
 

Forte Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd 
Postadress Box 38084, 100 64 Stockholm Besöksadress Ringvägen 100 Tel 08–775 40 70 E-post forte@forte.se Org.nr 202100–5240 www.forte.se 1 (3) 

 

Deltagande i kanadensisk sommarskola med 
temat Längre levande äldre vuxna: 
Multidisciplinära perspektiv på ett växande 
område av forskning om åldrande (SPA 2023) 
Information om utlysningen och instruktioner för ansökan 

I den här utlysningen kan du ansöka om deltagande i sommarskolan ”Summer Program 
in Aging 2023” (SPA 2023) på temat Längre levande äldre vuxna: Multidisciplinära 
perspektiv på ett växande område av forskning om åldrande. Utlysningen är ett 
samarbete mellan the Canadian Institutes of Health Research-Institute of Aging, the Nova 
Scotia Centre on Aging, Mount Saint Vincent University och Forte. Forte står för 
kostnaden för ditt deltagande i sommarskolan, boende och resa. 

Syftet med sommarskolan SPA 2023 är att ge doktorander och postdoktorer, som är 
intresserade av forskning inom årets tema för sommarskolan, en avancerad utbildning 
som spänner över flertalet discipliner, sektorer, institutioner och geografiska områden. 
Sommarskolan möjliggör också nätverkande och karriärutveckling för juniora forskare 
och hålls på engelska. 

I denna utlysning kommer Forte att kunna bevilja tre deltagare som får delta i SPA 2023.  

Sista dag att skicka in ansökan är den 6 mars 2023 kl. 14.00.  

Tid och plats 
SPA 2023 arrangeras 4–9 juni 2023, och planeras i år att hållas på plats i Nova Scotia på 
White Point Beach Resort. 

Inriktning 
Globalt syns en ökad livslängd i alla regioner. För de flesta länder leder detta till att fler 
äldre vuxna lever upp till 80-, 90-års ålder och ibland ännu längre. I Kanada beräknas 
antalet äldre vuxna som är över 80 år öka med 300-400 procent, från 1,6 miljoner 2018 
till mellan 4,7-6,3 miljoner år 2068 (Statistics Canada, 2019). Även om denna 
demografiska trend är en framgångssaga när det gäller medicinska och sociala framsteg, 
kommer korrelationen mellan hög ålder och ökad samsjuklighet (i synnerhet demens) att 
bidra till ökade utmaningar för hälso- och sjukvård samt omsorgssektorn. SPA 2023 
kommer att belysa upplevelserna, verkligheten, behoven och utmaningarna hos denna 
växande del av befolkningen. Programmet kommer att ge juniora forskare en 
helhetsförståelse för denna grupp av äldre vad gäller frågor som rör biologi, skörhet och 
funktionsförmågor, olika nivåer av beroende samt lösningar för komplexa utmaningar 
som hälso- och socialsystemen ställs inför med en växande äldre befolkning. 

I sommarskolan SPA 2023 får du bland annat möjlighet att: 
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• Förstå heterogeniteten och formbarheten i hälsan hos de som lever i hög ålder, med 
fokus på ämnen som demens, skörhet, psykisk hälsa, funktionshinder, flera 
långvariga tillstånd, hälso- och sjukvårdsanvändning och kvalitet på vård och stöd. 

• Utforska inkludering, mångfald, jämlikhet och SGBA+ (sex and gender-based 
analysis plus) överväganden för forskning om äldre vuxna som lever längre. 

• Beakta ett ursprungsbefolkningsperspektiv. 
• Utforska en rad metodologiska tillvägagångssätt för att undersöka äldre vuxna som 

lever längre, inklusive tillvägagångssätt som erbjuder ett meningsfullt engagemang 
för äldre vuxna. 

• Få en förståelse för covid-relaterade konsekvenser för forskning. 
• Förstå potentiella forskningsmöjligheter och tillgänglighet av datakällor. 
• Interagera med ledande forskare och akademiska mentorer med expertis inom 

området äldre vuxna som lever längre. 
• Bli bekant med policyer och praxis som stödjer äldre vuxna som lever längre i både 

samhällen och hälsovård. 
• Förstå etiska och sociala frågor kring forskning som involverar äldre vuxna som lever 

längre. 
• Få en förståelse för studierna och initiativen kopplade till Institute of Agings stora 

initiativ: Canadian Longitudinal Study on Aging och Canadian Consortium on 
Neurodegeneration in Aging. 

• Utveckla färdigheter i kunskapsmobilisering och kunskapsöversättning för olika 
målgrupper (allmänhet, media, vårdpersonal, beslutsfattare). 

• Utveckla färdigheter i att skriva ansökningar och peer review-förfarandet. 
• Utforska karriärmöjligheter och färdigheter för karriärutveckling. 
• Bygga upp ett professionellt multidisciplinärt nätverk av forskare som är intresserade 

av forskning inom området äldre vuxna som lever längre. 

Ansökningsprocessen 

Vem kan söka? 
Du ska vara doktorand eller postdok vid en av Forte godkänd medelsförvaltare och 
bedriva forskning med relevans för temat på SPA 2023. Även doktorander som ännu inte 
är registrerade kan komma i fråga i mån av plats, förutsatt att sommarskolans inriktning 
är av hög relevans för ett planerat doktorandprojekt. Forskningen ska också ligga inom 
Fortes områden hälsa, arbetsliv och välfärd. 

Sökande som aldrig tidigare deltagit i SPA har förtur. 

Hur ansöker man? 
För att ansöka, fyll i ansökningsformuläret som finns under rubriken ”bilagor” på 
utlysningens webbsida på Forte.se. Formuläret är baserat på arrangörens mall för 
ansökningar. Till ansökan ska ditt CV (max tre sidor) och ett rekommendationsbrev från 
din handledare bifogas. Du kan med fördel spara dessa dokument i en och samma fil. Din 
ansökan och tillhörande dokument ska mailas som pdf- eller word-fil(er) till 
forte@forte.se. Döp filen/filerna till ditt efternamn följt av förnamn. Skriv ”SPA 2023” i 
mailets ämnesrad.  

https://forte.se/sok-finansiering/att-soka-bidrag/vem-kan-soka/kriterier-for-medelsforvaltare/
https://forte.se/om-forte/vart-uppdrag/forskningsomraden/
mailto:forte@forte.se
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Observera att sommarskolan hålls på engelska och att ansökan ska skrivas på engelska.  

Deadline att skicka in din ansökan är den 6 mars kl. 14.00. 

Beredning 
Bedömningen av inkomna ansökningar görs av en grupp av externa granskare som anlitas 
av Forte. Forte tar sedan beslut om vilka som får delta i SPA 2023. Forte kommer att 
bedöma hur vi ser att sommarskolan bidrar till den sökandes forskning och 
forskarutveckling. 

Generella krav 
• Forskningens relevans i relation till Fortes områden och utlysningens inriktning. 

Bedömningskriterier 
• Ansökans koppling till inriktningen för SPA 2023: Längre levande äldre vuxna: 

Multidisciplinära perspektiv på ett växande område av forskning om åldrande. 
• Hur sommarskolan bidrar till den sökandes forskning och forskarutveckling. 

Forte strävar också efter att uppnå en jämn könsfördelning i förhållande till söktryck och 
efter att bevilja forskare och studenter från olika grupper och lärosäten.  

Tidsplan 
Utlysningen stänger: 6 mars 2023 kl. 14:00  

Beslut om vilka sökande som beviljas deltagande i sommarskolan: 27 mars 
2023  

Sommarskola: 4–9 juni 2023 
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