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Onsdag	  17	  augusti	  

10:30–12:00	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Grupparbete	  för	  att	  ansöka	  forskningsmedel	  genom	  Forte	  
Forskargruppsledare, seniora forskare samt doktorander 
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  

18:00–19:00	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Forskargruppsmöte	  
Forskargrupsledare (Birgitta Essén) talar om halvtid seminarium för doktorander som ska 
förbereda sig.  Att tänka och formulera det före halvtiden.  
Doktorander som gjorde sina halvtids seminarier även tilllägger synpunkter och ge tips till de 
andra. Vidare forsätter talet om att presentera forskningsarbete till olika publik. Att man ska 
anpassa presentationen efter audiences och forsöka underlätta budskapet på ett sett att bli kort 
och mer tydligt . En doktorand som var på kurs i Kanada berättar om en lektion som handlade 
om att skriva populärvetenskap och hur man får nå sin målgrupp.  



                    

 

                       
Gemensam middag



Torsdag	  18	  augusti	  
08:30–11:15         Aje Carlbom föresläser “Modernitet+postmodernitet=kritisk realism”	  
 
11:30–12:00         Elin Larsson presenterar “Abortion care to immigrant women—the double 
                             challenge in methodology and for the health care system” 
 
14:15–15:00        Eva Flodström Åkerman presenterar “Refugees’ experiences of the health  
                            examination and their sexual and reproductive rights in Sweden: a cross- 
                            sectional study” 
 
15:00–15:45        Soheila Mohammadi presenterar “Sharing experiences of maternal near  
                             miss survivors in Iran”  
 
16:00–16:45        Anna Arvidsson presenterar “Options to parenthood–with focus on  
                             transnational surogacy, Sweden and India” 
 

                        

                        
Gemensam middag 



Fredagg	  19	  augusti	  
08:30–11:15    Fortegrupparbete 
11:15–12:00    Anna Wahlberg  presenterar “ The practice of female circumcision  
                            after migration to a low prevalent country: an intervention study 
                            among Somalis in Sweden” 
 
1200–12:45     Jonna Arousell presenterar “Abortion and Muslim women’s 
                            agency–some initial thoughts” 
 
13:30–14:15   Malin Ahrne presenterar “Mödravård för somaliska kvinnor” 
 
14:15–15:00   Camilla Larsson presenterar “Sexual health services in a multi- 
                           ethnic society” 

              

                                
Stort tack till alla för ett lyckat seminarium! 


