning. 

 Forskningsprogrammets för avhandlingsarbetet och övriga till ansökan bifogade texters 

kvalitet (forskningsfrågor, metodologi, etc.). 

 Sökandes individuella bakgrund och motivation (utifrån personlig motivation för 

anslutningen uttryckt i ansökan och i huvudhandledarens bifogade rekommendationsbrev).  

 Avhandlingsprojektets relevans och potential för utvecklingen av fler- och tvärvetenskaplig 

forskning om åldrande och hälsa, i relation till SWEAH:s mål.  

 Avhandlingsprojektets potential för nyskapande och utveckling av ny kunskap i relation till 

existerande forskning om åldrande och hälsa, i relation till SWEAH:s mål. 
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På grund av en komplex jävssituation organiserades granskningsarbetet denna gång i tre mindre 

grupper. Således gick tre granskningsgrupper med två seniora forskare i varje igenom och 

rangordnade kandidaterna. Därefter gjorde styrelsens ordförande och vice ordförande den 

sammanvägda bedömningen och urvalet inför styrelsens beslut om anslutning. Styrelsen 

beslutade den 29 november att ansluta nio doktorander från och med 1 januari 2018.  

 

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

dec 2017 (N=47) 

 

Omgång/ 
Namn Forskningsämne Lärosäte 

År 

1/2014 Martina Axmin Juridik Lunds universitet 

1/2014 Karin Erwander Klinisk medicin, geriatrik Lunds universitet 

1/2014 Manzur Kader 
Hälsovetenskap, inriktning 

fysioterapi 
Lunds universitet 

1/2014 Dan Lundgren 1 Gerontologi Jönköping University 

1/2014 Hanna Mac Innes Socialt arbete Göteborgs universitet 

1/2014 Catharina Melander Omvårdnad Luleå tekniska universitet 

1/2014 Lizette Norin 
Hälsovetenskap, inriktning 

arbetsterapi 
Lunds universitet 

1/2014 Marie Olsen Omvårdnad 
Högskolan Dalarna/ 

Karolinska Institutet 

1/2014 Jean Ryan Trafikteknik Lunds universitet 

2/2015 Annikki Arola Medicinsk vetenskap 
Yrkeshögskolan Arcada/ 

Göteborgs universitet 

2/2015 Alexander Darin Mattsson Social gerontologi Karolinska Institutet 

2/2015 Malin Ericsson Epidemiologi Karolinska Institutet 

2/2015 Caroline Hasselgren Sociologi Göteborgs universitet 

2/2015 Julie Johannesson Medicinsk vetenskap Göteborgs universitet 

2/2015 Christina Lannering Hälsa och vårdvetenskap Jönköping University 

2/2015 Giana Carli Lorenzini 
Förpackningslogistik, 

Designvetenskap 
Lunds universitet 

2/2015 Charlotta Nilsen Socialgerontologi Karolinska Institutet 

2/2015 Therese Rydberg Psykiatri Göteborgs universitet 

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 Emerald Heiland Geriatrisk epidemiologi Karolinska Institutet 

3/2016 Georg Henning Psykologi Göteborgs universitet 

3/2016 Neda Kaboodvand Neurovetenskap  Karolinska Institutet 
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3/2016 Maya Kylén 
Hälsovetenskap, inriktning 

arbetsterapi 
Lunds universitet 

3/2016 Anna Marseglia Neurobiologi  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 Nina Schultz Biomedicin/ neurobiologi Lunds universitet 

3/2016 Linnea Sjöberg Geriatrisk epidemiologi Karolinska Institutet 

3/2016 Louise Sundberg Socialgerontologi Karolinska Institutet 

3/2016 Anna Wretman 
Handikappvetenskap/ 

neuropsykologi 
Linköpings universitet 

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 
 
1 Avslutade under året på egen begäran sin anslutning till SWEAH. 

 

 
 
 

 

Disputationer 2017 
Under 2017 firades de första disputationerna för doktorander anslutna till SWEAH. Fem 

nyblivna doktorer har därmed fullgjort sin tid som SWEAH-ansluten doktorand (länkarna leder 

till respektive avhandling online):  
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 2017-02-16: Christina Bökberg, Lunds universitet 

Care and services at home for persons with dementia. Structure, process, and outcomes 

 

 2017-05-30: Terese Lindberg, Lunds universitet (anställd vid Blekinge Tekniska 

Högskola) 

Arrhythmias in Older People: Focusing on Atrial Fibrillation. Epidemiology and impact on daily 

Life 

 

 2017-06-09: Stefan Andersson, Linnéuniversitetet 
Information and Communication Technology - mediated support for working carers of older people 

 

 2017-09-01: Nina Becker, Karolinska Institutet 

 Structural and functional brain correlates and genetic modulators of associative memory 

 

 2017-11-16: Ulla Riis Madsen, Lunds universitet 

Quality of life, functional level and needs of care after vascular major lower limb amputation 

 

 

Doktoranddagar 
En gång per termin har doktoranddagar anordnats för de anslutna doktoranderna med syftet att 

erbjuda tillfällen för information och inspiration samt möjlighet för doktoranderna att träffas. 

Doktoranderna uppmanades att föreslå programpunkter till doktoranddagarna och några av dem 

har också varit aktivt engagerade i arbetet med att arrangera sociala aktiviteter lokalt. 

 

 
Arbetets museum i Norrköping 

 

https://lup.lub.lu.se/search/search/publication/82974fcb-6fa6-46c3-b366-6f890a372bbe
http://portal.research.lu.se/portal/en/publications/arrhythmias-in-older-people-focusing-on-atrial-fibrillation-epidemiology-and-impact-on-daily-life(6e0c460a-3b8f-4690-a45c-67fc4933fda9).html
http://portal.research.lu.se/portal/en/publications/arrhythmias-in-older-people-focusing-on-atrial-fibrillation-epidemiology-and-impact-on-daily-life(6e0c460a-3b8f-4690-a45c-67fc4933fda9).html
http://lnu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1108889&dswid=8119
https://openarchive.ki.se/xmlui/handle/10616/45968
http://portal.research.lu.se/portal/en/publications/quality-of-life-functional-level-and-needs-of-care-after-vascular-major-lower-limb-amputation(70217446-dfb8-4434-9b90-2833989d9c89).html
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Visualiseringscenter i Norrköping 

Norrköping 5 april 

Den 5 april samlades 22 doktorander i Norrköping vid Division Ageing and Social Change 

(ASC) som är en forskningsmiljö tillhörande Linköpings universitet. Professor Andreas Motel-

Klingebiel från värdinstitutionen öppnade doktoranddagen och beskrev forskningen vid ASC 

som bland annat inriktar sig mot social ojämlikhet. Därefter följde bl a presentationer av 

doktorander som fått resebidrag genom SWEAH och en livlig ”speed-dating” för att alla skulle 

börja lära känna övriga deltagare och höra om deras forskningsprojekt. Dagen avslutades med 

ett besök på Visualiseringscenter med upplevelser för alla sinnen, följt av gemensam middag.  
 
Göteborg 24-25 oktober 

Den 24-25 oktober hölls årets andra doktorandträff, denna gång i Göteborg med forsknings-

centrumet AgeCap som värd. Träffen inleddes med nätverkande och sociala aktiviteter under 

kvällen den 24 oktober. En guidad promenad i Göteborgs gamla underjordiska fortifikationer 

följdes av en värmande middag på en trevlig fiskrestaurang. Dagen därpå ingick bland annat ett 

föredrag om presentationsteknik av dr Einar Korpus från institutionen för svenska språket vid 

Göteborgs universitet samt grupparbeten där alla fick göra en så kallad ”elevator pitch” 

(hisspresentation) av sitt doktorandprojekt. Inför besöket av SWEAH:s externa utvärderings-

kommitté inhämtades synpunkter genom en ”Fish bowl discussion”. Doktoranddagen 

engagerade 27 medverkande. 

 

  
”Fish bowl discussion” Inuti Göteborgs gamla stadsmur 

 

 

Användning av driftsbidrag, ”ryggsäck” 
Årligen har varje ansluten doktorand 20 000 kr att använda till i första hand aktiviteter som 

ordnas av SWEAH, såsom resor och hotell vid doktoranddagar eller vid deltagande i kurser 

inom SWEAH specifika curriculum. Pengarna kan även användas för medverkan i  externa 

kurser och konferenser i Sverige eller utomlands. Doktoranderna kan också köpa litteratur eller 

annat material som stödjer deras lärande. Driftsbidraget täcker dock inte datorer med standard-

tillbehör, kontorsutrustning, kostnader i samband med disputation eller annat som arbetsgivaren 

står för.  

 

Under tidigare år har driftbidragen inte utnyttjats särskilt mycket, men under 2017 har fler 

doktorander sett denna möjlighet. Sammanlagt har 511 287 kr (av budgeterade 1,02 miljon kr) 

utbetalats till i första hand konferenser och kurser (323 938 kr), men också för medverkan i 

SWEAH:s doktoranddagar och workshops (78 181 kr) samt litteratur (75 314 kr).  
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Resebidrag för forskningsvistelser utomlands 

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

forskningsvistelse utomlands. Resan kan vara upp till tre månader lång och finansieras med 

maximalt 50 000 kr av SWEAH. Sex resebidrag för forskningsvistelser utomlands har beviljats; 

total summa 132 360 kr. Se tabell 2.  

Tabell 2. Resebidrag för forskningsvistelser utomlands 2017, SWEAH-anslutna 

doktorander 

Namn Summa Aktivitet 

Catharina Melander  35 500 SEK John Hopkins University, Baltimore, USA 

Anna Marseglia 35 500 SEK John Hopkins University, Baltimore, USA 

Nina Becker 30 000 SEK Preston Lab, University of Texas, Austin, USA 

Maya Kylén  7 500 SEK Goethe University, Frankfurt, Tyskland 

Hanna Mac Innes 14 000 SEK Centre for Social Gerontology, Galway, Irland 

Malin Sundström  9 860 SEK Lancaster University, Storbritannien (framflyttad t VT-18) 

 

SWEAH specifika curriculum 
För att sprida kännedomen om SWEAH:s kurser och för att öka erfarenhetsutbytet och 

nätverkandet beslutade styrelsen i mars 2017 att öppna upp kurserna i SWEAH specifika 

curriculum för externa sökande, dock med företräde för SWEAH-anslutna doktorander. 

 

SWEAH specifika curriculum omfattar följande kurser om vardera 3 högskolepoäng, varav 

anslutna doktorander 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  

 

Årets kurs inom SWEAH specifika curriculum var Theories of Ageing, som pågick 20 mars-24 

november 2017. Kursen hade 16 deltagare (alla från SWEAH) och genomfördes huvudsakligen 

på distans via lärplattformen Moodle, inklusive två obligatoriska seminarier som kunde 

genomföras online eller vid ett fysiskt möte. Den 22-23 augusti hölls en två dagars workshop i 

Lund där inbjudna externa föreläsare var professor Suresh Rattan från Århus universitet och 

professor Merril Silverstein från Syracuse University, USA. Bägge deltog under hela 

workshopen, vilket värderades som mycket positivt. Dessutom medverkade professor Boo 

Johansson från Göteborgs universitet och professor Susanne Iwarsson från Lunds universitet. 

 

Ett av målen med kursen är att deltagarna ska uppnå en större förståelse för tvärvetenskaplig 

forskning. Tillsammans med internationella föreläsare fördjupade sig de deltagande SWEAH-

doktoranderna i teoretiska modeller från olika fält. Det andra seminariet inom kursen två hölls 

i Göteborg den 24 oktober i samband med höstens doktoranddag. Vid detta tillfälle fick 

deltagarna presentera sin examinationsuppgift och få feedback av kurskamrater och lärare. 

Professor Susanne Iwarsson var examinator i kursen.  
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- Jag tycker att det är mycket viktigt att framtida forskare inom gerontologi blir exponerade 

för ett brett teoretiskt perspektiv som kan fungera som vägledning i deras forskning, framhöll 

professor Merril Silverstein, Syracuse University, New York, USA. 

 

Därutöver har en ny webbaserad fördjupningskurs utarbetats som kommer att ges årligen från 

och med 2018:  

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

 

Denna kurs är öppen enbart för SWEAH-anslutna doktorander och kan inte tillgodoräknas som 

en av de kurser man förbinder sig att gå inom SWEAH:s specifika curriculum. 

 

Övriga kurser 
Den 5-7 juni 2017 hölls Summer Research Institute on Developing Behavioral Interventions 

vid John Hopkins University i Baltimore, 

USA. Bakom arrangemanget stod Center for 

Innovative Care in Aging. Två SWEAH-

doktorander, Anna Marseglia och Catharina 

Melander, sökte och fick via SWEAH 

finansiering för att delta i sommarskolan. 

SWEAH stod för rese-, hotell- och 

kurskostnader. SWEAH bekostade även 

deltagande för studiekoordinator Maria Haak, 

med avsikten att undersöka möjligheten att 

genomföra en liknande kurs i Sverige.  

 

-Idag kan jag avgöra om en studie lämpar sig 

för att leda fram till en intervention eller inte, 

berättar Anna Marseglia, doktorand vid 

Aging Research Center (ARC), KI, Stockholm. 

 Anna Marseglia och Catharina Melander
  

https://learn.nursing.jhu.edu/face-to-face/institutes/behavioral-interventions/index.html
http://nursing.jhu.edu/excellence/aging/center/index.html
http://nursing.jhu.edu/excellence/aging/center/index.html
http://ki.se/people/anmars
https://www.ltu.se/staff/c/catmel-1.98304
https://www.ltu.se/staff/c/catmel-1.98304
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Konferenser 
För första gången presenterades SWEAH på en internationell arena. Den 9-12 mars hölls 

konferensen The Future is Now: Educating a New Workforce of Professionals in Aging 

Worldwide, i Miami, USA. Konferensen arrangerades av Association for Gerontology in 

Higher Education (AGHE). Konferensen rymde, förutom de traditionella formerna (papers, 

workshops, symposier) även spännande sessioner i nya format såsom ”Pecha kucha” och 

”Beach Campfire Resource Exchange”.  

 

- Årets tema var mycket passande utifrån SWEAH:s perspektiv och givande för min del som 

studiekoordinator för SWEAH, säger Maria Haak.  

 

 

 

 

 

 

 

I mitten: Nina M. Silverstein, 

President, AGHE University of 

Massachusetts Boston.  

 

Övriga, från Lunds universitet, 

från vänster: Maria Haak, 

Agneta Malmgren Fänge, 

Charlotte Löfqvist, Susanne 

Iwarsson 

 

 

Den 10-11 maj arrangerades Arbetsterapiforum, för första gången i Malmö. Denna konferens 

och mässa är  Sveriges största arrangemang för praktisk verksamma och forskande arbetstera-

peuter. Docent Maria Haak vid Lunds universitet, studiekoordinator för SWEAH, var program-

ansvarig för Arbetsterapiforum 2017 och talesperson för programgruppen.  

- Vi har haft äran att läsa alla de abstrakts som skickat in och är mycket imponerade av 

mångfalden av projekt som pågår runt om i landet, sa Maria Haak. 

Ett par av SWEAH:s doktorander presenterade arbeten vid konferensen: Maya Kylén och 

Annikki Arola.  

På konferensen IAGG (International Association of Gerontology and Geriatrics) den 23-27 juli 

2017 i San Francisco, USA, deltog ett tiotal SWEAH-doktorander tillsammans med ca 6 000 

forskare från mer än 75 länder. Temat för IAGG 2017 var Global Aging and Health: Bridging 

Science, Policy, and Practice. SWEAH:s doktorander bidrog till konferensen genom såväl 

muntliga presentationer och posters som medverkan i symposier. Koordinator Susanne 

Iwarsson var en av huvudtalarna vid konferensen och många forskare från SWEAH:s 

partneruniversitet medverkade med olika slags bidrag till programmet. Dessutom medverkade 

Susanne Iwarsson i ett internationellt symposium om utbildning, där hon presenterade SWEAH 

och gav exempel från verksamheten. Doktoranderna samlades även för en uppskattad informell 

sammankomst där Susanne Iwarsson tackade alla för deras viktiga bidrag till konferensen.  
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SWEAH på IAGG 2017 

 

◦ Alexander Darin Mattson: Different Indicators of Socioeconomic Position and Their 

Relative Importance as Determinants of Health in Old Age 
 

◦ Anna Marseglia: Long-Term Effects of Prediabetes and Diabetes on Cognitive 

Trajectories in a Population-Based Cohort 
 

◦ Arianna Poli: The Impact on the Selective Participation in eHealth Research on 

Inequality and Exclusion in Old Age 
 

◦ Charlotta Nilsen: From ISSA Student to Alumni: Learning Outcomes and 

Experiences of Participants; Aging in Place: Can leisure participation enhance 

survival? 
 

◦ Frida Andréasson:Toward a strong Evidence Base for Carer-Friendly Systems in the 

European Union: Understanding Carer Health and Wellbeing; Developing a Carer 

Identity and Negotiating Everyday Life Through Social Networking Sites 
 

◦ Georg Henning: The role of personality in the adaptation to retirement 
 

◦ Isabelle Hansson: Life Satisfaction in the Retirement Transition: A Resource-Based 

Dynamic Perspective 
 

◦ Johan Skoog: A Study on the Relation Between Sleep and Beta-Amyloid-42 in 

Cerebrospinal Fluid in 70-Year-Olds 
 

◦ Linnea Sjöberg: Low Mood and 9-year Incidence of Dementia: The Role of Marital 

Status and Living Situation      
 

◦ Malin Sundström: Health Care Staff’s Perception of Existential Loneliness among 

Older People 
 

◦ Stina Ek: Different Risks Profiles for Injurious Falls in Older Adults Over 60: A 

Population-Based Study 
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Aktivitetsrapporter 2017 

 

 
 

Kartan visar var SWEAH-doktorander varit på kurser, konferenser och forskningsvistelser 

finansierade av SWEAH under 2017. Främst har resorna ägt rum inom Europa, men även till    

t ex San Francisco (IAGG), Vancouver (Parkinsons’s congress), Kapstaden (World Conference 

of Physical Therapy), Melbourne (konferens International Federation of Psychiatry 

Epidemiology) och Japan (International Symposium on Amyloidosis). 

 

Samtliga doktorander (N=47) som varit anslutna till SWEAH under helåret 2017 har inkommit 

med skriftliga aktivitetsrapporter. Liksom tidigare år visar rapporterna på god uppslutning och 

hög uppskattning för SWEAH:s aktiviteter.  

 

Med utgången av 2017 har sammanlagt mer än hälften (N=25) av doktoranderna fullgjort 

kursfordringarna för de två kurser i SWEAH specifika curriculum som krävs enligt anslut-

ningsavtalen. Av dessa har sex gått tre av kurserna. 29 av doktoranderna har deltagit i en av de 

två doktoranddagar SWEAH arrangerat under året; 12 har deltagit i bägge. Tillgången till egna 

driftsmedel samt möjligheten att ansöka om medel för forskningsvistelse utomlands uppskattas 

mycket av doktoranderna. 

 

 Tjugoåtta av doktoranderna har under året finansierat medverkan i minst en vetenskap-

lig konferens med sina driftsmedel från SWEAH.  

 Tjugosju har använt sina driftmedel till inköp av litteratur. 

 Sex doktorander har sökt och fått medel från SWEAH för genomförande av forsknings-

vistelser utomlands.  

 

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 2016): 

 Totalt 29 av de anslutna doktoranderna har under 2017 medverkat i minst en vetenskap-

lig konferens. (-) 

 Drygt 20 doktorander redovisar att de dessutom medverkat med presentationer i andra 

sammanhang. (-) 

 Fjorton doktorander har fått resebidrag från andra anslagsgivare. (+) 
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 Tjugosju doktorander har publicerat minst en vetenskaplig artikel under året; åtta av 

dessa har publicerat två artiklar eller fler. (-) 

 Fem doktorander har publicerat andra typer av texter. (-) 

 Sju av doktoranderna har erhållit externa bidrag under 2016. (-) 

 Sexton doktorander har varit aktiva som lärare. (+) 

 

Av rapporterna framgår också planerade disputationer under perioden 2018-2019. Tretton 

doktorander planerar att disputera under 2018 och tjugo disputationer planeras under 2019.  

 

Doktorandernas kommentarer om värdet av anslutningen till SWEAH är mycket samstämmiga 

och överensstämmer i hög grad med de kommentarer som gavs 2016: 

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

nationellt och internationellt – är mycket värdefulla.  

 Nätverkandet uppfattas som extremt viktigt; SWEAH:s doktoranddagar nämns som 

särskilt viktiga i detta sammanhang. 

 Det ekonomiska stödet i form av driftbidrag och resebidrag är högt uppskattat. 

Möjligheten att köpa in litteratur som finansiera konferensmedverkan nämns av mer-

parten som viktiga. Även att kunna använda driftmedlen till att täcka kostnader för 

språkgranskning uppskattas. 

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

tvärvetenskaplig forskning inom området är mycket viktiga aspekter som nämns av 

många av doktoranderna. Flera av de doktorander vars egen disciplin inte är traditionellt 

kopplad till ämnesområdet framhåller särskilt värdet av denna fördjupning.  

 Kursen ”Theories of Ageing” nämns som betydelsefull för förståelsen för forsknings-

fältet och dess bredd, men också för den egna fördjupningen. 

 Även möjligheten att finansiera deltagande i ytterligare kurser uppskattas. 

 Den överblick av forskningsområdet åldrande och hälsa som SWEAH bidrar till att 

skapa förutsättningar för uppskattas. En doktorand nämner att hen särskilt uppskattar 

känslan av att ”vara del av något större”, dvs forskarsamhället inom åldrande och hälsa, 

och nämner även att det är trevligt att få vara del av en forskarskola som också uppmärk-

sammas i tidskriftsartiklar, etc. 

 

 

Extern rådgivningskommitté 
 

            
 

Den External Advisory Board (EAB) som tillsatts som ett led i utvärderingen av SWEAH 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). Förutom genomgång av dokumentation och kommunikation inom 

forskarskolan inför EABs första besök vid SWEAH 27-29 november, intervjuade ledamöterna 

såväl doktorander som handledare och styrelseledamöter.  
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Nätverkande och ett brett perspektiv på forskning om åldrande och hälsa var två positiva 

aspekter som lyftes fram då EAB lämnade sin första återkoppling till SWEAH:s styrelse. 

Den fullständiga rapporten från EAB kommer att lämnas i februari 2018, och under 2019 görs 

ännu ett besök för fortsatt uppföljning och utvärdering.  

 

 

Kommunikation 
I maj lanserade SWEAH en ny hemsida med mer illustrationer och mer lättillgänglig informa-

tion. Webbadressen blev också ny tack vare att SWEAH kom högre upp i hemsidehierarkin 

inom Lunds universitet. Nyheter relaterade till SWEAH postas regelbundet på SWEAHs start-

sida, se www.sweah.lu.se . 

 

Under året har SWEAH:s närvaro i sociala medier ökat, främst genom fler inlägg på Facebook 

www.facebook.com/SwedishNationalGraduateSchool/  och Twitter #sweahforum.  

 

Enskilda doktorander har förekommit i media, bland annat de som disputerat. De tre första 

doktoranderna knutna till SWEAH som disputerat och deras avhandlingar uppmärksammades 

i Nordic Gerontological Federations (GeroNord) nyhetsbrev,  

www.ngf-geronord.se/GeroNord3-2017.pdf. Vidare lyfte tidningen Äldre i Centrum fram 

SWEAH:s doktorander som dagens unga äldreforskare. ”De unga äldreforskarna”, Äldre i 

Centrum 4/2017. 

 

Aktivitetsrapport till Vetenskapsrådet 

I september 2017 var SWEAH:s koordinator, studiekoordinator och styrelseordförande kallade 

till Vetenskapsrådet i Stockholm för att rapportera den pågående verksamheten samt diskutera 

möjligheter till framtida finansiering. Rapporten och de synpunkter som SWEAH:s 

representanter lämnade väckte intresse och diskussioner fördes om lämpliga 

rapporteringsformer till VR. 

 

 

 

 

 

http://www.sweah.lu.se/
http://www.facebook.com/SwedishNationalGraduateSchool/
https://twitter.com/hashtag/SweahForum?src=hash
file:///C:/Users/st3507el/Desktop/New%20folder/www.ngf-geronord.se/GeroNord3-2017.pdf
http://storage.lenanders.se/aic/174/files/assets/basic-html/page-64.html
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Ekonomi 
Liksom föregående år redovisar SWEAH ett överskott 2017 pga lägre kostnader än bugeterat. 

Några poster som särskilt kan nämnas där medel kvarstår är utveckling och genomförande av 

kurser, det postdoktorala programmet samt EAB. Med två inkomna ansökningar om utveckling 

och genomförande av kurser var intentionen att fatta beslut om tilldelning och vidareförmedla 

medel till sådana kurser före årsskiftet, men med flera lärosäten som medsökande i varje 

ansökan visade sig den ekonomiska hanteringen vara mer komplicerad än förväntat. Därför 

kommer de tilldelade medlen att betalas ut först i början av 2018. Aktiviteter inom det 

postdoktorala programmet har beslutats under 2017 men kommer inte att genomföras förrän 

under 2018, varför det även där finns överskjutande medel. Arvodena till EAB blev inte 

bokförda förrän efter årsskiftet och hälften betalas ut först efter deras andra besök (2019).  

 

Tabell 5. Jämförelse SWEAH budget med utfall per den 31 december 2017.  

   

Intäkter (dispositionsdatum t o m 2021-12-31) 
Budget 

2017 Tkr 
Utfall jan-dec 

2017 Tkr 

IB (från tidigare år) 6 500 6 254 

VR 2016 (avser kontrakt , 2016-2020) Anvisades dec 2016 2 000 2 000 

VR 2017 (avser kontrakt , 2016-2020)  2 000 2 000 

      

Kostnader     

Koordinator 30% 445 440 

Styrelsearvoden 50 62 

Studiekoordinator 50% 444 437 

Kvalitetssäkring & utveckling (MedCUL), seniora forskare 5% 61 44 

Administration      

  Fo adm 65%+10%  425 403 

Summa ledning, administration & lärarinsatser 1 425 1 386 

Kommunikatör 25% 167 158 

Summa kommunikationsinsatser 167 158 

Resor/Möteskostnader/Workshops specifikt curriculum 350 57 

Summer Institute (Johns Hopkins University) 200 156 

Doktoranddagar (2 dagar) 50 60 

Utveckling o genomförande av öppna kurser 400   

Postdoktoralt program 150 4 

Resebidrag forskningsutbyte 150 102 

Driftmedel till doktorander (beräknat på 51 st) 1 020 578 

Utvärderingsinsats - External Advisory Board 200 34 

Övriga driftkostnader (ej knutet till specifika aktiviteter) 230 150 

Summa verksamhet och drift 2 750 1 141 

Indirekta kostnader 20% 788 550 

Hyror 210 170 

Totalt kostnader 5 340 3 405 

Årets överskott/underskott -3 340 -1 405 

IB+Intäkter-Kostnader  5 160 6 849 
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