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Förord 
Med denna verksamhetsrapport ger vi en kortfattad sammanfattning av den verksamhet som 
bedrivits inom Centre for Ageing and Supportive Environments (CASE) under 2018. Detta år 
är det första i den treårsperiod som stark forskningsmiljö vid Lunds universitet som enligt 
beslut av Medicinska fakultetsstyrelsen, med stöd från såväl rektor som dekanerna vid 
Juridiska fakulteten, Lunds Tekniska Högskola och Samhällsvetenskapliga fakulteten, följer 
efter den 10-årsperiod som Centre of Excellence som finansierades av FORTE.  
 
Året har präglats av nyorientering och uppbyggnad av en mer nätverksinriktad struktur för att 
fortsatt stimulera och stödja forskningen om åldrande och stödjande miljöer vid universitetet.  
 
Styrgruppen för CASE vill särskilt tacka ledningarna för Medicinska fakulteten och Lunds 
Tekniska Högskola för ekonomiskt stöd för att göra det möjligt för oss att upprätthålla 
centrumets grundläggande funktioner.  
 

Lund 28 februari 2019 

 

Susanne Iwarsson 

Professor, föreståndare för CASE 
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Partners 
Juridiska fakulteten (JUR)  
Juridiska institutionen, Norma äldrerätt 
 
Lunds Tekniska Högskola (LTH) 
Institutionen för bygg- & miljöteknologi, Avdelningen för byggproduktion 
Institutionen för designvetenskaper, Certec 
Institutionen för teknik och samhälle, Trafik och väg 
 
Medicinska fakulteten (MED) 
Institutionen för hälsovetenskaper,  
Aktivt och hälsosamt åldrande; Delaktighet, åldrande och vardagsliv 
 
Samhällsvetenskapliga fakulteten (SAM)  
Socialhögskolan, Äldreomsorgens vardag och villkor 
 
Vid varje fakultet finns ett antal personer som ingår i CASE nätverk, för närvarande knappt 
50 personer. Dessa får regelbundet inbjudningar till CASE Scientific Sessions (CSS) och 
andra aktiviteter samt information som bedöms vara av gemensamt intresse. 
Informationsflödet inom nätverket administreras av forskningsadministratör vid Institutionen 
för hälsovetenskaper.  
 
Styrgrupp 
Styrgruppen har hållit tre möten under året, 19 januari, 24 april och 5 november. 
Minnesanteckningar från mötena finns att tillgå. 
 
Susanne Iwarsson/MED  ordförande 
Agneta Malmgren Fänge/MED  ledamot 
Håkan Jönson/SAM ledamot 
Per-Olof Hedvall/LTH ledamot 
Titti Mattsson/JUR ledamot 
Lizette Norin/MED doktorandrepresentant 
Steven Schmidt/MED adjungerad 
 
Administrativa uppgifter handhas av Ingrid Hilborn, forskningsadministratör (MED). Erik 
Skogh, kommunikatör (MED), ansvarar framförallt för extern kommunikation, i samarbete 
med de fyra fakulteternas kommunikatörer.    
 
Doktorander och disputationer 
Per-Olof Hedvall (LTH) har under året fungerat som studiekoordinator för de doktorander 
som är anslutna till CASE. Vid årets början var åtta doktorander anslutna, sju från MED och 
en från LTH. Under året tillkom ytterligare sex, samtliga från MED. Under året disputerade 
fyra doktorander (MED): 
 

http://www.law.lu.se/#!elderlaw
http://www.bekon.lth.se/
http://www.certec.lth.se/
http://www.tft.lth.se/
http://portal.research.lu.se/portal/sv/organisations-researchgroups/active-and-healthy-ageing-research-group(2de14c24-f84f-4c4c-b8de-5da3adf952ab).html
http://portal.research.lu.se/portal/sv/organisations-researchgroups/participation-ageing-and-everyday-life(1aa435e3-9ac9-49bc-afe0-64b88fa7414c).html
https://www.soch.lu.se/forskning/forskargrupper/aldreomsorgens-vardag-och-villkor
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Maya Kylén (hälsovetenskap) 2018-06-01 
Perceived aspects of home, health and well-being among people in Sweden aged 67-70 years 
Maya Kylén var under sin tid som doktorand ansluten till Nationella forskarskolan om 
åldrande och hälsa (SWEAH). 
 
Manzur Kader (hälsovetenskap) 2018-06-14 
Activity avoidance, perceived walking difficulties, and use of mobility devices in people with 
Parkinson’s disease 
Manzur Kader var under sin tid som doktorand ansluten till SWEAH. 
 
Emma Carlstedt (hälsovetenskap) 2018-12-12 
Activity and participation among stroke survivors – towards a self-management intervention 
supporting travelling by bus 
 
Kristina Rosqvist (klinisk medicin) 2018-12-17 
Towards a better care for late stage Parkinson's disease 
 
De elva doktorander som ingår i CASE nätverk är: 
Nilla Andersson (MED), antagen 2018 
Martina Axmin (JUR), antagen 2012 (ansluten till SWEAH under fyra år) 
Yadanuch Boonyaratana (MED), antagen 2018 
Christine Etzerodt Lausten (MED), antagen 2017 (är ansluten till SWEAH) 
Joakim Frögren (MED), antagen 2018 (är ansluten till SWEAH) 
Magnus Lindh-Rengifo (MED), antagen 2018 
Anna Martinsson (MED), antagen 2018 
Lizette Norin (MED), disputerar 2019-01-18 (är ansluten till SWEAH) 
Anna Norlander (MED), disputerar 2019-05-29 
Jean Ryan (LTH), disputerar 2019-03-22 (har varit ansluten till SWEAH) 
Samantha Svärdh (MED), antagen 2018 
 
Gästforskare 
• Professor Saeid Sadeghieh Ahari, Ardebil University of Science, Iran. Augusti till 

september 2018. 
 
Gästdoktorander: 
• Fan Wu, Beijing University, Kina, påbörjade 14 september 2018 sitt sex månader långa 

besök som gästdoktorand.  
• Valerio Mattia Scandali, Polytechnic University of Marche, Faculty of Medicine, Ancona, 

Italien; 7 mars till 6 juli 2018. 
 
  

http://portal.research.lu.se/portal/en/publications/perceived-aspects-of-home-health-and-wellbeing-among-people-in-sweden-aged-6770-years(a345cb23-91c2-48f2-ae57-c07f1610248f).html
http://portal.research.lu.se/portal/en/publications/activity-avoidance-perceived-walking-difficulties-and-use-of-mobility-devices-in-people-with-parkinsons-disease(86703b87-c8d5-4743-bac7-a9febf12c06e).html
http://portal.research.lu.se/portal/en/publications/activity-avoidance-perceived-walking-difficulties-and-use-of-mobility-devices-in-people-with-parkinsons-disease(86703b87-c8d5-4743-bac7-a9febf12c06e).html
http://portal.research.lu.se/portal/en/publications/activity-and-participation-among-stroke-survivors-towards-a-selfmanagement-intervention-supporting-travelling-by-bus(5805af09-e658-4f16-a650-dc7e9c137ca7).html
http://portal.research.lu.se/portal/en/publications/activity-and-participation-among-stroke-survivors-towards-a-selfmanagement-intervention-supporting-travelling-by-bus(5805af09-e658-4f16-a650-dc7e9c137ca7).html
http://portal.research.lu.se/portal/en/publications/towards-a-better-care-for-late-stage-parkinsons-disease(11458d69-0f36-472f-8572-b199a92d6974).html
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Doktoranddagar 
En gång per år anordnas en doktoranddag. Detta år hölls den i Biskopshuset den 7 november. 
På agendan stod Universal Design, användarmedverkan och ”disability studies”, under 
ledning av docent Per-Olof Hedvall. Dessutom medverkade Aleksandra Popovic, 
doktorandombudsman vid LU med information och frågestund. 
 
CASE Scientific Sessions (CSS) 
Under denna rubrik annonseras seminarier, workshops, gästföreläsningar, mm från alla fyra 
fakulteterna som kan vara av intresse för medarbetarna i CASE nätverk. Under året 
genomfördes följande CSS: 
 
Roderick Lawrence 2018-03-07  LTH/MED 
Professor Roderick Lawrence från University of Geneva, Schweiz, höll dels en öppen 
föreläsning ”Understanding inter- and trans- disciplinary contributions: applications for health 
ageing societies”, dels en workshop med inbjudna doktorander, handledare och medarbetare; 
”Practical exercise to enable participants to position their research in the landscape of inter- 
and trans-disciplinary research”. 
 
Maya Kylén 2018-03-15 MED 
Kappaseminarium inför disputation. 
 
Gerard Quinn 2018-03-19 JUR 
Professor Gerard Quinn från Galway University, Irland, höll en föreläsning på ämnet “The 
right to community living for older people – future directions of the EU structural funds”. 
 
Linda Moberg 2018-04-17 JUR 
Linda Moberg, forskare vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala 
universitet, talade om sin avhandling ”Privatisering av äldreomsorgen” i vilken hon undersökt 
hur marknadsanpassningen har påverkat svensk äldreomsorg. 
 
Tobias Olsson 2018-04-19 MED 
Professor Tobias Olsson, Medie- och kommunikationsvetenskap, Lunds universitet: 
Presentation av pågående forskning om åldrande och teknik. 
 
Michael Thomson 2018-05-08  JUR 
Alysia Blackham 
Dr Alysia Blackham, Melbourne Law School, Australien: “Individual enforcement of age 
discrimination claims in Australia and the UK”. Professor Michael Thomson, Leeds and 
Sydney Universities, Australien: “Bioethics & vulnerability: recasting the objects of ethical 
concern”.  
 
Per-Olof Hedvall 2018-05-30 LTH 
Anders Wretstrand 
Idéseminarium för att generera nya tvärvetenskapliga forskningsprojekt inom CASE. 
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Emma Carlstedt 2018-09-19 MED 
Kappaseminarium inför disputation 
 
Lizette Norin 2018-10-04 MED 
Kappaseminarium inför disputation 
 
Patricia Moore 2018-10-23, 2018-10-25 LTH 
Workshop, heldag: “A designed life: creating for me & we” samt “Certec informerar 2018” 
bjöd in till två föreläsningar med Patricia Moore: “Dignity by design: delivering lifespan 
solutions for global equity & inclusion” samt “Lifespan design: the universal challenge”. Dr. 
Patricia Moore som är en av grundarna till Universal Design/Universell utformning och kallas 
ibland för ”The mother of Universal Design” (https://en.wikipedia.org/wiki/Patricia_Moore).  
 
PhotoVoice 2018-11-29 LTH 
En utbildning i metoden Participatory Photography, ledd av en expert från England, 
genomfördes med deltagare från samtliga fyra fakulteter. Läs mer om PhotoVoice här. 
 
Konferenser och möten 
22 mars 2018, samarrangemang Sveriges Gerontologiska Sällskap | CASE | SWEAH 
CASE var, tillsammans med SWEAH,  medarrangör när Sveriges Gerontologiska Sällskap 
(SGS) arrangerade en heldag på temat ”Evidensbaserad prevention, vård och omsorg för äldre 
– ambitioner och verklighet”. Förmiddagens 
program vände sig till forskare och professionella 
inom vård och omsorg, med följande 
programpunkter: Statliga stimulansåtgärder för att 
främja kvalitén i äldreomsorgen/Sven-Erik 
Wånell; Om utmaningar i praktiknära forskning 
om boende, teknik och åldrande/Agneta 
Malmgren Fänge. Allmänheten var inbjuden till 
eftermiddagens program. Några av SWEAHs 
doktorander höll korta anföranden om sin 
pågående forskning och Pia Petersson pratade om 
Förebyggande hembesök för seniorer. SGS delar 
årligen ut Stora Gerontologipriset och förra årets 
SGS-pristagare, Astrid Norberg, höll sin 
prisföreläsning ”Att leva med demenssjukdom”.  
I år gick priset till Dagny Carlsson, världens 
äldsta bloggare (106 år i maj 2018).  Priset 
överlämnades av Susanne Iwarsson, tillika 
ordförande i SGS. Därefter intervjuade CASE 
kommunikatör Dagny, vilket bidrog till att 
prisutdelningen fick betydande uppmärksamhet i 
sociala medier. 
 

Professor Susanne Iwarsson, koordinator för CASE & SWEAH 
och ordförande i SGS, överlämnar blommor och diplom till 
Dagny Carlsson, mottagare av Stora Gerontologipriset 2018. 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Patricia_Moore
https://photovoice.org/
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26 oktober 2018 COST action on Ageism slutmöte i Bryssel  
Den 26 oktober hölls det avslutande mötet för EU COST action on Ageism i Bryssel, där 
medarbetare från CASE medverkade. Forskargruppen inom Äldrerättsmiljön (JUR) har under 
de senaste fyra åren medverkat i arbetsgruppen Law and Ageing som nu framgångsrikt 
avslutat sitt arbete. 
 
Forskningsprogrammet UserAge 
UserAge är ett omfattande forskningsprogram till vilket Forte beviljade medel (9+9 milj kr, 
3+3 år) efter det att deras finansiering till CASE upphört. Programmet koordineras as Susanne 
Iwarsson och engagerar inom LU forskare vid MED och JUR, med Göteborgs universitet, 
Linnéuniversitetet och Högskolan Kristianstad som partners. Sammanlagt ca 25 forskare är 
engagerade. Programmets mål är att öka kunskapen om forskning med och om 
brukarmedverkan inom området åldrande och hälsa, läs mer här.   

 
Tematiskt samverkansinitiativ 
Det tematiska samverkansinitiativet ”Sociala rättigheter och boende för den åldrande 
befolkningen” leds av forskare inom 
CASE och fick under året 
finansiering av Lunds universitet 
(2018-2020). Initiativet inbegriper 
samtliga fyra fakulteter i samarbete 
med externa partners såsom 
Högskolan Kristianstad, Hälsostaden 
Region Skåne, Helsingborgs 
kommun, Karlshamnsbostäder AB, 
Österlenhem AB, miThings, 
Tech4Care, PRO, SPF Seniorerna och 
Vetenskap & Allmänhet. Professor 
Susanne Iwarsson (MED) är 
koordinator för initiativet, med biträdande forskare Marianne Granbom (MED) som 
aktivitetskoordinator.  
 
Den åldrande befolkningen är en global samhällsutmaning. Inkluderande bostäder och 
bostadsområden och möjligheten att leva ett hälsosamt liv i alla åldrar kräver kunskap och 
forskning om boende för en mångfasetterad åldrande befolkning ur ett socialt 
rättighetsperspektiv. Inom samverkansinitiativet utvecklar vi ny kunskap om utmaningar och 
möjligheter rörande bostäder och bostadsområden för den åldrande befolkningen. Målet är att 
genom konkret samverkan generera kunskap som påverkar framtidens bostadspolitik och 
boende.  
 
Länk till LU:s hemsida med tematiska samverkansinitiativ 
 
  

http://portal.research.lu.se/portal/en/projects/userage-understanding-user-participation-in-research-on-ageing-and-health(487929a4-325f-4c4f-8744-4d9ff4c980f3).html
https://www.lu.se/innovation-samverkan/vara-tematiska-samverkansinitiativ
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MIRAI 
Medarbetare från CASE (MED) medverkar aktivt i arbetet inom ramen för det svensk-
japanska samarbetsprojektet MIRAI (2017-2019), vilket koordineras av LU. Susanne 
Iwarsson ingår i den vetenskapliga styrgruppen för temat Ageing. Biträdande forskare Björn 
Slaug och docent Steven Schmidt har etablerat samarbete med forskare i Japan och 
genomförde under året gästforskarvistelser där. Ett av projekten som Slaug initierat har 
erhållit bidrag från en japansk finansiär och Schmidt får viss finansiering för sina insatser från 
Keio University där han är utnämnd som gästlärare. Iwarsson, Slaug och Schmidt medverkade 
i det MIRAI-seminarium som genomfördes i Tokyo i oktober 2018. 
 
Övriga projekt 
Alla projekt vid Lunds universitet läggs in i LUCRIS. Via länken ser man alla pågående 
projekt med anknytning till CASE: 
 
Kommunikation 
Under första halvåret byggdes hemsidan för CASE om, med en svensk och en engelsk 
version, se https://www.case.lu.se/ . CASE har också en Facebooksida, sök på:  
CASE - Centre for Ageing and Supportive Environments - Lunds universitet, samt ett  
Twitterkonto: #caselunduni 

CASE & UserAge Brukarråd 
Redan 2010 etablerades ett brukarråd inom CASE. Under 2017 omarbetades instruktionen för 
brukarrådet, i nära samarbete med tidigare ordförande och ledamöter. Brukarrådet arbetar på 
uppdrag av CASE, med engagemang särskilt inom forskningsprogrammet UserAge. 
Brukarrådets ordförande är Stig Ålund, f d direktör för Kommunförbundet Skåne och numera 
aktiv inom PRO såväl nationellt som lokalt. Läs mer om brukarrådet här. 

Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa (SWEAH) 
Sedan 2014 koordinerar forskare vid CASE den nationella forskarskolan om åldrande och 
hälsa för Lunds universitets räkning, med 14 universitet och högskolor samt Region Skåne 
som partners. Forskarskolan  finansieras av Vetenskapsrådet och leds av en partssammansatt 
styrelse, med professor em. Agneta Stark som ordförande. Verksamhetsberättelsen för 
SWEAH för 2018 kommer att fastställas av styrelsen 27 mars 2019 och publiceras därefter på 
www.sweah.lu.se . 
 
Populärvetenskaplig kommunikation 
Ett 30-tal artiklar och övriga framträdande i media har skett under året (bifogat finns ett 
axplock). 
 
I LUs magasin (LUM) publicerades i september 2018 ett flertal artiklar om den nysatsning på 
forskningen om åldrande och stödjande miljöer som sker inom CASE. Bland artiklarna fanns 
bland annat en intervju med Titti Mattsson (JUR) om äldrerätt och forskningsprojektet ”Vems 
röst? Biståndshandläggning och demens” (finansierat av Familjen Kamprads stiftelse) och en 
med Susanne Iwarsson (MED) om projektet GenerationTech (finansierat av FORTE). 
 

http://portal.research.lu.se/portal/en/projects/search.html?search=Centre+for+Ageing+and+Supportive+Environments&uri=&logicalname=&lastName=&organisationName=&type=+&projectDateStart=+&projectDateEnd=+&period=running
https://www.case.lu.se/
https://www.case.lu.se/case-userages-brukarrad
http://www.sweah.lu.se/
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Vetenskapliga artiklar, böcker/bokkapitel/konferensbidrag 
Vetenskapliga originalartiklar och böcker/bokkapitel som under året publicerats av forskare 
inom CASE återfinns genom sökning på aktuella medarbetare i LUCRIS listade här: 
https://www.case.lu.se/medarbetare/disputerade-forskare. Några exempel på böcker/ 
bokkapitel är: 
 
Titti Mattsson, bidrog till boken Ageing, Ageism and the Law - European 
Perspectives on the Rights of Older Persons (red. Issi Doron och Nena 
Georgantzi). Edward Elgar Publishing 2018. Boken är den första av sitt slag 
och erbjuder en djup och mångsidig analys av relationerna mellan åldrande, 
åldersdiskriminering och rätt inom Europa. Titti Mattsson har skrivit 
kapitlet "Age, Vulnerability and Disability". 
 

Susanne Iwarsson skrev kapitlet ”From occupational therapy to 
environmental geronotology” i boken “Environments in an aging society: 
Autobiographical perspectives in environmental gerontology” (red. 
Chaudhury & Oswald) samt kapitlet “Ett arbetsterapeutiskt 
folkhälsoperspektiv” i boken ”Hälsa och aktivitet i vardagen – ur ett 
arbetsterapeutiskt perspektiv” (red. Kroksmark).  
 

Håkan Jönson var medförfattare till bokkapitlet ”Ageism and the rights of 
older people”, ”Är olikheter och variation inom äldreomsorgen ett 
problem?”, ”Konceptbaserade äldreboenden - både likhet och variation”, 
”Skilda upplevelser och möjlighetshorisonter bland äldre brukare av 
äldreomsorg och LSS-insatser” samt redaktör för boken ”Äldreomsorger i 
Sverige: Lokala variationer och generella trender”.  
 
Därutöver har medarbetarna medverkat med många bidrag vid en rad vetenskapliga 
konferenser. Representationen från CASE var särskilt markant vid Nordisk Gerontologisk 
Kongress i Oslo i maj samt vid Annual Conference of the Gerontological Society of America 
(GSA) i Boston, USA, i november. 
 
Ekonomi 
CASE har under året haft ekonomiska bidrag från LTH och MED; 500 000 kr från respektive 
fakultet. De resurser som därmed kunnat ställas till förfogande har varit tillgängliga för 
samtliga medarbetare som ingår i CASE nätverk. Medlen har finansierat personalresurser för 
administration, arbetet med Fortes 10-årsutvärdering av CASE, stöd till anslagsansökningar, 
kommunikation, databashantering och statistikstöd (MED) samt för koordinering av 
aktiviteter för doktorander och CSS och stöd till anslagsansökningar (LTH). Vidare har 
medlen använts för att finansiera driftkostnader relaterade till nätverket, t ex lokalhyra och 
telefonkostnader för nyss nämnda personal, tryckning av informationsmaterial, resekostnader 
och arvoden till inbjudna forskare, mm. 
 

https://www.case.lu.se/medarbetare/disputerade-forskare
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Donationen till LU från Föreningen för äldrevård och gerontologi i Lund finansierar med 3,5 
miljoner kr årligen en del av den forskning som bedrivs inom forskargruppen Aktivt och 
hälsosamt åldrande (MED) och bidrar därmed avsevärt till forskningen inom CASE. 
 
Beviljade forskningsbidrag 
De bidrag som inför/under 2018 beviljats till projekt som leds av och/eller engagerar 
medarbetare i CASE uppgår totalt till nästan 47 miljoner SEK (Tabell 1).  
 
Tabell 1. Beviljade forskningsbidrag 2018. 
Finansiär Projekt Belopp SEK PI/co-PI Fakultet 

LMK-stiftelsen Movement and Reality Lab, Forum 
Medicum 

7 500 000 S Schmidt MED 

Vinnova Universal Design in Sweden 7 026 000 PeO Hedvall LTH 

Crafoordska 
stiftelsen 

Ny forskningsmiljö i Health Law 7 000 000 T Mattsson JUR 

Forte GenerationTech 5 900 000 S Iwarsson MED 

Formas Utrymning från byggnader i ett 
åldrande samhälle 

3 000 000 E Ronchia, Avd 
brandteknik 

LTH 

Formas Bo bättre tillgängligt 2 999 814 S Iwarsson MED 

Erasmus+ My Relief 2 500 000 A Malmgren Fänge MED 

Kampradstiftelsen Vems röst? Biståndshandläggning 
och demens 

2 100 000 T Mattsson JUR 

LU Tematiskt samverkansinitiativ 1 900 000 S Iwarsson MED, LTH, 
JUR, SAM 

 Verksamhetsbidrag CASE 500 000 S Iwarsson MED 
 Verksamhetsbidrag CASE 

MultiPark, infrastruktur  
500 000 
384 000     

PeO Hedvall 
Maria H Nilsson 

LTH 
MED 

Erasmus+ Dem@entoring 550 000 A Malmgren Fänge MED 

Neurofonden Neurofondens stora pris  300 000 S Iwarsson MED 

Systembolaget Lågtröskelboenden för äldre 
missbukare: livskvalitet eller 
uppgivenhet? 

200 000 H Jönsson SAM 

Forte Ålder eller behov?  
Ålderskategoriseringar som grund 
för omsorg och stöd till äldre 

4 100 000 T Harnett SAM, JUR 

Forte Bostadsutmaningar för åldrande 
befolkningar i Sverige och Japan 

200 000 B Slaugb MED 

LU Innovation Beslutsstöd för bättre tillgänglighet 
i boendet. 

150 000 B Slaugb MED 

Sveriges Arbets-
terapeuters 
stipendiefond 

Att vara äldre och bo i utsatta 
områden – en pilotstudie 

60 000 M Granbomb MED 

LU Innovation Utveckling av boenderådgivning 
för äldre 

15 000 M Granbom MED 

a  Med medsökanden från CASE (MED). Ronchi är fr om 2019 medarbetare i CASE. 
b  Relaterat till dessa bidrag erhölls dessutom stimulansbidrag för yngre forskare från Institutionen för 

hälsovetenskaper (MED). 
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Fortes utvärdering av Centres of Excellence 2007-2017 
Under 2018 genomförde forskningsrådet Forte sin avslutande utvärdering av de tio nationella 
Centres of Excellence som man finansierat under perioden 2007–2017.  
 
CASE fick genomgående positiva omdömen i utvärderingen. Enligt Forte har CASE bidragit 
till kunskapsutvecklingen inom den miljöinriktade gerontologin, inte minst genom viktiga 
bidrag till begreppsbildning och metodologi. CASE har kommit att etablera sig som ett 
internationellt forskningsnav inom området åldrande och stödjande miljöer, vilket återspeglas 
i ett ökande antal publikationer i ledande, internationella tidskrifter inom området. CASE 
utmärker sig särskilt inom två områden: forskningen om åldrande och boende, vilken 
betecknas som världsledande, samt forskningen med och om brukarmedverkan.  
 
Läs Fortes utvärderingsrapport: Forte Centres of Excellence - Final Evaluation October 2018 
 

https://www.case.lu.se/sites/case.lu.se/files/final_report_forte_centra_10_years_2018_0.pdf
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■ Avgifter för matinköp via nätet får inte 
läggas över på äldre med hemtjänst.

Det säger juridikprofessorn Titti Matts-
son i Lund.

Hon har stöd av en färsk dom i förvalt-
ningsrätten.

Titti Mattsson är professor 
i offentlig rätt vid Juridiska 
fakulteten i Lund och do-
cent i socialrätt och socialt 
arbete. Hennes forskning 
är inriktad på rättssäker-
hets- och integritetsfrågor, 
med fokus på bland annat 
äldrerätt.

Sydsvenskan bad henne 
syna en förvaltningsrätts-
dom från november i fjol, 
som slår fast att en 97-årig 
man från Trelleborg slipper 
handla mat på nätet och stå 
för leverantörernas avgifter 
som han inte har råd med. 
I domen hänvisas till praxis 
i kammarrätten.

– Om det medför avgift 
att få varor via nätet är det 
lagstridigt enligt min be-
dömning. Extra avgifter 

för den enskilde i samband 
med insatsen ligger utan-
för vad lagen medger, sä-
ger Titti Mattsson.

Hon anser att domen som 
avkunnats i förvaltnings-
rätten i Malmö, och inte 
överklagats av socialnämn-
den i Trelleborg, är bra.

– Den speglar något. 
Kommunen måste ta hän-
syn. Man kan inte lägga på 
de äldre avgifter på det här 
sättet. Klassisk socialforsk-
ning visar att det är dyrt att 
vara fattig. Det är väldigt 
dyrt att köpa små portioner 
jämfört med att storhand-
la. Tillkommer det dessut-
om avgifter blir det en yt-
terligare belastning.

97-åringen meddelade 

förvaltningsrätten att han 
inte hade dator, eller kunde 
läsa på dator eller ipad, och 
att han inte hade råd att be-
tala de dyrare varor som er-
bjuds på nätet och betala 
de olika avgifter som tas ut 
för bland annat leverans.

Förvaltningsrätten kom 
fram till att mannen behöv-
de hjälp med inköp för att 
uppnå en skälig levnads-
nivå och att någon ekono-
misk behovsprövning inte 
skulle göras. Rätten hänvi-
sade till kammarrättspraxis 
om att kommunen inte kan 
anvisa alternativ där den 
enskilde själv måste betala.

– Man pratar mycket om 
att äldre ska ha ett värdigt 
liv. Det som är bra för en 
person kan vara fullstän-
digt ovärdigt för en annan, 
som hamnar i en situation 
där han eller hon inte kla-
rar sig själv. Lagen kräver 
individanpassning, säger 
Titti Mattsson, som läst 
Sydsvenskans artiklar om 
förändringen i Lund.

Hon konstaterar att 

ett stort antal människor 
är förhindrade att aktivt 
handla på nätet och påmin-
ner om en siffra från Statis-
tiska centralbyrån som vi-
sade att 40 procent av be-
folkningen mellan 75 och 
85 inte hade internet i hem-
met (2015).

– Det är väldigt många. 
Hur kan vi förutsätta att en 
så stor del av vår befolkning 
ska jobba med redskap de 
inte har? Det är en alldeles 
för snabb utveckling. En 
stor andel äldre i Sverige 
har reella problem med det 
här att beställa tid till sjuk-
vården och hantera alla da-
torbaserade system. Vi får 
inte ringakta det. Därför 
är individanpassningen så 
viktig.

De äldre som har dator, kla-
rar kortbetalning och be-
ställning kan efter föränd-
ringen handla själva och 
behöver inte längre hjälp 
från hemtjänsten. För dem 
kan varuinköpen bli ännu 
dyrare, eftersom de klassas 
som vanliga kunder och 

krävs på högre avgifter om 
de gör små inköp.

– Det är en märklig kon-
sekvens. Det ligger i linje 
med att socialtjänsten vill 
slimma sin verksamhet. 
Det är olyckligt eftersom 
den har ansvar för äldre 
som har omsorgsbehov. So-
cialtjänsten är inte avsedd 
för att slimmas och stan-
dardiseras. Den ska indi-
vidanpassats för delaktig-
het, god kvalitet och själv-
bestämmande.

Titti Mattsson anser att det 
beslut om ändrade direktiv 
för inköp som fattats inte 
kan sägas strida mot lagen 
generellt sett.

– För en del är föränd-
ringen till det bättre. Pro-
blemet är att den behöver 
anpassas till den äldres för-
utsättningar och situation. 
Och det får inte medföra 
extra avgifter.

TEXT: MARIKA 
ANJOU
marika.anjou 
@sydsvenskan.se

Professor: Fel begära att 
äldre ska köpa mat på nätet

Successivt har alla Lundabor med hemtjänst tvingats börja veckohandla sin mat via nätet. Det bryter mot socialtjänstlagen, enligt professor Titti Mattsson.

ÄLDREMAT VIA NÄTET

”Det är dyrt att vara fattig. 
Det är väldigt dyrt att köpa 
små portioner. Tillkommer 
det dessutom avgifter blir 
det en ytterligare belast-
ning”, säger professorn Titti 
Mattsson.
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Detta har hänt
■ Det var i februari 2017 som 
vård- och omsorgsnämnden 
beslutade att Lundaborna ska 
göra sina stora varuköp med 
hemleverans via olika matvaru-
affärers webbplatser, eller boka 
leverans av färdigkomponerade 
matkassar. Det sågs som ett sätt 
att följa med i samhällsutveck-
lingen och att öka valfriheten 
för den äldre. 
■ Förändringen har genomförts 
successivt.
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Chef: Martin Hallgren Biträdande chef: Lena Philipson
E-post: lund@sydsvenskan.se Telefon: 046-19 71 00

Postadress: Sydsvenskan, Skomakaregatan 1, 223 50 Lund
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https://www.hemtrevligt.se/hemmetsjournal/artiklar/artiklar/20180405/halsojournalen-avsnitt-4-
teknikens-betydelse-for-halsan/ 
 

https://www.hemtrevligt.se/hemmetsjournal/artiklar/artiklar/20180405/halsojournalen-avsnitt-4-teknikens-betydelse-for-halsan/
https://www.hemtrevligt.se/hemmetsjournal/artiklar/artiklar/20180405/halsojournalen-avsnitt-4-teknikens-betydelse-for-halsan/
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Tyko
■ Idag har Tyko namnsdag. 
Namnet är en latinsk form 
av det nordiska Tyke, i sin 
tur en sidoform av Toke 
’tok’. Cirka 550 bär namnet, 
140 kallas så. Medelåldern 
för tilltalsnamnet Tyko är 
36 år.

”Den väg du går alle-
na för bort ifrån dig 
själv.”

Pär Lagerkvist (1891–1974), 
författare.

DET HÄNDE DÅ

■ För 15 år sedan, 2003, 
föddes en kunglig flickba-
by i Norge. Prinsessan Mär-
tha Louise och författaren 
Ari Behn välkomnade sitt 
första barn, Maud Angeli-
ca Behn.
■ För 25 år sedan, 1993, 
dömdes huvudmannen 
i La Reine-affären till sju 
års fängelse. 39-åringen var 
delaktig i en av de största 
skalbolagshärvorna i lan-
det och mer än 400 skalbo-
lag hade tömts på över två 
miljarder kronor.
■ För 35 år sedan, 1983, be-
slöt riksdagen att låta Saab 
utveckla ett nytt, svenskt 
stridsplan – Jas. Taket för 
budgeten fastställdes till 
24,9 miljarder kronor men 
det som väckte mest upp-
märksamhet kring projek-
tet var den multifunktio-
nella tekniken: planet skul-
le under flygningen kunna 
växla mellan attack, jakt 
och spaning.

FÖDELSEDAGAR

■ För 48 år sedan, 1970, 
föddes den amerikan-

ska tennisspelaren Andre 
Agassi. Han slog igenom 
i världseliten som ton åring 
och dominerade spor-
ten på 1990-talet och tidi-
ga 2000-talet. Idag är han 
pensionerad och gift med 
det tyska före detta tennis-
proffset Steffi Graf.

■ För 56 år sedan, 1962, 
föddes politikern och agro-
nomen Åsa Domeij. Hon 
gjorde tidigt karriär inom 
Miljöpartiet och satt i riks-
dagen 1988–1991 och 2002–
2006. Numera arbetar Do-
meij som hållbarhetschef 
på Axfood.

BEMÄRKELSEDAGEN

■ Idag högtidlighålls min-
net av Italiens skydds-
helgon Katarina av Siena, 
som avled denna dag 1380, 
cirka 33 år gammal. Kata-
rina verkade för kyrkore-
former men även politiskt 
då hon arbetade för fred 
mellan de italienska små-
staterna. Hon brukar ges 
äran av att påven Grego-
rius XI 1376 övertygades 
att flytta till baka påvesto-
len till Rom från Avignon 
i Frankrike.
■ Idag infaller Internatio-
nella dansdagen. Den firas 
över hela världen på Jean-
Georges Noverres födelse-
dag, fransk koreograf och 
den moderna balettens fa-
der. Vill man inte själv säga 
”får jag lov”, kan man kan-
ske hitta någon dansupp-
visning att fira dagen med. 
TT

Åsa Domeij, 56 idag.
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AKTUELLT ANSIKTE · AGNETA MALMGREN FÄNGE

■ Agneta Malmgren-
Fänge forskar på hur 
teknik kan hjälpa pa-
tienter, personal och 
anhöriga när någon in-
te har förmågan att ta 
hand om sig själv.

– Vad kan vi göra för 
att underlätta för dem 
är frågan.

Nu fyller hon 60 år 
och har inga planer på 
att sluta forska.

När datorisering av äldre-
vården kommer på tal går 
ofta tankarna till robotar 
som matar äldre eller ka-
meror som håller koll om 
natten.

– Men det är inte vad jag 
sysslar med. Jag tittar på 
olika sätt att avlasta perso-
nal och anhöriga genom att 
använda sensorer och an-
nat som talar om när något 
ovanligt händer. På så sätt 
kan de ta det lugnt och slip-
per oroa sig i onödan, för-
klarar hon när vi möts på 
hennes kontor i Lund.

För att klara detta  har hon 
och de andra forskarna ta-
git fram en app som kan an-
vändas för att hålla använ-
darna ajour med utveck-
lingen.

– Med teknikens hjälp 
kan vi dessutom förut säga 
vad som kommer att hän-
da och vilka åtgärder som 
måste sättas in.

Mycket av hennes forsk-
ning handlar om hur man 
bäst tar hand om demen-
ta personer och andra med 
funktionshinder.

– Vi får inte glömma att 
det även finns många per-
soner som behöver hjälp 

men som inte är dementa.
Agneta Malmgren-Fänge 

jobbar mest mot kommu-
nernas personal.

– Vi tar fram utbildnings-
material för dem som inte 
är akademiker men ändå 
behöver stöd i hur man an-
vänder den nya tekniken. 
Det kan handla om under-
sköterskor och annan per-
sonal på vårdboenden. 
Ibland är det vi som tar för-
sta kontakten men oftast är 
det kommunerna som hör 
av sig och så gör vi jobbet 
tillsammans, förklarar hon.

Fast lätt är det inte alltid.
– Man måste ha ett starkt 

pannben eftersom man 
ofta stångar sig blodig i sin 
kamp för forskningsanslag 
men jag tycker jag lyckas 
ganska bra. 

Ett problem hon ofta  stöter 
på är att kommunerna tror 
att tekniken ska kunna lösa 
alla deras problem men för-
klarar att alla inte kan an-
vända tekniken.

– Hur ska till exempel 
en hemlös kunna använda 
den om han inte har något 
bredband, eller en person 
som har en hjärnskada?  
Det är sådant jag funde-
rar på.

Livet och karriären star-
tade annars i Kristianstad 
där hon växte upp och där 
hon även fick sitt första 
jobb som vårdbiträde. Så 
småningom hamnade hon 
på arbetsterapeutprogram-
met i Lund och i staden har 
hon blivit kvar i stort sett 
hela tiden.

Agneta började jobba 
som lärare och utbildade 
sig så småningom till vård-

Forskar för att underlätta 
för dem med hjälpbehov

Forskaren Agneta Malm-
gren-Fänge forskar om olika 
sätt att underlätta för an-
höriga och personal till den 
som behöver hjälp.

lärare innan hon började 
forska och är numera do-
cent i arbetsterapi.

– Det är så kul med det 
här jobbet eftersom det inte 
är något åtta till fem-jobb 
och jag får nya forsknings-
uppgifter och uppdrag hela 
tiden. Att fylla 60 år tycker 
jag mest känns som hopp-
san vad var det som hände 
och hur gick det till.

– Jag kan inte se mig själv 
sluta jobba eftersom det är 
så roligt och jag har hälsan 
i behåll.

Den håller hon igång ge-
nom att vara ute i skogen, 
paddla och röra sig på oli-
ka sätt.

– Jag försöker göra nå-
got varje dag. Ibland cyk-
lar jag till jobbet från Söd-
ra Sandby där jag bor och 
ibland tar jag en power-
walk i Skrylleskogen när 
jag kommer hem.

Hon reser mycket,  både 
i jobbet och till fjärran län-
der.

– Jag reser med mina 
barn och vi har väldigt ro-
ligt när vi är iväg.

Någon resa på födelse-
dagen blir det dock inte.

– Nej, vi var iväg i Costa 
Rica över nyår så jag ska 
jobba och gå en brand-
skyddsutbildning den da-
gen, avslutar hon med ett 
skratt.

TEXT: ULF 
SUNDBERG
ulf.sundberg 
@sydsvenskan.se

FOTO: TOM  
WALL
tom.wall 
@sydsvenskan.se

FAKTA

Agneta 
Malmgren-Fänge
■ Gör: Docent och forskare 
i arbets terapi vid Lunds univer-
sitet.
■ Familj: Sönerna Gustav, 23 
år, Oskar, 18 år, och katten Kola.
■ Bor: I Södra Sandby utanför 
Lund.
■ Aktuell: Fyllde 60 år den 25 
april.

”Man måste 
ha ett starkt 
pannben efter-
som man ofta 
stångar sig blo-
dig i sin kamp 
för forsknings-
anslag men jag 
tycker jag lyck-
as ganska bra.”
Agneta Malmgren-Fänge.

Redaktör: Roland Classon
E-post: familj@sydsvenskan.se Telefon: 040-28 12 40

Postadress: Familj, Sydsvenskan, 205 05 Malmö
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Idag anser biståndsbedömare inte sällan att äldre som vill komma in på äldreboende är för friska, skriver Håkan Jönson.

”Vad betyder det att äldre  
över 85 år ska ha rätt  
att flytta till äldreboende?”
■ Ska en relativt pigg 85-åring prio-
riteras när multisjuka 80-åringar 
inte får plats? 

Det undrar Håkan Jönson, pro-
fessor i socialt arbete.

I den politiska diskussionen om 
äldreomsorgen finns ett svår-
förståeligt vallöfte. 

Lokalt och på riksplanet vill 
olika partier införa en garanti om att 
äldre över 85 år ska ha rätt att flytta 
till äldreboende. 

Alliansen i Malmö lovar alla Mal-
möbor över 85 år en plats på ett trygg-
hets-, senior- eller äldreboende (sär-
skilt boende). På riksplanet har Krist-
demokraterna lovat en lagstadgad ga-
ranti för att man ska få komma till 
äldreboende, trygghetsboende el-
ler serviceboende och nu följer KD 
i Lund upp med ett löfte om en ”äld-
reboendegaranti”.

Idag anser biståndsbedömare inte 
sällan att äldre som vill komma in på 
äldreboende är för friska. Kommu-
nernas platser fördelas utifrån be-
hov, inte utifrån ålder. I och med att 
landets befolkning blir allt äldre och 
kommunpolitiker har skurit ner an-
talet platser har biståndsbedömare 
blivit tvungna att omformulera spa-
randet som att personer inte har till-
räckliga behov.

En plats på äldreboende kostar cir-
ka 600 000 kronor per år. Menar de 
partier som utlovar en garanti att den 
som är 85 år ska ha rätt till äldreboen-
de oavsett behov och utan prövning? 

Ska en relativt pigg 85-åring priori-
teras när multisjuka 80-åringar inte 
får plats? 

Det som framför allt är förvirran-
de är att garantierna ofta handlar om 
både äldreboende, trygghetsboende 
och seniorboende. De är tre helt olika 
boendeformer och de två sistnämnda 
kan man knappast garantera. De är 
delar av den vanliga bostadsmarkna-
den och inget som kommunerna kan 
ge människor rätt att flytta in i.

Så här beskriver webbtjänsten Seni-
orval trygghetsboende: 

”Till skillnad från äldreboenden in-
går varken mat, service, omvårdnad 
eller sjukvård. Däremot är det ett krav 
att bostäderna ska vara funktionellt 
utformade, att boendet ska ha gemen-
skapslokaler för måltider, samvaro, 
hobby och rekreation samt personal/
bovärd på angivna tider.”

På trygghetsboende kan man få 
hjälp i form av hemtjänst. Det finns 
ingen kommunal prövning som ger 
människor rätt att flytta till trygg-
hetsboenden. Istället handlar det om 
tillgång till lägenheter eller om att 
ha råd att köpa en bostadsrätt. Totalt 
sett finns det för få trygghetsboenden 
i Sverige. Många människor står i kö 
för att få en sådan lägenhet.

Ännu mer förvirrande blir det när 
seniorboenden inkluderas i den ga-
ranti som utlovas. Det finns ingen en-
hetlig definition av vad seniorboende 
är, men oftast är det till för människ-
or som fyllt 55 år och brukar ses som 
en boendeform för pigga och friska 

pensionärer. Ingen politiker kan be-
stämma att en enskild person ska få 
en bostad i ett seniorboende. 

Alltså: äldreboende, trygghetsbo-
ende, seniorboende är olika saker för 
olika grupper och endast när det gäl-
ler äldreboenden är det kommunen 
som avgör vem som har rätt att flyt-
ta in. 

Politiker borde lova att bygga fler 
boenden av olika slag. Det råder om-
fattande brist och kö. Politiker på 
kommunal nivå borde skicka sig-
naler till biståndshandläggarna att 
sänka ribban för vad som krävs för 
att komma till äldreboende. Sådana 
signaler brukar ges i form av att det 
skjuts till pengar.

När det gäller äldreboendegarantier 
måste väljarna få veta två saker: vad 
garanteras och vilka konsekvenser får 
garantierna för dem som är under 85 
år? Ord som lova och garantera bety-
der något. Vad betyder de i detta sam-
manhang?

Håkan Jönson

SKRIBENTEN

■ Håkan Jönson är 
professor i socialt 
arbete vid Social-
högskolan i Lund.

Debattredaktör: Eva Rothstein aktuella@sydsvenskan.se 040-28 10 13 
Twitter: @aktuella Fler debattartiklar på sydsvenskan.se/opinion

A
R

K
IV

FO
TO

: G
O

R
M

 K
A

LLESTA
D

 20
17

LEDARE

Ingen kan längre 
komma och säga 
att de inte visste.

Skitkanal. Vänster-
liberal smörja rakt 
igenom. Jimmie 
Åkesson (SD) höll 

inte igen på invektiven när 
han gästade Sveriges Radios 
Morgonpasset i P 3 i onsdags 
(29/8). Skulle han vara radio-
chef, sade Åkesson, så skulle 
han lägga ned kanalen.

Journalister, partileda-
re och intresseorganisatio-
nen Utgivarna gick i taket. 
Ett oacceptabelt uttalande. 
Skrämmande. Och så vida-
re. Som att det vore en nyhet 
att Sverigedemokraterna 
inte gillar svenska medier.

Vad som däremot är både 
nytt och intressant är hur 
Åkesson för en gångs skull 
släppte garden, lät irritatio-
nen rinna över. Och en sak 
till, i programledaren Han-
na Hellquists ja- eller nej-
frågor. ”Macron eller Pu-
tin?”, frågade Hellquist. Men 
Jimmie Åkesson hade ingen 
lust att välja mellan Frank-
rikes och Rysslands presi-
dent, tyckte till och med att 
frågan var lite rolig. Han 
skrattade till, sade ”Pass”.

Vurmandet för  antide-
mokrater och för begräns-
ningar i mediefrihet har 
en stark tradition i det par-
ti som kan bli Sveriges näst 
största i valet om lite mer 
än en vecka.

I september 2015 skrev 
partisekreteraren Richard 
Jomshof (SD) i ett uppmärk-
sammat inlägg på Facebook 
att ”eftersom Sverige inte är 
Ungern, eftersom vi inte sit-
ter i regeringsställning (än) 
och eftersom media i Sveri-
ge inte fungerar som media 
i Ungern, är vi tvungna att 
anpassa oss till den verklig-
het som råder här. Det inne-
bär inte minst att vi måste 
anpassa vår retorik efter det 
rådande läget”.

När andre vice talman-
nen Björn Söder (SD) och 
Birgitta Ohlsson, riksdags-
ledamot för Liberalerna, de-
batterade utvecklingen för 
polska medier i en radiode-
batt i november 2016, häv-
dade Söder att utvecklingen 
i världen visar att det ”soci-
alliberala etablissemangets” 
tid börjar ta slut, att en ny 
politisk era inträder och att 

det kanske behövs en ”om-
daning av systemet” även 
här i Sverige.

Och nu, drygt en vecka 
före valet, partiledare Åkes-
son, som inte klarar av att 
välja mellan en demokra-
tiskt vald president, Ma-
cron, och en auktoritär le-
dare, Putin, vars livsgärning 
handlar om att hota och tys-
ta oliktänkande.

Varje år  sedan början av 
sjuttiotalet har organisa-
tionen Freedom House 
gett ut rapporten Freedom 
in the world, där världens 
länder granskas och rankas 
utifrån mått på politisk fri-
het och demokrati. Världen 
över minskar pressfrihe-
ten, skriver Freedom Hou-
se. Inte på 13 år har friheten 
varit så begränsad: i stora 
demokratier hotas nu jour-
nalister och medier, och 
försöken att kontrollera 
medier sträcker sig i många 
fall utanför den egna natio-
nens gränser. Putins Ryss-
land är ett exempel.

I rankningen av länders 
pressfrihet, där 0 är högsta 
betyg och 100 lägsta, ham-
nar Sverige idag på 11. Rick-
ard Jomshofs förebild Ung-
ern landar på 44, Björn Sö-
ders Polen på 34. Och Ryss-
land, vars president Jimmie 
Åkesson inte har någon lust 
att välja bort i P 3:s utfråg-
ning, ligger på den impone-
rande nivån 83.

Bort med den vänsterlibe-
rala smörjan. Stäng ned ra-
diokanaler. Omdana syste-
met. Släpp fram retoriken. 
Om Sverigedemokraterna 
får reellt inflytande i svensk 
politik inträder onekligen 
en ny politisk era. SD:s fö-
rebilder visar vilket målet 
är. Ingen kan längre komma 
och säga att de inte visste.

LEDARSKRIBENT

MOA BERGLÖF
moa.berglof@sydsvenskan.se

Jimmie Åkesson.
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