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Forskning om åldrande och 
hälsa 2019  
 

För att stärka forskningen inom områden med betydande behov och samhälleliga 

utmaningar utlyses projekt- och postdok-medel inom Åldrande och hälsa. 

Utlysningen ska bidra till ökad kunskap inom Fortes ansvarsområden hälsa, arbetsliv och 

välfärd. Totalt avsätts omkring 38 miljoner kronor för åren 2019–2021. 

Högst en ansökan från samma projektledare är tillåten. Att söka medel i denna utlysning 

är möjligt även om du deltar med samma eller likartad ansökan i årets öppna utlysning av 

bidrag till forskningsprojekt. 

Sista dag att skicka in ansökan är den 7 februari 2019 kl. 14.00.  

Inriktning 

Andelen äldre i Sverige ökar. Denna utveckling leder till betydande utmaningar för såväl 

hälso- och sjukvården som för äldreomsorgen eftersom fler kommer att leva längre med 

funktionsnedsättningar och sjukdomar. Forskning om insatser för att stödja ett aktivt och 

hälsosamt åldrande är därför viktig. 

Forte har särskilt regeringsuppdrag att bidra till forskning om åldrande och hälsa, och 

enligt uppdraget ska forskningen ha ett förebyggande, hälsofrämjande och 

tvärvetenskapligt perspektiv. Forskningen ska planeras i samverkan med relevanta 

målgrupper, exempelvis företrädare för äldre människor, anhöriga, profession och 

beslutsfattare. 

I denna utlysning inbjuder Forte ansökningar inom följande teman: 

• Forskning som kan bidra till att främja äldre människors aktiva och hälsosamma 

åldrande. Området kan innefatta såväl det friska åldrandet och äldres aktiva 

deltagande i samhället som äldres vårdbehov och funktionstillstånd. 

• Forskning om förebyggande av psykisk ohälsa bland äldre. 

• Forskning om vård för äldre med sammansatta behov, t.ex. vid kognitiv svikt eller 

demenssjukdom. 

Bidragsformer 

Inom denna utlysning är det möjligt att ansöka om två olika former av bidrag. Under 

rubrikerna nedan redovisas villkor, beloppsnivå och behörighetskrav för respektive 

bidragsform. 

https://forte.se/om-forte/vart-uppdrag/forskningsomraden/
https://forte.se/om-forte/vart-uppdrag/forskningsomraden/


  

 
 

 2 (5) 
 

Endast en ansökan per huvudsökande är tillåten. Du får alltså söka ett projektbidrag eller 

ett postdok-bidrag.  

! Observera att maxbeloppen nedan inkluderar så kallade indirekta kostnader.  

Projektbidrag 

Projektbidrag är bidrag för enskilda forskningsprojekt. De beviljas antingen för två eller 

tre år. 

• Beloppsnivå: Maximalt 5 miljoner kronor för treåriga projekt och maximalt 

3 miljoner kronor för tvååriga projekt. 

• Behörighet: Du är behörig att söka projektbidrag i den här utlysningen om du har 

avlagt doktorsexamen senast det datum då utlysningen stänger (7 februari 2019).  

Postdok-bidrag 

Syftet med postdok-bidrag är att ge nydisputerade forskare möjlighet att i nära anslutning 

till doktorsexamen fortsätta sin forskarkarriär. För postdok-bidrag är du ensam sökande, 

du kan alltså inte bjuda in medverkande forskare. Stödformen omfattar två år och 

bidraget är avsett att täcka en heltidslön. 

Forte vill främja rörlighet, varför vi gärna ser att postdok-perioden förläggs till annat 

lärosäte eller annan institution än där forskarutbildningen bedrevs. 

• Beloppsnivå: 2 miljoner kronor (1 miljon/år). 

• Behörighet: Du är behörig att söka postdok-bidrag i den här utlysningen om du har 

avlagt doktorsexamen mellan 7 februari 2017 och 7 februari 2019. Din avhandling och 

planerade forskningsprojekt ska ligga inom Fortes ansvarsområden. Om du 

disputerade innan 7 februari 2017 kan du räkna av tid för t.ex. föräldraledighet eller 

militärtjänstgöring. Instruktioner finns längre ner i detta dokument.  

Ansökningsprocessen 

Alla ansökningar skickas in via ansöknings- och granskningssystemet Prisma. 

Förutsättningar för att du ska kunna skicka in din ansökan: 

• Du måste skapa ett personligt konto i Prisma 

• Alla som ingår i ansökan som medverkande forskare måste också skapa personliga 

konton i Prisma 

• CV- och publikationsuppgifter för sökande och medverkande forskare måste lagras på 

respektive forskares personliga konto 

• Ditt universitet eller din högskola måste ha ett organisationskonto i Prisma 

 

Ett villkor för att din ansökan ska beredas är att slutliga återrapporteringar för dina 

tidigare beviljade bidrag har skickats in. Detta gäller endast bidrag där tidpunkten för 

http://www.prisma.research.se/
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slutlig återrapportering har passerat. Vi tar hänsyn till eventuell tidigare beviljad 

förlängning av dispositionstiden och därmed senarelagt datum för återrapportering. 

För mer information om hur ansökan ska skrivas, se instruktioner för respektive 

bidragsform på utlysningens webbsida. 

Beredning 

Ansökningarna bedöms av en internationell beredningsgrupp som är sammansatt av 

forskare och allmänföreträdare. Beslut om finansiering fattas av Fortes styrelse.   

Eftersom ansökningarna kommer att bedömas av internationella experter bör de i sin 

helhet skrivas på engelska (undantaget de fält där det särskilt efterfrågas text på svenska). 

Om ansökan skrivs på svenska riskeras bedömningens kvalitet. 

Fortes bedömningskriterier  

Vetenskaplig kvalitet: 

• Syfte, frågeställningar, teorianknytning, bakgrund och projektets originalitet 

• Studiedesign, metoder för datainsamling och analys 

• Tvär- och/eller flervetenskaplig ansats 

• Genus- och mångfaldsperspektiv i forskningens innehåll 

Relevans: 

• Relevans i relation till samhällets behov och Fortes ansvarsområden 

• Samverkan med användare av forskningen i forskningsprocessen 

• Nyttiggörande och kommunikation av forskningsresultat 

Genomförbarhet: 

• Arbetsplanens kvalitet 

• Projektledarens och forskargruppens forskningskompetens 

• Redogörelse för eventuell tidigare egen forskning på området 

• Personal och budget som bedöms utifrån rimlighet 

Riktlinjer för hur Forte hanterar ansökningar 
där delar av forskningen ska bedrivas 
utomlands 

• Forte ser positivt på internationell forskningssamverkan. Fortes ansvarsområden 

rymmer komplexa samhällsutmaningar där internationell forskningssamverkan kan 

ge viktiga bidrag. 

• Fortes bidrag kan användas för att finansiera forskning där vissa delar bedrivs i andra 

länder, men forskningen ska vara initierad och ledd från Sverige eller tydlig del i 

samarbetsforskning. 
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• Ansökningar som innehåller internationella samarbeten bedöms med samma 

kriterier som övriga forskningsansökningar i våra ordinarie beredningsgrupper. 

• I bedömningen av forskningsansökningar ska granskarna i Fortes beredningsgrupper 

bedöma om en eventuell utlandsdel i ett projekt tillför ett mervärde för projektet eller 

är en förutsättning för ett projekt med t.ex. global eller komparativ ansats. 

• Det är huvudsökandes ansvar att ta reda på hur den egna medelsförvaltaren ställer sig 

till att finansiera forskning där vissa delar bedrivs i andra länder och finna lämpliga 

former för hur samarbetet ska gå till i varje specifikt fall.  

• Det är medelsförvaltaren för bidraget, d.v.s. den svenska huvudsökandes 

hemmainstitution i Sverige, som bestämmer och tar ansvar för att vid behov anställa 

utländsk personal eller betala för aktiviteter och tjänster som utförs i andra länder. 

Avräkningsbar tid 

Om du söker en bidragsform med särskilda krav på karriärålder har du möjlighet att 

ansöka om undantag på grund av avräkningsbar tid. Den avräkningsbara tiden ska ha 

infallit efter doktorsexamen. Godkända anledningar till avräkningsbar tid är 

föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer och 

studentorganisationer, militärtjänstgöring samt sjukdom (egen eller vård av nära 

anhörig). Observera att vi inte godkänner andra anställningar, arbetslöshet eller semester 

som avräkningsbar tid. 

Du styrker din avräkningsbara tid genom att skicka in ett intyg till forte@forte.se senast 

den 14 februari 2019. I mejlet anger du diarienumret för den ansökan som intyget gäller 

(diarienumret fås i Prisma efter utlysningens deadline, alltså bör din ansökan ha ett 

diarienummer på morgonen den 8 februari). För föräldraledighet ska intyg från 

Försäkringskassan skickas in. I det undantagsfall då detta inte är möjligt skickas istället 

ett intyg från arbetsgivaren. Det är viktigt att du i din ansökan i Prisma bockar för rutan 

för avräkningsbar tid som visar att du skickar in intyg separat. 

Open access 

Resultat från Forte-finansierad forskning ska publiceras fritt tillgängligt (open access). 

Läs mer om Open Access. 

SweCRIS 

Forte överför information om beviljade bidrag till SweCRIS, en nationell databas över 

bidragsfinansierad forskning som inrättats på uppdrag av regeringen. Läs mer om 

SweCRIS. 

mailto:forte@forte.se
http://forte.se/sok-finansiering/sa-funkar-det/open-access-och-swecris/
http://forte.se/sok-finansiering/sa-funkar-det/open-access-och-swecris/
http://forte.se/sok-finansiering/sa-funkar-det/open-access-och-swecris/
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Tidsplan 

Utlysningen stänger 
 

7 februari 2019, kl. 14:00 

Fortes styrelse fattar beslut om finansiering 
 

Maj 2019 

Projektstart 1 juli 2019 
 

 


