Denna inbjudan vänder sig till Dig som är verksamhetschef inom akutsjukvård
primärvård eller äldreomsorg i Jönköpings län.
Är du och din personal ”up to date” med aktuellt vetenskapligt baserat kunskapsläge? Är ni
aktiva forskningskonsumenter? Har ni kunskap och verktyg för att ta del av aktuell forskning
som är nödvändig för er att känna till inom det område som er verksamhet ansvarar för? Om
inte, vad behöver ni för stöd för att utvecklas vidare?
Vid mötet deltar några av de gerontologiskt inriktade forskare som arbetar på
Hälsohögskolan och vi kommer utöver gemensam diskussion på temat hur vi använder
forskningsresultat i vård och omsorg få lyssna till Tove Harnett som kommer att presentera
sin egen forskning utifrån rubriken: ”Vem ska bestämma när du ska gå och lägga dig? Om
makt i äldreomsorgens vardag". Tove är verksam vid Institutet för gerontologi sedan 2004
och disputerar den 26 mars på Hälsohögskolan. Avhandlingen heter "The Trivial Matters ‐
Everyday power in Swedish elder care" och handlar om äldres inflytande i äldreomsorgen.

DATUM: Måndagen den 12 april 2010
TID: 09.00 ‐ 13.00
PLATS: Hälsohögskolan, sal Ga 934 (plan 9) Barnarpsgatan 39, Jönköping
ANMÄLAN: senast den 8 april till: marika.janson@lj.se
MER INFORMATION: Felicia Gabrielsson‐Järhult tfn 070 ‐ 71 90 112
Mötet arrangeras av ”Äldres Hälsa och Vård”, som är en gemensam forskningsprofil initierad
2007 av Futurum för personal vid Landstinget i Jönköpings län, äldreomsorgen i länets
kommuner samt äldreforskare vid Hälsohögskolan. Syftet med profilområdets aktiviteter är
dels att initiera ny patientnära klinisk forskning men även att effektivisera kunskapsspridning
och implementering av ny forskning i verksamheter som bedriver vård och omsorg för äldre
vårdtagare eller brukare.
Varmt välkommen till ett forum för att diskutera möjligheter och problem med att integrera
forskning och implementering av forskningsresultat i verksamheten.
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