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Medlemsbrev 
 
   

Nr 2•11 juni 2011  Sveriges Gerontologiska Sällskap 
 

Ordförande har ordet 

Bästa medlemmar, 
 
Midsommar är snart här och med den kommer semestersäsongen för många. Med detta medlemsbrev vill vi 
därför summera vad den första halvan av 2011 har handlat om för vår förening samt peka på vad den andra 
halvan kommer att föra med sig.  
 
Sveriges Gerontologidag genomfördes i mars och bjöd på många spännande föredrag då dagen anordnades 
tillsammans med Dalarnas Länskonferens. Samarrangemanget gjorde det möjligt för oss att bjuda inte bara på 
de sedvanliga stora föreläsningarna utan även på många parallella sessioner (mer om detta längre fram i 
medlemsbrevet). I samband med gerontologidagen tilldelades professor Mats Thorslund SGS Stora Gerontologi-
pris för sitt mångåriga engagemang i äldrefrågor. Mer om prismotivering och lite bilder på prisutdelningen 
finner du på vår webbsida. 
 
Den europeiska kongressen i gerontologi hölls i Bologna i mitten av april och var också ett tillfälle som bjöd på 
många intressanta tillfällen att ta del av det senaste inom gerontologisk forskning. Vår förening ingår i 
moderorganisationen som arrangerade kongressen – dvs. International Association for Gerontology and 
Geriatrics – vilket innebär att som ordförande för SGS fick jag delta i ett par möten för att planera hur de 
kommande åren kommer att se ut när det gäller kongresser inom vårt område. Dublin valdes till exempel som 
staden som kommer att hålla i vår nästa europeiska kongress. Det innebär att två år efter att världskongressen i 
gerontologi äger rum i Seoul 2013 kommer den europeiska kongressen att gå av stapeln i Dublin. I Bologna fick 
vi också ta del av hur det går för den koreanska förening som just nu håller på för fullt med att planera 
världskongressen. Ett ord kan sammanfatta den uppdateringen som vi fick från dem och det är stimulerande!  
 
Men innan världskongressen har vi också den nordiska kongressen i gerontologi att se fram emot. Den hålls i 
Köpenhamn om ett år och planeringen med de inviterade symposierna är i full gång.  
 
Vi behöver dock inte vänta ett helt år tills vi kan träffas igen för att ta del av varandras forskning. Om några 
månader anordnar vår förening det första interdisciplinära forumet för nydisputerade och doktorander inom 
området äldre och åldrande så jag ser redan fram emot att träffa flera av er då! 
 
Bästa sommarhälsningar, 
Sandra Torres, Ordförande SGS 
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Sekreteraren har ordet 

Bästa medlemmar, 
 
Det är glädjande att SGS redan under mars månad fick över 300 medlemmar. Vi i styrelsen hoppas att ni är 
nöjda med vårt arbete och vi ser fram emot en spännande höst och det interdisciplinära forumet den 13 
oktober.  
 
Utvecklingen av medlemsbrevet fortsätter. Målet är att medlemsbrevet skall vara en plattform för medlemmar 
att kunna sprida intressant information genom. Därför vill jag fortsätta och uppmuntra er medlemmar att 
komma med tips, idéer och information som kan vara värdefull för alla medlemmar. Håller du till exempel på 
med något spännande projekt eller liknande och vill skriva några rader om detta så är det ett välkommet bidrag 
till den del av medlemsbrevet som vi kallar för ”lär känna medlemmarna”. Andra tips som t.ex. planerade kurser 
eller publikationer kan vara värdefull information för den del av medlemsbrevet som vi kallar för ”på gång inom 
gerontologiområdet”. 
 
Nu önskar jag dig en riktigt skön sommar med mycket avkoppling! 
 
Veronika Wallroth, sekreterare för SGS 

Den nya styrelsen 

På styrelsemötet den 16 maj konstituerade sig styrelsen och sedan årsmötet har vi fått två nya styrelsemed-
lemmar Anna Dahl och Anna Dunér båda suppleanter. I övrigt är det inga större förändringar i styrelsen. Till 
ordförande omvaldes Sandra Torres, till vice ordförande omvaldes Torbjörn Svensson och till sekreterare 
omvaldes Veronika Wallroth. Barbro Dahlbäck fortsätter som kassör och Lena Dahlberg som informationsansva-
rig. Lars Andersson och Ann-Britt Sand fortsätter också som ordinarie ledarmöter. Här nedan följer korta 
beskrivningar av styrelsemedlemmarna. 
 
Anna Dahl är doktor i gerontologi. Hon tilldelades nyligen en Future Leader of Ageing Research 
in Europe (FLARE 2) postdoktortjänst och projektets hemvist är vid Institutionen för Medicinsk 
epidemiologi och biostatistik, Karolinska Institutet. Anna är också knuten till Institutet för 
gerontologi vid Hälsohögskolan i Jönköping där hon är ansvarig för datainsamlingen av SATSA 
(Swedish Adoption/Twin Study of Aging). I huvudsak baseras Annas forskning på data från det 
svenska tvillingregistret där hon studerar sambandet mellan övervikt, kognitiva funktioner och 
demenssjukdomar från ett livsloppsperspektiv. Anna är nyvald som suppleant i styrelsen för 
SGS.              Fotograf: Oskar Pollack 

 
 
Anna Dunér är universitetslektor i socialt arbete, verksam vid Institutionen för socialt ar-
bete vid Göteborgs universitet samt Vårdalinstitutets plattform "De äldre och deras vård 
och omsorg". Hennes forskning och undervisning har inriktningen äldre personer och de-
ras formella och informella stödnätverk. Anna är nyvald som suppleant i styrelsen för SGS. 
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Sandra Torres är professor i sociologi, särskilt socialgerontologi vid Uppsala Universitet, 
gästprofessor vid NISAL, Linköpings Universitet och professor II i rehabilitering och äldre vid 
Högskole i Oslo. Hon fick ett av de första FLARE-anslagen (Future Leader of Aging Research 
in Europé) som ERA-AGE NET (European Research Area on Aginig Network) delades ut för 
ett projekt om tvärkulturella möten inom äldreomsorgen som avslutas om ett par 
månader. För närvarande bedriver hon flera projekt som handlar om invandrarskaps- och 
etniska relationers betydelse för olika äldre- och åldrandefrågor. Hon är en av medredaktö-
rerna för den första open-access tidskriften för socialgerontologisk forskning International 
Journal of Aging and Later Life och är medlem av redaktionsråden för Journal of Gerontolo-
gy: Social Sciences; Ethnicity and Health; Social Policy and Society och Socialvetenskaplig tidskrift. Sandra är 
sedan 2008 ordförande för SGS. 
 
 

Torbjörn Svensson, docent och Manager för CASE, Centre for Ageing and Supportive Environ-
ments, Medicinska fakulteten, Lunds universitet. Torbjörn leder den longitudinella studien Lund 
80+ som är en sekventiell studie av åldrandet som pågått sedan 1988. Studerar åldrandeproces-
sen ur ett psykologiskt, socialt och medicinskt perspektiv med kohortjämförelser. Leder även 
identiska studier på Island, i Canada och Litauen. Speciellt stabilitet, förändring, prediktion av 
överlevnad, livskvalitet och teoretiska aspekter på samspelet människa-miljö är av intresse. Tor-
björn är vice ordförande i vår förening. 

 
 
Veronika Wallroth är doktorand vid NISAL - Nationella institutet för forskning om äldre och 
åldrande vid Linköpings universitet. Veronikas avhandlingsstudie handlar om vuxna söner 
som stöttar och hjälper äldre föräldrar. Veronika är sedan 2008 sekreterare för SGS. 
 

 
Lena Dahlberg, Fil. dr, arbetar vid Dalarnas forskningsråd och Högskolan Dalarna. Vid forsknings-
rådet är hon verksamhetsledare för ÄldreForum och vid högskolan är hon lektor. Hon har varit 
verksam inom äldreforskning sedan mitten av 1990-talet. Hennes främsta forskningsområden är 
anhörigomsorg och stöd till anhöriga, samt social exkludering och socialt deltagande bland äldre. 
Lena har varit styrelsemedlem i SGS sedan föreningen bildades och är ansvarig för föreningens 
hemsida.  
 

 
Barbro Dahlbäck är universitetsadjunkt vid Mittuniversitetet, Institutionen för hälsoveten-
skap i Sundsvall. Hon har under flera år undervisat om åldrandet ur ett socialpsykologiskt 
perspektiv. De senaste åren har hon även arbetat med nätbaserad utbildning och hennes 
intresse för att nå ut med kunskaper om åldrandet till olika yrkesgrupper i vården har 
därmed möjliggjorts. Barbro har varit engagerad i SGS styrelse sedan föreningen bildades 
och är nu kassör.  
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Lars Andersson är professor i gerontologi vid NISAL, Linköpings universitet. Lars Anderssons 
forskning har behandlat olika områden inom socialgerontologin, bl.a. pensioneringsprocessen, 
ensamhetsupplevelser, tidsbudgetanalyser, en eurobarometerstudie där jämförelser har kunnat 
göras mellan äldre i Sverige och äldre i övriga EU-länder, formell och informell omsorg, autono-
mi, folkhälsofrågor, psykisk hälsa och senast ålderism. Han grundade och är redaktör för tidskrif-
ten International Journal of Ageing and Later Life (IJAL), är Fellow of The Gerontological Society 
of America och medlem av WHO:s Expert Advisory Panel on Ageing and Health. Lars är en av 

dem som varit med då SGS bildades och var tidigare också ordförande i många år. Nu är han ordinarie ledamot i 
styrelsen. 
 
Ann-Britt Sand är fil.dr i sociologi och arbetar som universitetslektor i socialt arbete vid 
Institutionen för socialt arbete - socialhögskolan Stockholms universitet. Hon arbetar också vid 
Nationellt kompetenscentrum Anhöriga. Hennes forskningsintressen är familj och äldre, 
anhörigvård, välfärdspolitik, försörjnings- och genusfrågor samt informell omsorg i ett 
internationellt perspektiv. Ann-Britt har under många år forskat och skrivit om anhörigas 
situation i relation till vad som sker fysiskt, psykiskt, socialt och ekonomiskt, när någon 
närstående blir beroende av hjälp. Hon är ordinarie ledamot i SGS styrelse. 

Sveriges Gerontologidag & Dalarnas Länskonferens  

Över hundra personer deltog vid 
Sveriges Gerontologidag 2011. Den 
var också Dalarnas länskonferens 
och arrangerades i samarbete 
mellan Sveriges Gerontologiska 
Sällskap, ÄldreForum vid Dalarnas 
Forskningsråd och Högskolan 
Dalarna. Konferensen hölls den 23 
mars i Folkets Hus i Falun 

Fotograf: Hans-Olof Lisper 

Temat för gerontologidagen var ”Äldreomsorg: Miljöer, 
möten och möjligheter”. Under dagen hölls plenarföreläs-
ningar av Catharina Nord (kring äldres miljöer), Renita 
Sörensdotter (kring hemtjänstpersonalens möten med de 
äldre) och Mats Thorslund (kring äldreomsorgens 
utveckling och framtid). Ytterligare 21 personer 
medverkade med presentationer. Dessa hölls vid åtta 
seminarier fördelade på två seminariepass. Vid seminari-
erna presenterades exempel på forskning och utveck-
lingsprojekt som pågår i Dalarna. Det handlade om 
omvårdnad, multisjuka äldre, hälsa, alternativa service- 
och boendeformer, socialt innehåll och mötesplatser, 
omsorgens fysiska miljöer, äldres lokala livsmiljöer, och 
äldre i samhället.  
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Lär känna medlemmarna 
Den medlem som vi i detta medlemsbrev skall lära känna är Catarina Berggrén. Hon var med på Gerontologida-
gen i Falun och så här svarade hon på frågan om hur hon tyckte att dagen varit? 

 – För mig som gammal äldrejournalist var Gerontologidagen 
i Falun mycket intressant. Seminarierna om bra arkitektur 
och gamla människors mötesplatser var mest matnyttiga för 
mig. Därtill har jag inspirerats av Tullia von Sydow som under 
många år jobbade aktivt för att kvarterslokaler skulle återin-
föras. Falukonferensen reste också vidare frågor om hur be-
slutsfattarna kan bygga för att två människor som levt ihop 
länge ska kunna fortsätta göra det även "på hemmet" utan 
att tvingas bo i varsin lägenhet, på olika våningsplan eller 
rentav i olika hus. Det tycks märkvärdigt nog vara svårt att få 
till flexibla huskroppar. 

 
Varför är du medlem i SGS? – Jag gick med i SGS för många år sedan eftersom jag sökte en djupare kunskap än 
den vi journalister oftast får i nyhetsbruset. De träffar och föreläsningar jag hittills bevistat har hållit hög klass 
och i allt motsvarat mina förväntningar. 
 
Vad arbetar du med? – Till vardags sitter jag i frilansgruppen Kapitel 2 text & form där vi är sex journalister och 
designer, ett stenkast från Katarina kyrka på Södermalm. Jag (CB tal & text) jobbar både tillsammans med 
kollegorna i gruppen och tar egna uppdrag. De senaste fyra åren har jag varit ansvarig för ett filmrecensionspro-
jekt i P4 med åtta recensenter, uppemot tio bio- och dvd-bolag samt ett tiotal P4-stationer. Nu minskar jag det 
åtagandet för att åter mer aktivt skriva om äldres sociala och medicinska frågor igen och gärna ur ett forsk-
ningsperspektiv. Gerontologidagen i Falun var ett avstamp. Jag korrekturläser också andras texter och är på väg 
att bygga upp en verksamhet där jag hjälper små och medelstora företag med deras hemsidor, så att de själva 
inte behöver skriva texten.  
 
Vad är ditt senaste projekt? – Jag är projektledare för antologin "Hela Sverige – läkande läsning för svenska 
medicinjournalister" av Sällskapet Svenska Medicinjournalister (SSM) där jag är sekreterare. Boken är just 
utgiven, med artiklar av 35 etablerade journalister, för att fira att föreningen funnits i 30 år och visa på hur god 
medicinsk journalistik ser ut. Jag har skrivit om myom (är en godartad tumör, knutor av muskelceller och 
bindväv, som uppstår i livmoderns muskelvävnad) bland annat en i Sverige ny metod för att få bort dem. 
Ytterligare ett stödben (och eftersom EU kräver att jag fortbildar mig för att få ha kvar körkortet) är att jag som 
timanställd börjat köra buss då och då i Stockholms innerstad, hos Keolis.  
 
Vad tycker du att SGS ska satsa på i framtiden? – Min önskan är att SGS fortsätter med att ordna intressanta 
seminarier. Det är väldigt roligt när äldrerelaterade forskare (och produktutvecklare!) berättar om sina studier, 
inte minst före disputation eller innan studien är utgiven. Värdefullt att ha tid för frågor och svar. Intressantaste 
ämnen: Äldres mötesplatser, arkitektur för äldreboenden och så är jag av någon anledning som jag inte själv 
förstår passionerat intresserad av demensfrågor. Inte minst att tillvarata det friska hos demenssjuka människor, 
minnesmetoder, sociala bemötandet osv. Det var min mentor för snart 30 år sedan som ledde mig in på 
äldrespåret. Han hette Sigge Ågren, en av Expressens grundare som också, på gamla da'r och tills han dog vid 79 
års ålder hade P1-programmet Senioren där jag medverkade varje vecka som frilansreporter. 
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På gång inom gerontologiområdet 

Linköpings universitet (NISAL) har två tjänster ute, ett lektorat och en professorstjänst båda i äldre och åldrande. 
Läs mer >>  
 
NISAL - Nationella institutet för forskning om äldre och åldrande vid Linköpings universitet ger till hösten 
(nov/dec) en forskarutbildningskurs i socialgerontologi. För frågor kontakta Annika Larsson: 
annika.t.larsson@liu.se 
 
Psykologiska institutionen vid Göteborgs universitet ger till hösten en forskarutbildningskurs i livsloppsepide-
miologi på 6.0 hp. Kursen startar den 28 september, för anmälan eller frågor kontakta: Ann Backlund, 
ann.backlund@psy.gu.se. Läs mer >> 
 
Boo Johansson, professor vid Göteborgs universitet och arrangör av den 23:e Nordiska Kongressen i Gerontologi 
meddelar att det nu är bestämt att kongressen kommer att gå av stapeln 25-28 maj 2014 i Göteborg och i 
Mässans lokaler. 
 

Kommande aktiviteter i SGS 

Den 13 oktober anordnas det första interdisciplinära forumet för doktorander och nyblivna doktorer inom 
äldreområdet. Forumet arrangeras i samarbete med de nationella forskarskolorna i äldre och åldrande som 
Lund universitet, Stockholms universitet och Linköpings universitet anordnar. Det syftar till att ge juniora 
forskare inom området en orientering kring de arbeten som internationella och europeiska organisationer som 
NGF, IAGG och FUTURAGE gör samt erbjuda möjligheter till att bekanta sig med den forskning som bedrivs runt 
om i Sverige. Mer information finns på webbsidan www.sgs.nu 
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