
Projekt 1
Hälsa, vård och omsorgskonsumtion 
bland äldre med utvecklingsstörning
En nationell registerstudie

Vård- och omsorgsbehov, läkemedelsanvändning och 
förekomst av sjukdomar är viktig för att öka kunska-
pen om personernas situation och för att kunna planera, 
samordna och genomföra en bra vård- och omsorg. Det 
övergripande syftet med studien är att undersöka hälsa 
i termer av vård- och omsorgskonsumtion, sjukdomar, 
läkemedelsanvändning och dödsorsaker hos äldre per-
soner med utvecklingsstörning jämfört med äldre per-
soner utan sådana funktionsnedsättningar. Projektet 
kommer att genomföras som två delstudier och base-
ras på nationell registerdata. Studien omfattar personer 
med utvecklingsstörning (55 år eller äldre) och som 
finns registrerade i Socialstyrelsens patientregister eller 
LSS-register. För att kunna göra jämförelser matchas 
personerna (utifrån ålder och kön) med personer vars 
uppgifter hämtas från befolkningsregistret. 

Avidentifierad information
Information hämtas från flera nationella register och 
avser en tioårs-period bakåt i tiden för att kunna identi-
fiera trender, samband och göra jämförelser. Uppgifter 
hämtas  från  registret  över  insatser  enligt  LSS,  från  

patientregistret, från läkemedelsregistret och från re-
gistret över socialtjänstinsatser till äldre och personer 
med funktionsnedsättning. Alla uppgifter som några få 
forskare i gruppen erhåller är avidentifierade och kod-
numren eller annan information kan inte spåras till nå-
gon person. Projektet ger möjlighet att skapa en unik 
och samlad nationell bild av hälso-, vård- och omsorgs-
situationen för äldre personer med utvecklingsstörning. 
Särskild sekretessprövning är gjord och databearbet-
ningar påbörjas enligt planering under december må-
nad 2013. 

Projekt 2
Personals och ledares perspektiv 
på Aktivt och hälsosamt åldrande 
vid utvecklingsstörning

Erbjuds äldre personer med utvecklingsstörning möj-
lighet till ett gott åldrande? Det är en fråga som många 
i omsorgsverksamheten ställer sig idag i takt med att 
allt fler personer med utvecklingsstörning uppnår högre 
åldrar. Det övergripande syftet med studien är dels att 
undersöka innebörden av ett aktivt och hälsosamt åld-
rande för äldre personer med utvecklingsstörning och 
dels innebörden av stöd, service och vård ur personals 
och ledares perspektiv. 

Det är känt att medellivslängden ökar bland personer med utvecklingsstörning och det blir vanligare att 
de uppnår pensionsåldern. Samtidigt är det personer som har svårt att uttrycka sina behov under åldran-
deprocessen. Forskningen är uppdelad på tre olika projekt som förväntas kunna resultera i kunskaper 
som längre fram kan omsättas i praktiken. De två redovisade projekten har under våren 2013 genomgått 
prövning av Regionala Etikprövningsnämnden vid Lunds universitet. Det tredje projektet som innefattar 
intervjuer med anhöriga och personer med utvecklingsstörning är under planering. 

Forskningsprogram 

Aktivt och hälsosamt åldrande 
vid utvecklingsstörning



Två intervjustudier
Projektet genomförs som två intervjustudier, en med 
ledare och en med personal inom LSS-omsorgen. Till 
intervjuerna hör även episodbeskrivningar, vilka inne-
bär att skriftligt beskriva situationer då den åldrande 
personens behov kunnat mötas respektive inte mötas. 
Forskningsetiska principer tillämpas, såsom sekretess, 
konfidentialitet och kodning av intervjutext och episod-
beskrivningar tillämpas. 

Möjlighet skapa kunskapsunderlag
Under våren 2013 genomfördes intervjuer med 20 le-
dare inom LSS-omsorgen, både ledare för gruppboen-
den och för daglig verksamhet. Intervjuer med perso-
nal görs med start i november 2013 och beräknas pågå 
till och med februari 2014. Projektet ger möjlighet att 
skapa ett kunskapsunderlag för svenska förhållanden 
avseende innebörden av ett gott åldrande vid utveck-
lingsstörning utifrån personals och ledningspersoners 
perspektiv.

FORSKARGRUPPEN
utgörs av forskare från såväl handikappvetenskap/ 

 handikappomsorg och äldreforskning/äldreomsorg. 
 
 Gerd Ahlström, professor, projektansvarig, Vårdalinstitutet
 Sten Landahl, professor, geriatriker, Vårdalinstitutet
 Jimmie Kristensson, Med Dr, forskarassistent, 
 Institutionen för hälsa, vård och omsorg, Lunds universitet
 Ingrid Runesson, Fil Dr, universitetslektor, Institutionen 
 för hälsa och välfärd, Malmö Högskola
 Petra Björne, Fil Dr, FoU-koordinator, FoU Malmö Stad
 Maria Johansson, doktorand, Vårdalinstitutet
 Magnus Sandberg, Med Dr, biträdande forskare, 
 Institutionen för hälsa, vård och omsorg, Lunds universitet
 Magnus Tideman, professor, Sektionen för hälsa 
 och samhälle, Högskolan i Halmstad
 Mia Jormfeldt, doktorand, Hälsohögskolan i Jönköping, 
 Sektionen för hälsa och samhälle, Högskolan i Halmstad

 Referensgrupp utgörs av Äldrekommittén inom FUB: 
 Maria Holmberg, Lotte Blumenthal, 
 Christina Ljungqvist och Kia Mundebo.

www.vardalinstitutet.se

 FAKTA OM VÅRDALINSTITUTET

- Vårdalinstitutet är en nationell miljö för forskning och            
utveckling inom vård- och omsorgsområdet i nära 
samverkan mellan universiteten och huvudmännen för    
vård och omsorg. 

- Institutet grundades 2001 med Lund och Göteborg som         
värduniversitet.

- Institutet finansieras av Lunds och Göteborgs universitet,      
Vårdalstiftelsen, Västra Götalandsregionen och Region       
Skåne. Verksamheten genomförs i samarbete med 
Kommunförbundet Skåne, enskilda kommuner i Skåne
och VästKom.

 - Verksamheten omfattar: forskning, utbildning på 
 forskar- och postdocnivå samt spridning av 
 forskningsinformation.

Gerd Ahlström

Ingrid Runesson

Sten Landahl Jimmie Kristensson

Petra Björne Maria Johansson

Magnus Sandberg Magnus Tideman Mia Jormfeldt


