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Äldreseminariet HT 2010 
Kl. 13.00-15.00 i Forskarskolans konferensrum (Gc 509) plan 5, Hälsohögskolan 

 

15/9   13.00-14.00 Vårdplanering – på vems villkor?* 

 Felicia Gabrielsson-Järhult, doktorand IFG, presenterar ett utkast till ett avhandlingskapitel.  

 14.00-15.00 Older people’s viewpoints on mobility and participation* 

 Sofi Fristedt, doktorand AFR, presenterar ett utkast till en artikel. 

13/10 13.00-14.00 Regionförbundet och Äldre 

Karin Westling berättar om Regionförbundets arbete kring äldre och åldrande, möjliga 
samarbeten och tänkbara projekt kommer att diskuteras. 

14.00-15.00 Äldreomsorg i Taiwan  

Profesor Lee Yu-chuan chair of the Institute of Health and Welfare Policy, National Yang-Ming 
University, will give a speech to introduce Taiwan's Medical Care (of wich she is one of the 
key architects) and Long-Term Care policies. 
 

10/11 13.00-14.00 "Passion för livet" 

 Elsa Ingesson och Anette Nilsson, Qulturum, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping   

I projektet "Passion för livet" vill vi agera oss in i en ny livsstil som påverkar hälsa och livs-
kvalitet. Det handlar om att bryta invanda mönster, bli medveten om förbättringar, gå från ord 
till handling och göra förändringar i det egna livet som gör skillnad. 
 
14.00-15.00 Lifestyle redesign 
Ann Johansson, AFR, Hälsohögskolan 

Projektet ”Aktivt liv på äldre dar” är inspirerat av programmet Lifestyle redesign®. 
Programmet baseras på antaganden om begreppet aktivitet och dess koppling till hälsa. 
Syftet med programmet är att deltagarna ska kunna bibehålla, alternativt förbättra, generell 
hälsa, välbefinnande och självständighet i aktivitet. 

8/12 13.00-14.00 Older persons’ ethical considerations of enlarged security alarms* 

 Martina Boström, doktorand IFG, presenterar ett utkast till en artikel. 

 14.00-15.00 Artikelseminarium – titel och innehåll meddelas senare* 

Monika Wilinska, doktorand ABS, presenterar ett utkast till en artikel. 

 

*Arbetsseminarium – deltagarna förväntas ha läst manuskriptet, som skickas ut 1-2 veckor 
innan seminariet och komma med konstruktiv kritik under seminariet. Presentatören(erna) 
ansvarar själva för att skicka manuskriptet i tid till susanne.johannesson@hhj.hj.se, som 
vidarebefordrar materialet till deltagarna i äldremiljön.   


