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SAMMANFATTNING – SYNPUNKTER PÅ

Aktivt och
hälsosamt
åldrande inom
ramen för FP 9
EFNS-regionen delar den globala demografiska utmaningen
där en allt högre andel äldre i glesbygd skapar behov av
omfattande förändringar för hälso- och sjukvården. Demografiutmaningen ger även behov av innovationer, produkter
och tjänster för ett aktivt, hälsosamt åldrande och silverekonomin.
Några utmaningar är:
yy Den globala demografiska utmaningen, med en åldrande men samtidigt allt aktivare befolkning. Allt fler äldre
har allt högre digital kompetens och därmed behov av
digitaliseringens produkter, tjänster och möjligheter. Enligt
t.ex. det europeiska visionsdokumentet Blueprint Digital
transformation of Health and Care for the Ageing Society
kan digital innovation stödja Europas respons för de utmaningar välfärden står inför.
yy Glesbygdens globala utmaningar, där den accelererande
globala urbaniseringen innebär att en allt större andel äldre
bor i kvar i glesbygd. Med allt sämre offentlig och privat
lokal service växer behovet av digitala verktyg för hälso- och sjukvård samt ett aktivt och hälsosamt åldrande.
Fiber- och mobiltäckningen utvecklas snabbt även globalt
i glesbygdsregioner. Detta ger både en ny marknad samt
möjlighet för glesbygdens utveckling, men även för inflyttning av unga och företag med behov av digitala produkter
och tjänster.
yy Den globala kommersiella utmaningen, där varken Sverige och Europa varit framgångsrika i att kommersialisera
digitala innovationer, produkter och tjänster på den snabbt
växande och stora internationella marknaden för aktivt och
hälsosamt åldrande och silverekonomin.

►

EFNS förslag inför FP 9
yy Att ett europeiskt innovationspartnerskap bör etableras för
aktivt och hälsosamt åldrande med fokus även på utveckling och tillväxt i Europas glesbygdsregioner, som då kan
bidra till att skapa nya förutsättningar för ökad inflyttning
och därmed tillväxt och konkurrenskraft, både inom EU och
internationellt.
yy Att EFNS regionen får Kommissionens stöd i arbetet med
att koordinera samverkan med andra europeiska och internationella glesbygdsregioner, för att utveckla en demonstrations- och pilotmiljö samt modell för innovativa tillämpningar, med direkt relevans för äldre och glesbygdsregioner.
yy Att detta bör bli en prioritering och ”mission” inom FP 9,
som kombinerar forskning och innovationer för aktivt och
hälsosamt åldrande och glesbygdens utveckling.

