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Ordförande har ordet 

Bästa medlemmar, 
 

För bara ett par veckor sedan hade den Nordiska Gerontologiska Föreningen (NGF) sin kongress i 

Reykjavik, Island. NGF fungerar som en paraplyorganisation för de nordiska ländernas olika gerontolo-

giska föreningar. Trots all oro som askmolnet föranledde blev kongressen en mycket välorganiserad 

tillställning med många intressanta presentationer kring det senaste inom äldre- och åldrandeforsk-

ning. Jag vill därför inledda detta brev med att tacka våra isländska kolleger – å SGS vägnar - för det 

hårda arbete som ledde till denna mycket lyckade sammankomst. Vi vill också tacka en av våra 

medlemmar, professor Boo Johansson, för det arbete han genomfört för att få den nordiska kongres-

sen till Göteborg 2014.  
 

Vid årets kongress presenterades 224 studier varav 58 av dessa handlade om forskningsprojekt där 

svenska forskare deltagit. Detta ger oss en bra – om än inte helt täckande – bild över forskningsaktivi-

tet i vårt land. Om du vill se vad presentationerna vid kongressen handlade om kan du ta dig en titt på 

kongressens webbsida. Läs mer >> 
 

Efter denna korta inblick i kongressen vill jag nu rikta fokus på vår förening och frågan om den dalande 

närvaron vid våra aktiviteter. Vi har länge brottats med funderingar kring varför deltagande inte är 

högre på våra seminarier och filmkvällar. Styrelsen har därför beslutat att använda denna höst till att ta 

fram en ny strategi för vår förenings framtid. Vi är nämligen eniga om att det är bättre att satsa våra 

resurser på färre välbesökta aktiviteter per år än flera aktiviteter som inte engagerar tillräckligt många.  
 

Vi vill också undersöka huruvida SGS kan bli mer aktiva när den gäller den blygsamma lobbyverksamhet 

som hitintills har bedrivits. Har du idéer kring vår förenings framtida strategi är du välkommen att höra 

av dig till oss. En särskild uppmuntran vill jag rikta till doktorander och nydisputerade runt om i landet 

som har idéer om vad SGS skulle kunna bistå dem med. Vi vill nämligen göra vårt bästa för att se till att 

föreningen stöder dem i deras engagemang för äldre- och åldrandefrågor inom forskning och praktik.  
 

SGS utgörs som ni vet av medlemmar från hela landet. Detta innebär att vi skulle kunna ha en bättre 

geografisk spridning på de aktiviteter vi anordnar. Om du har något evenemang på gång som du vill 

arrangera i samarbete med oss är du hjärtligt välkommen att höra av dig. Vi har utrymme i budgeten 

http://www.congress.is/20nkg/index.asp?q=social
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för att ge ett litet finansiellt bidrag till aktiviteter som anordnas runt om i landet med anknytning till 

äldre och åldrande frågor. Vi kan också hjälpa lokala arrangörer att annonsera via de publiceringskana-

ler som vi har tillgång till. Så ta gärna kontakt med oss om du vill samarbeta kring en aktivitet. 
 

Som du säkert märkt har vi ändrat ett och annat när det gäller hur vi kommunicerar med dig. Vi har till 

exempel en ny e-post (info@sgs.nu) och webbsida (www.sgs.nu). Medlemsbrevet har också vidareut-

vecklats vilket detta nyhetsblad visar. Allt detta har vi vår nya sekreterare att tacka för, doktoranden 

Veronika Wallroth. Så låt mig avsluta detta brev med att tacka henne och styrelsen för vårens arbete 

samt önska alla SGS medlemmar en avkopplande sommar! 
 

Sandra Torres 

Ordförande SGS 

Sekreteraren har ordet 

Under vårens gång har funderingar pågått om hur SGS skulle kunna bli ett bättre forum för att sprida 

information om vad som försiggår runt om i landet vad gäller forskning, politik och praktik inom 

äldreområdet. Ett sätt är att vidareutveckla medlemsbrevet genom att göra brevet i ett elektroniskt 

format vilket också öppnar för möjligheten att länka till intressanta webbsidor. För de medlemmar som 

inte har tillgång till e-post har vi givetvis fortsatt med medlemsbrev i pappersformat.  
 

Nästa steg i denna process är att utvidga medlemsbrevet till att ta formen av ett nyhetsblad så att mer 

information kan komma er medlemmar tillgodo på ett lättillgängligt sätt. Vi kommer att fortsätta 

arbetet med att utveckla detta medlemsbrev och tar därför tacksamt emot synpunkter på utformning 

och innehåll. 
 

Veronika Wallroth 

Sekreterare för SGS 

Höstens aktiviteter  

Den 29 september kommer professorn, författaren och mottagare av Stora Gerontologipriset 2010 

Merete Mazzarella att hålla sin prisföreläsning med titeln; Att resa med rabatt - pensioneringen som 

existentiell erfarenhet. Hon har under många år bidragit med viktiga böcker och tidningsartiklar om 

åldrandets existentiella frågor som t.ex. konsten att bli gammal, etik och beröring i vård och omsorg, 

ensamhet och förhållandet mellan generationerna. Merete kom i vår ut med boken Resa med rabatt. 

Om att bli pensionär vilket denna föreläsning kommer att utgå från. Missa inte detta tillfälle att lyssna 

på denna mycket intressanta föreläsning. Läs mer >> 
 

Den 21 oktober firar NISAL - Nationella institutet för forskning om äldre och åldrande 10 års jubileum. 

Jubileumsdagen kommer att samordnas i samarbete med SGS. Mer information om föreläsningar 

kommer att komma på SGS webbsida www.sgs.nu och på NISAL:s kalendarium. Läs mer >> 

mailto:info@sgs.nu
http://www.sgs.nu/
http://www.finlandsinstitutet.se/prog_kalendar_host_10.html
http://www.sgs.nu/
http://www.isv.liu.se/nisal/seminarium?l=sv
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Nordiska Kongressen i Gerontologi 

Mellan den 30 maj och den 2 juni ägde den 20:e Nordiska 

Kongressen i Gerontologi rum i Reykjavik, Island. Temat i år var 

Healthy Ageing in the 21 Century. Vad som är synnerligen roligt 

är att flera av SGS medlemmar utmärkte sig. Laura Fratiglioni, 

professor i medicinsk epidemiologi med inriktning mot 

demenssjukdomar vid Institutionen för neurobiologi, vårdveten-

skap och samhälle, Karolinska Institutet fick The Sohlberg´s 

Nordic Prize in Gerontology 2010. Ett stort grattis Laura för 

denna utmärkelse!      
 

Ytterligare två av våra medlemmar, doktoranderna Laura Machat och Vero-

nika Wallroth (båda verksamma vid NISAL, Linköpings universitet), fick ta 

emot de två resestipendier som Nordisk Gerontologisk Förening (NGF) tillde-

lade i år till juniora forskare i Sverige.  

 
 

Som nämndes tidigare var det svenska bidraget till kongressen märkbart. Det finns ett bidrag som vi vill 

särskilt uppmärksamma och det är symposiet till minne av SGS medlemmen, tillika mottagare av 2004 

års Stora Gerontologipris Stig Berg, professor i psykologi med inriktning mot äldre vid Hälsohögskolan i 

Jönköping. Symposiet hade titeln: From Genes to Society – A life Career in Research Carring for Aging 

and the Elderly. Det organiserades av Stigs goda kollegor, professor Boo Johansson och professor Bo 

Malmberg. Bland presentatörerna fanns några av Stigs kollegor och tidigare doktorander såsom Dr. 

Anna Dahl och Dr. Tove Harnett. De berättade om den fina relation som de hade till Stig och att han 

varit en inspirationskälla för dem.  
 

Avslutningsvis vill vi uppmärksamma en av våra medlemmars synpunkter på 

kongressen, Marie Ernsth Bravell, lektor vid Hälsohögskolan Jönköping, som 

svarade på frågan om varför hon valt att åka till Reykjavik genom att hänvisa till 

att kongressen är en viktig mötesplats för forskare i branschen. ”Jag tycker att 

den nordiska kongressen brukar hålla bra kvalité”, sa Marie. Hon tog dock upp 

att informationen innan kongressen skulle kunna ha varit bättre men väl på 

plats fungerade allt utmärkt. Då hon tillfrågades om vad hon tyckte hade varit 

särskilt bra nämnde hon State of the Art föreläsningarna. Hon tyckte också att kongresserna erbjuder 

bra tillfälle att träffa gamla kollegor, knyta nya kontakter och få ny kunskap. På frågan om hon kommer 

att komma till 21:a Nordiska Kongressen i Gerontologi som hålls i Danmark 2012 svarar hon: ”Ja, jag 

brukar prioritera de nordiska kongresserna för de brukar vara bra!”  

 

Alla SGS- medlemmar önskas en glad midsommar! 


