
«Forskergruppen Aldring, helse og velferd, ønsker deg velkommen til seminaret «Livskvalitet anno 2019» 

Tid:   22. februar, kl 9.00 -16.00 

Arrangør:  Forskergruppen Aldring, helse og velferd, OsloMet Storbyuniversitetet   

Sted:   OsloMet Pilestredet 46, Atene 1  
 
Begrepet livskvalitet er i økende grad anvendt til å evaluere helse- og sosialtjenester. Imidlertid har 

livskvalitets-forskningen blitt kritisert for manglende teoretisk forankring av begrepet og ulik  

operasjonalisering.   
 
Hva legges i begrepet livskvalitet og hvordan måles det? 

Hva representerer ideelle spørreskjema til å måle livskvalitet i ulike brukergrupper?  

Hva med psykometriske egenskaper? 
  

 

Sted Atene I: Pilestredet 46, se:  

 http://www.hioa.no/Om-HiOA/Kart-og-

veibeskrivelser 

 

 

Program  
09.00-09.15 Velkommen ved forskergruppa Aldring, helse og velferd 
 
09.15-10.00 Livskvalitet hva, hvorfor og hvordan  ved professor  Marianne Jensen Hjermstad, European 

Palliative Care Research Centre, Kreftavdelingen OUS 
 
10.00- 10.45 Referanse verdier SF-36 for aldergruppene 18 år -80 år ved førsteamanuensis Ellisiv Lærum 

Jacobsen, Lovisenberg diakonale høyskole 
 
Pause 10.45-11.00 
 
11.00-11.30 Livskvalitet som utfallsmål i fallforebygging i kommunehelsetjenesten ved PhD kandidat Maria 

Bjerk, Aldring helse og velferd 
 
11.30-12.00 Effekten av psykomotorisk fysioterapi på helserelatert livskvaltiet, smerte, mestring og selvbilde 

ved professor Astrid Bergland, Aldring helse og velferd 
 
12.00-13.00 Lunsj- deltagerne må sørge for egen lunsj 
 
13.00- 14.00 Måling av kvalitetsjusterte leveår. EuroQual Group ved professor Kim Rand, Avdeling for 

helsetjenesteforskning, A-hus. 
 
14.00-14.30  Associations between health-related quality of life, physical function and pain in women with 

osteoporosis and vertebral fracture ved PhD kandidat Brita Stanghelle, Aldring, helse og velferd.   
 
14.30 – 15.00 Family caregiver in dementia, the implications of relationship quality on caregivers own 

quality on their ved Heidi Bjørge, Aldring, helse og velferd  
 
15.00-15.30 Long-term effects of a group exercise-program on HRQOL, physical fitness and physical activity among 

older adults one year after discharge from hospital. Results from a single blinded randomized controlled trial ved 

førsteamanuensis Therese Brovold, Aldring, helse og velferd  
 
15.30-16.00 Perceived Life satisfaction from admission to specialized rehabilitation until one-year post 

discharge in nine clinics, seven countries the SINs stroke study ved professor Birgitta Langhammer, Aldring, 

helse og velferd 
 
Konferansen er åpen for alle interesserte og gratis.   

 

Det er begrenset med plasser og påmelding skjer etter prinsippet først til mølla. Påmelding til Astrid 

Bergland astridb@oslomet.no  Spre denne meldingen til andre!!  

http://www.hioa.no/Om-HiOA/Kart-og-veibeskrivelser
http://www.hioa.no/Om-HiOA/Kart-og-veibeskrivelser
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