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Öppen konsultation  
– Forskningsbehov inom äldreområdet 
Vilken kunskap behöver vi för ett hälsosamt och aktivt åldrande? Vilka 
frågor är mest angelägna att besvara idag? Och vilka bidragsformer ger 
forskare rätt förutsättningar att möta behoven inom äldreområdet? Nu 
kan du som forskar inom hälsa, arbetsliv eller välfärd påverka framtida 
investeringar i äldreforskning. 

Bakgrund  
Forte har i uppdrag av regeringen att samordna den nationella forskningen inom 
äldreområdet.   

Som samordnare arbetar Forte för att skapa en överblick över forskningen inom 
äldreområdet, identifiera kunskapsluckor och bidra till att forskningsresultaten kommer 
samhället till nytta. Vi arbetar också för att öka samverkan mellan olika aktörer med 
koppling till samordningsområdet, till exempel forskarsamhället, forskningsfinansiärer, 
myndigheter och brukarorganisationer. Genom att överbrygga avståndet mellan 
forskning, policy och praktik bidrar Forte på lång sikt till att öka genomslaget av 
forskning i olika samhällssektorer och stimulera implementering av forskningsresultat. 

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. Äldreforskning är ett brett och tvärvetenskapligt 
forskningsområde. Till området hör till exempel studier av åldrandets sjukdomar, de 
äldres välfärd och levnadsförhållanden samt de äldres roll i samhället. Forskningen kan 
till exempel vara inriktad på service, vård och omsorg till äldre, eller hälsa och livskvalitet.  

Strategiskt underlag för forskning inom äldreområdet 
För att kunna planera för fortsatt kraftfulla satsningar inom området är det viktigt att 
identifiera och prioritera kunskapsbehov. Forte genomför just nu ett analysarbete, där det 
ingår en genomlysning av Fortes projektportfölj, en översiktlig kartläggning av 
äldreforskningsfältet samt dialoger med representanter från företrädare för det offentliga 
Sverige, professionsföreträdare, civilsamhället, forskare och kunskapscentra.  

Under hösten 2019 genomfördes totalt 71 intervjuer med företrädare för det offentliga 
Sverige, professionsföreträdare, civilsamhället, forskare och kunskapscentra. De 
frågeställningar som intervjuerna utgick från var:  

1. Samhällsutmaningar: vad utgör de stora samhällsutmaningarna kopplade till 
äldregruppen? Särskilda samhällsutmaningar kopplade till olika undergrupper? 
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2. Kunskapsbehov: vilken generell kunskap finns eller finns inte hos relevanta 
samhällsaktörer för att möta äldres behov? Vilka forskningsområden/frågor är 
prioriterade? Vilka synpunkter har du på bidragens former?  

Intervjupersonerna ombads också att beskriva strukturen för äldrefrågorna inom sin 
verksamhet, pågående och kommande verksamhet, omvärldsbevakning samt prioriterade 
frågor. 

Kunskapsbehov och samhällsutmaningar 
Utifrån de intervjuer som genomfördes under hösten 2019 har vi identifierat 
kunskapsbehov och samhällsutmaningar inom ett antal områden.  

Åldrande och hälsa 
För att främja ett aktivt åldrande men också möta hälsoproblem behövs mer kunskap om 
både psykisk och fysisk hälsa. Frågor om livskvalitet och förebyggande hälsoarbete är 
viktiga, liksom teknikens möjligheter och begränsningar. Hur kan samhället bättre ta vara 
på äldre som en tillgång och främja delaktighet är en aspekt som lyfts fram.  

Vi behöver i ökad utsträckning ställa frågan vad är ett normalt åldrande? Vad innebär 
åldrandet för olika grupper i samhället? Hur är det t.ex. att åldras i ett främmande land? 
Mer forskning ur olika perspektiv behövs generellt för gruppen äldre kvinnor. Även frågor 
som rör bl.a. missbruk, våld i nära relationer, suicid samt normer för manlighet behöver 
belysas. Äldre med psykisk ohälsa är en också stor och heterogen grupp. Det har t.ex. 
visat sig att depression och PTSD i vissa fall kan vara svåra att identifiera. 

Åldras med funktionsnedsättning eller redan nedsatt hälsa 
I takt med att fler lever längre behöver vi mer kunskap om hur det är att åldras med 
befintlig psykisk ohälsa, funktionsnedsättning och kronisk sjukdom. Det kan t.ex. handla 
om HIV, CF, intellektuell funktionsnedsättning, Downs syndrom, olika psykiska och 
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar m.fl. För många äldre finns ett behov av en 
anpassning av LSS, så forskning om lagstiftning är också angelägen. 

Välfärdens organisering 
Äldreomsorgen står inför stora utmaningar. Äldregruppens heterogenitet ställer högre 
krav på resurs- och kompetensbehov.  Frågor kring arbetsvillkor för personalen är viktiga 
för att säkerställa behov av framtida kompetensförsörjning inom denna sektor. 
Arbetsplatserna behöver även belysas ur ett mångfaldsperspektiv. Hur ska välfärdsteknik 
och digitalisering användas för att bl.a. möta kommande resursbrister? Hur kan 
samordning av olika stödinsatser organiseras bättre? 

Mer kunskap behövs också om hur rätt till likvärdig vård säkerställs trots kommuners 
olika förutsättningar, och betydelsen av ett ökat inslag av olika typer av utförare.  Hur 
olika lagstiftningar (LSS/SoL) fungerar i relation till varandra är också en viktig fråga att 
belysa.  

Bryggan mellan forskning och praktik måste förstärkas för att kunskap effektivt ska 
kunna användas i praktiken av vård- och omsorgspersonal och socialtjänstpersonal.  
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Sjukvården 
En central fråga som har lyfts är hur en jämställd och kultursensitiv vård och omsorg kan 
utvecklas som tar hänsyn till språk och kultur för att ge rätt vård och behandling? Hur 
kan vården få mer fokus på hälsofrämjande och rehabiliterande insatser är en annan 
fråga. 

Mer kunskap om diagnos och behandling av bland annat psykisk ohälsa och demens 
behövs. Det finns risk för både under- och överbehandling, och mer kunskap ökar 
möjligheten till rätt insatser för att förebygga och behandla. Förskrivning och användning 
av läkemedel generellt lyfts också fram som ett fortsatta viktigt utvecklingsområde.  

Samarbete och kommunikation mellan olika professioner, den äldre och anhöriga inom 
omsorg och sjukvård utgör en utmaning där stora kunskapsbehov finns.  

Vård och omsorg saknar kunskap att hantera en heterogen befolkning 
Liksom befolkningen i stort är gruppen äldre heterogen och villkor och behov skiljer sig 
stort. Kunskap och medvetenhet inom flertalet områden behöver öka och ett 
genomgående genus- och mångfaldsperspektiv kan bidra till fördjupad förståelse. 
Gruppen äldre omfattar bl.a. olika åldersgrupper, kvinnor och män, människor med olika 
socioekonomisk bakgrund, nationella minoriteter, tidigare invandrade och invandrade 
äldre. Vård och omsorg kan därför t.ex. behöva kunna ta hänsyn till olika mattraditioner 
och kulturella och religiösa frågor i bemötandet med äldre. Mer kunskap behövs även om 
seniora hbtqi-personers situation och mående.   

Anhöriga  
En stor del av omsorgsansvaret ligger på de anhöriga, ändå osynliggörs många gånger 
denna informella omsorg. Anhörig kan du bli när som helst i livet och frågor om anhöriga 
och deras situation behöver lyftas mer. Det kan handla om stöd och utbildning för 
anhöriga, hälsomässiga och ekonomiska konsekvenser för anhöriga och anhörigskap ur 
ett genusperspektiv.  

Samhällsplanering 
Att skapa ett äldrevänligt samhälle är centralt för att främja ett aktivt åldrande. En viktig 
fråga är därför hur vi planerar och bygger olika typer av boenden som skapar ett gott liv 
och är anpassat till mångfalden bland äldre? Hur kan vi skapa förutsättningar för att äldre 
som har behov av och vill får flytta till särskilda boenden?  

Öppen konsultation för att komplettera kunskapsbehov  
Forte bjuder nu in representanter från forskarsamhället för att komplettera de här 
identifierade kunskapsbehoven. Alla forskare som bedriver forskning inom Fortes 
huvudområden (Hälsa, Arbetsliv och Välfärd) och/eller specifikt äldreområdet är 
välkomna att delta i den öppna konsultationen.  Du har möjlighet att rangordna och 
kommentera de identifierade områdena, och att ge förslag på lämpliga bidragsformer som 
kan ge forskare rätt förutsättningar att möta samhällsutmaningar/kunskapsbehov inom 
äldreområdet.  
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