Årliga öppna utlysningen 2021 (postdok)
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Projektledare

Medelsförvaltare

Bidragsform

Projekttitel (svenska)
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Beviljade
medel (SEK)

2021-01240

Helena Tegler

Uppsala universitet

Postdok

Teachers’ enhanced ability
to include non-speaking
students in multi-party
classroom interaction with
focus on knowledge
generation

2 000 000

2021-01241

Helena Cleeve (f.d.
Kjellgren)

Göteborgs universitet

Postdok

2021-01249

Hilma Forsman

Stockholms universitet

Postdok

Lärares ökade förutsättningar
att underlätta för icke-talande
elever att delta i
helklassundervisning med stöd
av en bildkarta eller en
samtalsapparat med fokus på
kunskapsutveckling
Konsten att arbeta på ett
särskilt boende för personer
med demenssjukdomar –
teckning som metod för
kollegial reflektion och lärande
kring etiska dilemman
Spädbarn i samhällsvård:
Förekomst, placeringsmönster
och utfall som vuxna

2021-01259

Rosa Weber

Stockholms universitet

Postdok

2021-01265

Niklas Envall

Högskolan Dalarna

Postdok

The art of working in a
dementia care unit –
drawing as a method for
collegial reflection and
learning about ethical
dilemmas
Infants in out-of-home
care: Prevalence, care
histories, and adult
outcomes
Sociala kontakter och
Social Ties and Immigrant
integration: Överbryggande och Integration: Bridging and
sammanbindande kontakter i
Bonding Ties in France and
Frankrike och Sverige
Sweden
Utvärdering av strukturerad
Evaluating effects of
preventivmedelsrådgivning
Structured Contraceptive
under graviditet för ökad
Counseling to increase use
användning av långverkande
of long-acting reversible
preventivmedel bland kvinnor
contraception among
som nyligen fött barn.
women postpartum

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000
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2021-01268

Jonas Cederlöf

Postdok

Arbetslöshet: Konsekvenser,
Arbetsförmedlare och
Jobbsökande

Azade Azad

Postdok

Vägar in och ut ur brott:
Identitetsutveckling hos unga
kvinnor med begränsad
kriminalitet

2021-01284

Kristoffer
Magnusson

Region Stockholm

Postdok

2021-01292

Stina Ek

Karolinska Institutet

Postdok

Gaming, beroende, och hälsa –
vad är egentligen problemet?
En ekologisk momentan
bedömnings-studie i
kombination med objektiva
beteendedata
Fysisk återhämtningsförmåganyckeln till ett Hälsosamt
Åldrande?

Unemployment:
Consequences,
Caseworkers and Job
Search
Trajectories in and out of
crime: Identity
development in young
female offenders with
limited delinquency
Gaming, addiction, and
health – what’s actually the
problem? An ecological
momentary assessment
study combined with
objective behavioral data
Physical resilience - a key
to Healthy Aging?

2 000 000

2021-01270

Institutet för
arbetsmarknads- och
utbildningspolitisk
utvärdering (IFAU)
Stockholms universitet

2021-01299

Sibylle Herzig van
Wees

Karolinska Institutet

Postdok

Ryktesspridning och tillit bland
vaccinskeptiska grupper i
Sverige

Vaccine rumors and trust
among vaccine hesitant
communities in Sweden

2 000 000

2021-01304

Caroline Olsson

Karolinska Institutet

Postdok

2021-01309

Martin Viktorelius

Linnéuniversitetet

Postdok

Att vara läkare – genusrelaterad Being a doctor - gender
2 000 000
utsatthet, hälsa och psykosocial related vulnerability, health
arbetsmiljö
and psychosocial work
environment
Yrkeskunnande och Artificiell
Professional knowledge
2 000 000
Intelligens
and Artificial Intelligence

2021-01312

Anders Stenström

Stockholms universitet

Postdok

Samverkan i det nya polisiära
landskapet: från strategi till
handling

Partnership Policing: From
Strategy to Practice

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000
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2021-01313

Lynnea Myers

Karolinska Institutet

Postdok

Integration av digitalt
egenvårdssystem,
AsthmaTuner, och ett kliniskt
beslutstöd med artificiell
intelligens, a-GPS, för
optimerad vård av barn med
astma

2021-01319

Magnus Johansson

Region Stockholm

Postdok

2021-01329

Johan Rosquist

Lunds universitet

Postdok

Behandling av alkoholbruks
syndrom via internet,
långtidsutfall,
kostnadseffektivitet,
videosamtal, familjestöd och
predicering av resultat genom
fritextanalys och
maskininlärning
Socialtjänstens och
familjerättens utredningar av
hedersproblematik

Integration and application 2 000 000
of digital asthma
management
(AsthmaTuner) with
artificial intelligenceassisted clinical decision
support system (a-GPS) to
optimize asthma care for
vulnerable children
Treatment for alcohol use
2 000 000
disorders on the internet,
long-term outcomes, costeffectiveness, video
therapy, family support and
prediction of outcomes thru
language processing and
machine learning
Social work investigations
2 000 000
into honour problematics

2021-01337

Jon Petter Stoor

Umeå universitet

Postdok

2021-01339

Frida Bergman

Umeå universitet

Postdok

Unga samers hälsa och
välbefinnande i Sverige:
hälsoutfall, perspektiv och
prioriteringar
Fysisk aktivitet på gott och ont
– studier av den fysiska
aktivitetsparadoxen i svenskt
arbetsliv.

Beviljade
medel (SEK)

The health and well-being
2 000 000
of Sámi youth in Sweden:
outcomes, perspectives and
priorities
Physical activity for better
2 000 000
or worse – studies of the
physical activity paradox
within Swedish working
life.
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