
 

 

 

Program för SGS interdisciplinärt forum den 13 oktober 2011 

Stockholm, Äldrecentrum, Gävlegatan 16, våning 8. 

Samarbete över disciplingränser - Så tryggar vi 
Gerontologins framtid 

 
9:00-9:30 Registrering och fika 

9:30-9:40 Professor Sandra Torres, ordförande i SGS, hälsar välkommen och håller en 

presentation om Sveriges Gerontologiska Sällskap 

9:40-9:50 Professor Lars Andersson håller en presentation om NGF- Nordisk 

Gerontologisk Förening 

9:50-10:00 Professor Sandra Torres håller en presentation om IAGG- International 

Association of Gerontology and Geriatrics  

10:00-10:20 Docent Torbjörn Svensson håller en presentation om FUTURAGE 

10:20-10:30 Paus 

10:30-12:00 Presentationer av deltagarnas forskning 

Tema 1: Hälsa, smärta och läkemedel 

Tema 2: Identitet och maskulinitet 

12:00-13:00 Lunch 

13:00-15:00 Presentationer av deltagarnas forskning 

Tema 3: Funktionshinder 

Tema 4: Transport och förflyttning 

Tema 5: Språk och kommunikation 

15:00-15:10 Fikapaus 

15:10-16:30 Presentationer av deltagarnas forskning 

Tema 6: Vård- och omsorgskvalité och välbefinnande 

16:30-17:00 Paneldiskussion: För framtiden! Gerontologins utveckling i 

Sverige sedan 1970-talet och fram till idag. 

Medverkande: 
Lars Andersson professor i äldre och åldrande vid NISAL, Linköpings Universitet 
Bo Malmberg professor i gerontologi vid Högskolan i Jönköping 
Astrid Norberg professor emerita i omvårdnad vid Umeå Universitet.  
 

17:15-19:00 Mingel 

 
Vägbeskrivning: Med tunnelbana tar du grön linje till St. Eriksplan. Ta uppgång Torsgatan. Följ Sankt Eriksgatan i 

norrgående riktning. Vid Vanadisplan tar du vänster in på Gävlegatan.  



Vilka är de som medverkar i paneldiskussionen? 
Möten är den huvudsakliga tanken med denna dag; möten mellan olika discipliner och möten mellan 
olika generationer av forskare alla med det gemensamma intresset för äldre- och åldrandeforskning. 
Som deltagare kan du förvänta dig en spännande dag som kommer att ge dig inblick både i vad andra 
forskare runt om i landet gör inom ramen för äldre och åldrandeteman och i de olika nationella, 
europeiska och internationella föreningarna för denna typ av forskning. Presentationen om 
FUTURAGE – som är den europeiska ’road map for aging research’ kommer dessutom att ge dig 
inblick i de prioriteringsområden som europeiska forskare har tagit fram och som kommer att 
användas av de europeiska forskningsfinansiärerna som har det nationella ansvaret för äldre och 
åldrandeforskning. Deltagarna vid paneldiskussionen kommer dessutom inte bara bjuda på en 
intressant och livlig diskussion med vissa tillbakablickar utan också finnas med vid deltagarnas 
presentationer för att kommentera och diskutera. Detta interdisciplinära forum bjuder således på en 
mycket spännande dag! 

 

Lars Andersson är professor i äldre och åldrande vid NISAL- Nationella 
institutet för forskning om äldre och åldrande. Lars Anderssons forskning 
behandlar olika områden inom socialgerontologin. Den tidiga forskningen 
gällde pensioneringsprocessen, ensamhet och sociala relationer samt formell 
och informell omsorg. Han disputerade 1984 vid Karolinska Institutet på en 
avhandling med titeln ”Aging and Loneliness. An interventional study of a 
group of elderly women”. På senare tid har han analyserat ålderismen, d.v.s. 
fördomar eller stereotypa föreställningar som utgår från en människas ålder 
och som kan leda till diskriminering. Han är redaktör för tidskriften 
International Journal of Ageing and Later Life. 

 

Bo Malmberg är professor i gerontologi vid Högskolan i Jönköping. Efter sin 
disputation i pedagogik vid Linköpings universitet 1990, har Bo Malmberg i 
sin forskning och undervisning främst intresserat sig för den äldre människans 
socialpsykologiska situation. Den situation som för många innebär svagare 
krafter och glesnande sociala nätverk. Under de senaste åren har han 
tillsammans med kollegor vid Institutet för gerontologi, Karolinska Institutet 
och Penn State University i USA genomfört en undersökning av könsskillnader 
i hälsa på äldre dar. Tanken har varit att renodla faktiska könsskillnader. I 
undersökningen studeras bröder och systrar i olikkönade tvillingpar, för att 
kunna jämföra män och kvinnor som i olika avseenden är så lika varandra som 
möjligt. 

 

Astrid Norberg är professor emerita i omvårdnad vid 
Umeå Universitet. Astrid Norberg disputerade 1978 vid 
Lunds universitet med en avhandling i pedagogik ”Religiösa 
normer för föräldrabarnrelationer i Sverige 1750-1809". 
Fast redan under doktorandtiden hade Astrid Norberg 
börjat intressera sig för omvårdnadsforskning. Efter 
disputation fick Astrid Norberg en tjänst som 
forskningsassistent och forskade då om omvårdnad av 
patienter med urininkontinens. 1980 blev Astrid Norberg 
ombedd komma till Umeå där hon tillhörde medicinska 
institutionen. Ganska snart fick hon dock en egen avdelning 

och startade forskarutbildning i omvårdnadsforskning. Hon utsågs 1987 till Sveriges första 
professor i omvårdnad. Hennes forskning har haft en patientnära inriktning med tyngdvikt på 
demens och etik. 


