
 
 
 

Schema ARN-Js (Aging Research Network – Jönköping) Seminarieserie HT 2016 
Datum Tid Titel Vem Var Övrig info 
20 
sept 

13:00-
14:00 

Arbetsseminarie: 
ADVOC-ATE 
(Averting Domestic 
Violence among Older 
Couples – Assessment 
Through Evidence) 
- Vägen till pengar, 
finns den? 

Linda Johansson och 
Jonas Sandberg, 
Hälsohögskolan 

Ga 829 (Ali 
Berggren) 

Vi önskar diskutera en ansökan som vi 
har fått avslag på från 
brottsoffermyndigheten för att på sikt 
erhålla forskningsmedel från tex FORTE 
eller någon annan anslagsgivare. All 
input är välkommen! 
 
Kontakta jonas.sandberg@ju.se eller 
linda.johansson@ju.se för material 

27 
sept 

11:00-
12:00 

SWEAH - Om nyttan 
av en nationell 
forskarskola om 
åldrande och hälsa 

Cecilia Winberg,  
SWEAH – en nationell 
forskarskola om 
åldrande och hälsa & 
Lunds Universitet 

Ga 829 (Ali 
Berggren) 

Vid seminariet kommer SWEAH att 
presenteras kort och nyttan av SWEAH 
för doktorander, handledare och 
forskare. Även nyttan av nätverk inom 
åldrandeforskning  kommer att 
diskuteras.  

4 okt 11:00-
12:00 

Artikelseminarie: 
Psychosocial work 
environment and 
user satisfaction in 
municipality old age 
care 

Dan Lundgren, 
Hälsohögskolan 

Ga 829 (Ali 
Berggren) 

Studien avser att undersöka samband 
mellan psykosociala arbetsmiljöfaktorer 
och brukarnas ”nöjdhet” med vården och 
omsorgen inom hemtjänst och särskilt 
boende . Påverkar psykosociala 
arbetsmiljöfaktorer brukarnas ”nöjdhet” 
med vården och omsorgen? All input är 
välkommen! 
Kontakta dan.lundgren@ju.se för 
material ca en vecka innan seminariet.  

mailto:jonas.sandberg@ju.se
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11 okt 11:00-
12:00 

Äldre personer 
på  Island: Passiva 
mottagare eller aktiva 
givare. 
 

Ingibjörg 
Harðardóttir, Islands 
Universitet 

Ga 439 
(Tankegången 
på ABS) 

Ingibjörg är lärare och psykolog och 
arbetar som lektor på Islands Universitet 

1 nov 13:00-
15:00 

Arbetsseminarie: 
Inför Gerontological 
Society of Americas 
(GSA) årliga 
konferens 

De som kommer att 
representera ARN-J 
på GSA, bl.a. Linda 
Johansson, Marie 
Ernsth-Bravell, 
Christina Lannering 
och Joy Torgé, 
Hälsohögskolan 

Gd 305 Presentationer och postrar som kommer 
att presenteras under GSA kommer att 
läggas fram för feedback och frågor. All 
input är välkommen!  
 
Ett utmärkt tillfälle att få en inblick i den 
allra senaste forskningen från ARN-J!  

13 dec  13:00-
14:00 

Artikelseminarie: När 
par flyttar 
tillsammans i särskilt 
boende: Hur förstås 
anhörigskapet? 
 

Joy Torgé, 
Hälsohögskolan 

Ga 829 (Ali 
Berggren) 

Sedan 2012 kan par flytta ihop i särskilt 
boende, trots att bara ena partnern har 
behov och den andra är relativt frisk. Hur 
blir parets vardag i ett hem som 
samtidigt präglas av personalens rutiner? 
Hur ser paret och personalen på den 
medboendens roll i partnerns hjälp och 
omsorg? Data består av observationer i 
särskilda boenden samt intervjuer med 
äldre par och olika personalgrupper i 
boendet. All input är välkommen! 
 
Kontakta joy.torge@ju.se för material ca 
en vecka innan seminariet. 

Alla seminarier hålls i Hälsohögskolan lokaler, Jönköping.  
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