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Diarienr. Projektledare Medelsförvaltare Bidragsform Projekttitel (svensk) Projekttitel (engelsk) Beviljade 
medel (SEK) 

2020-00027 Kelly Elimian Karolinska Institutet Postdok inresande Stärkandet av hälsosystem för 
förbättrandet av strategier för 
förebyggandet av kolera i 
instabila regioner i Nigeria 

Health Systems Strengthening 
for Cholera Control Strategies 
in a Fragile Region of Nigeria 

2 600 000  

2020-00028 Marcus Ebeling Karolinska Institutet Postdok inresande Mot slutet av livet: Varianter och 
tidstrender för vägarna till döden 

Towards the end of life: types, 
trends and determinants of 
pathways to death 

2 500 000  

2020-00039 George Pavlidis Linköpings universitet Postdok inresande Effekten som exkludering från 
sociala relationer har för 
kognitiv utveckling, produktivt 
beteende och kapacitet till 
självständig livsföring för äldre 
personer i Sverige 

The effect of exclusion from 
social relations on cognitive 
decline trajectories, productive 
behaviours, and independent 
living capacity among older 
persons in Sweden 

2 400 000  

2020-00040 Tianwei Xu Stockholms universitet Postdok inresande Packa upp den svarta lådan: 
Vägar från arbetsrelaterad 
mobbning och våld till 
kardiometabola sjukdomar 

Unpacking the black box: 
Pathways from workplace 
bullying and violence to 
cardiometabolic diseases 

2 400 000  

2020-00044 Juulia Suvilehto Linköpings universitet Postdok inresande Social anpassning hos unga 
vuxna 

Social adjustments in early 
adulthood 

2 300 000  

2020-00050 Giulia Mariani Uppsala universitet Postdok inresande Motstånd mot 
jämställdhetspolitik inom 
europeisk flernivåstyrning: Fallet 
abort 

Opposition to Gender Equality 
Policies in the European 
Multi-Level Space: The Case of 
Abortion 

2 300 000  

2020-00060 Hanna Malmberg 
Gavelin 

Umeå universitet Postdok utresande Kan fysisk och kognitiv träning i 
kombination främja kognitiv och 
psykisk hälsa vid långvarig 
smärta? SPACE – en 

Can Simultaneous Physical 
And Cognitive Exercise benefit 
cognitive and psychological 
health in chronic pain? SPACE 

2 600 000  
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randomiserad kontrollerad 
studie 

– a randomized controlled 
trial 

2020-00069 Isabelle Hansson Göteborgs universitet Postdok utresande Arbete efter pensionering: 
individuella förutsättningar, 
utmaningar och konsekvenser 

Working after retirement: 
individual level determinants 
and consequences 

2 400 000  

2020-00070 Dominic 
Teodorescu 

Uppsala universitet Postdok utresande Nekad välfärd till 
”okonventionellt” boende: en 
studie om holländska 
”utrotningspolicies” riktade mot 
husvagnsboende 

Denied welfare to 
"unconventional" housing: a 
study on Dutch “extinction” 
policies targeted at mobile 
home dwellers 

2 500 000  

2020-00071 Johan Rehnberg Karolinska Institutet Postdok utresande Att förbättra folkhälsan i den 
äldre befolkningen: finns det en 
motsättning mellan effektivitet 
och ojämlikhet? 

Improving population health 
in the older population: is 
there a trade-off between 
efficiency and equity? 

2 400 000  

 


