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Forum Medicum Exercise & Reality Lab: En nationell forskningsinfrastruktur 
för människors vardagsliv och hälsa 

Susanne Iwarsson, Eva Ageberg, Ingemar Carlstedt, Gerd Johansson & Måns Magnusson 
 
Steget från framgång i preklinisk medicinsk forskning till påvisbara effekter för dem som lever 
med kroniska sjukdomar och funktionsnedsättningar är stort och det tar ofta 15-20 år innan 
grundvetenskapliga medicinska upptäckter påverkar människors vardagsliv. De verkliga 
fördelarna av sådan forskning för de drabbade är otillräckliga och det saknas mätmetoder som på 
ett objektivt sätt speglar det vardagliga livets utmaningar. Med Forum Medicum Exercise & 
Reality Lab kommer Lunds universitet (LU) att etablera en unik nationell forskningsinfrastruktur 
som kommer att påskynda överföringen av kunskap från laboratoriet till vardagen och säkerställa 
att forskningsresultat påverkar människors vardagsliv. Därmed kommer den nya infrastrukturen 
att på ett avgörande sätt medverka till att förbättra människors hälsa. 
 
Vårt mål är att göra det möjligt för forskare inom preklinisk, klinisk och hälsovetenskaplig 
forskning att genomföra studier av funktion och aktivitet i verklighetstrogna, experimentella 
miljöer, i nära anslutning till existerande forskningsmiljöer för preklinisk, klinisk, teknisk och 
humanistisk forskning vid LU. Sådana studier är i nuläget inte möjliga att genomföra under 
kontrollerade former. Den nya infrastrukturen kommer att omfatta flexibla modeller av såväl 
boende- och arbetsmiljöer som utomhusmiljöer, utrustade med den senaste teknologin för att 
registrera kroppsfunktioner och aktiviteter i samband med vardagliga situationer. Vidare kommer 
utrustning för analyser av styrka, metabolism, uthållighet, mm i ett befintligt tränings-
laboratorium att integreras i Forum Medicum Exercise & Reality Lab. Även specialutrustade 
lokaler för gruppintervjuer och observationsstudier kommer att ingå. Med tillgång till denna typ 
av infrastruktur kommer forskare t ex att kunna utvärdera hur genterapi för personer med 
Parkinsons sjukdom påverkar motorik och kognition i samspel med omgivningen, i realistiska 
vardagssituationer i standardiserade miljöer. Man kan studera hur balans- och gångförmåga hos 
personer med knäledsartros påverkas av träning eller hur sjukdomstillstånd i balansorganen 
påverkar risken att falla, med eller utan användning av gånghjälpmedel i olika miljöer.  
 
Den konstellation av forskare som står bakom ansökan representerar starka forskningsområden 
inom hälsovetenskap och klinisk forskning samt spetskompetens för utveckling och etablering av 
forskningsinfrastruktur vid LU. De har med sina väl utvecklade forskningsprojekt och lokala, 
nationella och internationella nätverk mycket goda förutsättningar för att planera för 
uppbyggnaden av en nationell infrastruktur som saknar motstycke i Europa. De har redan 
etablerat kontakt med den världsledande enheten för denna typ av forskning – iDapt i Toronto, 
Kanada. Detta möjliggör ett samarbete som innebär att erfarenheterna från uppbyggnaden av  
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iDapt kommer att tillvaratas och tillföras planeringsprocessen för etableringen av en liknande 
enhet i Sverige. Eftersom Medicinska fakulteten planerar för att uppföra nya byggnader för 
hälsovetenskap kommer etableringen av den föreslagna infrastrukturen att kunna realiseras, där 
hälsovetenskaplig forskning integreras med preklinisk och klinisk forskning i ett nytt forsknings- 
och utbildningscentrum nära sjukvården – Forum Medicum. Många forskargrupper är 
engagerade i visionsarbetet och såväl Karolinska Institutet som Sahlgrenska akademin vid 
Göteborgs universitet och Medicinska fakulteten vid Umeå universitet medverkar som partners i 
denna ansökan om planeringsbidrag. 
 
Projekttiden för det aktuella planeringsbidraget är två år. Ett planeringsteam som leds av 
huvudsökanden för projektet kommer att etableras, med representanter från partners som ingår i 
ansökan. En forskningsingenjör med doktorsexamen och relevant erfarenhet kommer att 
rekryteras och fungera som exekutiv projektledare. Forskare från lärosäten som är partners, med 
kompetens och intresse för planeringsarbetet, kommer att erbjudas avlönad medverkan.  
 
Planeringsteamet kommer att förstärkas med konsultinsatser av personer med spetskompetens för 
utveckling av den aktuella typen av infrastruktur och får också tillgång till administrativt stöd. 
Förutom gängse drifts- och lokalkostnader under planeringsprojektets genomförande ingår medel 
för att täcka resor till iDapt för att där inhämta erfarenheter och kompetens samt kostnader för 
resor och möten mellan intressenter på nationell nivå. Projektet stödjs av rektorsämbetet och 
dekanerna för LUs medicinska och tekniska fakulteter. 
 
 


