
 

     Norrköping i augusti 2009 

Bäste medlem! 

 

Hoppas att du har haft en riktigt skön sommar. 

 

Höstens aktiviteter startar redan den 28 september med professor Ingalill Rahm Hallbergs 

prisföreläsning. Ingalill Rahm Hallberg är mottagare av det Stora gerontologipriset 2009. 

Titeln på hennes föreläsning är Vård och omsorg till äldre - var är den sociala dimensionen? 

Se bifogad inbjudan till denna föreläsning för mer information. Glöm inte att anmäla dig till 

detta direkt! 

 

Den 20 oktober kommer SGS i samarbete med Äldrecentrum att anordna ett 

halvdagsseminarium om teknikanvändning för äldre. Se bifogat program. Det blir tre mycket 

bra föreläsningar om teknik i vardagen, teknik som hjälpmedel och teknik som fysisk och 

social aktivitet.  

 

Tisdagen den 1 december blir det filmseminarium med filmen Sjunde himlen. Fil. Dr. 

Torbjörn Bildtgård kommer efter filmen att leda en diskussion om filmen och om äldres 

sexualitet i populärfilm. I bifogad inbjudan finns mer information om filmen samt om 

anmälan till filmseminariumet. Filmen har fått många lovord. DN skrev till exempel ”En 

passion som inte väjer för ålder”. Aftonbladet skrev ”Kärlek som plötsligt drabbar och gör 

omgivningen olycklig”. Detta filmseminarium kommer troligtvis att leda till många 

intressanta diskussioner så missa inte detta. 

 

Besök gärna vår hemsida www.dfr.se/sgs för att hålla dig uppdaterad om höstens 

verksamheter samt annat som hör gerontologi till. Sprid gärna dessa bifogade inbjudningar 

(som också finns att skriva ut eller bifoga i e-post på vår webbsida). Vi är tacksamma om du 

hjälper oss att sprida information om dessa aktiviteter. 

 

Med vänliga hälsningar från styrelsen i SGS, genom 

 

 

 

 

Veronika Wallroth (sekr.) 
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Sveriges Gerontologiska Sällskap 
inbjuder till prisföreläsning av professor Ingalill Rahm Hallberg, mottagaren av 

Stora Gerontologipriset. 

Den 28 september, 2009 kl. 18.00. 
 

Vård och omsorg till äldre - var är den sociala dimensionen? 
 

Ingalill Rahm Hallberg fick 2009 års Stora Gerontologipris som ett erkännande av en 

utomordentlig insats inom området åldrande och äldre. Ingalill Rahm Hallberg är professor 

och chef för Vårdalinstitutet som bedriver tvärprofessionell vård- och omsorgsforskning där 

en betydande del är fokuserat mot äldres situation. Hon har ansvarat för flera större studier 

inom äldreområdet, har en omfattande vetenskaplig produktion och har varit författare eller 

medförfattare till ett flertal läroböcker. Hennes insatser för att öka kunskapen om de äldres 

hälsa och livsvillkor har varit betydande, och hennes entusiasm och drivkraft har medfört att 

forskningen inom äldreområdet har förstärkts. 

 

Föreläsningen äger rum på Äldrecentrum, Stockholm, Gävlegatan 16, plan 8, den 28 

september klockan 18. Efter föreläsningen kommer det att finnas enklare förtäring till 

självkostnadspris. 

 

Anmäl dig senast den 25 september till Veronika Wallroth via e-post 

veronika.wallroth@isv.liu.se 

Välkommen! 

mailto:veronika.wallroth@isv.liu.se


 

 

  

 

Den 20 oktober anordnar Sveriges Gerontologiska Sällskap i samarbete med 

Äldrecentrum en halvdag om: 
 

Teknik för äldre  

Att underlätta vardagen och öka sociala delaktigheten 
 

 

Vardagsteknik i äldre personers dagliga göranden. 

Åsa Larsson, leg arbetsterapeut,MSc OT,Med Dr. 

Åsa Larssons presentation handlar om vilken teknik äldre personer har och använder i sina 
vardagliga göranden samt hur man ser på teknik och teknikutveckling. Detta presenteras 
bland annat i ett livsloppsperspektiv då jämförelse i teknikinnehav genom livet sker mellan 
två grupper av äldre personer, under och över 85 år. 
 
 

Hjälpmedel för äldre med kognitiv nedsättning -hur går det? 

Louise Nygård, docent, leg. arbetsterapeut, Med Dr.  

Louise Nygårds presentation fokuserar på hjälpmedel som är tänkta att kompensera för 
kognitiva nedsättningar hos äldre och exempel ges från ny forskning inom området. Frågor 
som berörs är exempelvis brukarnas behov kontra teknikens potential, funktionalitet kontra 
innebörder hos hjälpmedel, utformningen av hjälpmedel och hur de distribueras till äldre. 
Spisvakten som varnar eller stänger av spisen då den glömts på är ett av de hjälpmedel som 
exemplifierar dessa frågor. 
 
 

Digitala spel för äldre. 

Christel Borg, Fil.Dr, universitetslektor 

Föreläsningen beskriver ett försök att testa om befintliga dator/tvspel kan fungera som 
rehabilitering, fysisk aktivitet och social aktivitet hos pensionärer boende både i eget boende 
och särskilt boende. Syftet är att pensionärer i hemmet tillsammans med "spelcoacher" ska 
få testa spel och använda datorer för att upptäcka vilka möjligheter som finns i den digitala 
världen, för att förlängningen skapa sig "nya" sätt att kommunicera och umgås. För att 
utveckla projektet vidare har yngre personer med god spel- och datorvana anställts 
(spelcoacher) för att hjälpa pensionärer med att upptäcka vilka möjligheter som finns i den 
digitala världen. 
 
 

Halvdagsseminariet äger rum på Äldrecentrum, Gävlegatan 16, plan 8, Stockholm, den 20 

oktober klockan 13.30. Det kommer att finnas enklare förtäring till självkostnadspris. 

Anmäl dig senast den 15 oktober till Veronika Wallroth via e-post 

veronika.wallroth@isv.liu.se 

Välkommen! 

http://www.isv.liu.se/medarbetare-vid-isv/larsson-asa
http://ki.se/ki/jsp/polopoly.jsp?d=7996&a=22712&l=sv
http://www.bth.se/for/adress.nsf/alfabetisk/b26ac667d2e0d75dc12568710046688a
mailto:veronika.wallroth@isv.liu.se


 

 

 

Sveriges Gerontologiska Sällskap 
anordnar filmseminarium med filmen; 

SJUNDE HIMLEN 
Den 1 december 2009, kl. 17:30 

 

Tyskt drama i regi av Andreas Dresen 

Medverkande: Ursula Werner, Horst Westphal, Horst Rehberg. 

 

 

I SvD skrev Jeanette Gentele: ”Kärlek på äldre dar skildras nästan aldrig på film. Men det gör 

Andreas Dresen här. Han visar till och med naket sex med rynkor, valkar och åldersfräknar 

fast i ett förmildrande sensommarljus. Det är både realistisk, vackert och rörande. Inge 65 

har varit gift med Werner 72 i många år. Men så träffar hon Karl 76 när hon syr om ett par 

byxor åt honom - Inge är fritidssömmerska - och de blir passionerat kära. Ska Inge lämna sin 

älskade make eller ska hon avstå från denna sista förälskelse? Människorna och deras val är 

sig lika oavsett ålder. Enda skillnaden är att man har mindre och mindre tid kvar ju äldre man 

blir och alltså desto större anledning att bestämma sig - snabbt. Tidens obönhörlighet 

markeras av tågen som rusar fram i marginalen på filmen och som också är Werners 

fritidsintresse.” 

 

Efter filmen inleder sociologen och Fil. Dr. Torbjörn Bildtgård en diskussion om filmen och 

om äldres sexualitet i populärfilm. 

 

Filmvisning med efterföljande seminariediskussion äger rum på Äldrecentrum, Stockholm, 

Gävlegatan 16, plan 8, Tisdagen den 1 december klockan 18.00 

 

Seminariet avslutas för dem som vill med en enklare form av förtäring till 

självkostnadspris. Anmäl dig senast den 27 november till Veronika Wallroth via e-post 

veronika.wallroth@isv.liu.se  

Välkommen! 
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