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Detta  år  har  gått  i  ’pröva  på  nya  vägars  tecken’.  Styrelsen  har  satsat  dels  på  att  söka 
sponsorer för Stora Gerontologipriset (tyvärr ännu utan framgång) och dels på att utforska 
möjligheter till samarbete med andra föreningar som delar vårt engagemang för äldre‐ och 
åldrandefrågor. Vi har till exempel inlett ett samtal med Föreningen Social Omsorg i syfte att 
gemensamt  anordna  en  SGS‐Dag  i  framtiden,  och  har  varit  i  kontakt  med 
grundutbildningsstudenter  runtom  i  landet  för  att  se om de  vill  starta ett  studentnätverk 
inom ramen för vår förening.  Tidigare år har vi arrangerat ett flertal mindre seminarier. I år 
arrangerades endast ett mindre seminarium och istället satsade vi på en ny typ av aktivitet: 
ett  interdisciplinärt  forum  för doktorander och nydisputerade  inom området. Mer om det 
sistnämnda längre fram. 
 
Den  21  februari  arrangerades  ett  filmseminarium  på  Äldrecentrum  i  Stockholm.  Filmen 
Augustilunch  i Rom  visades och diskuterades. Kvällen  avslutades med mingel och  enklare 
förtäring.  
 
Årsmötet  ägde  rum  den  23  mars  vid  Folkets  Hus  i  Falun  i  samband  med  Sveriges 
Gerontologidag.  Dagen  organiserades  i  samarbete  med  Dalarnas  Forskningsråd  och 
Högskolan Dalarna och var en kombinerad SGS‐dag och Länskonferens  för Dalarna. Temat 
var  ”Äldreomsorgen:  miljöer,  möten  och  möjligheter”  och  konferensen  hade  ett  drygt 
hundratal  deltagare.  Dagens  inleddes  med  välkomstord  från  Lena  Dahlberg 
(verksamhetsledare  för  Dalarna  Forskningsråd  och  lektor  vid  Högskolan  Dalarna  tillika 
styrelseledamot  för  SGS)  och  av  föreningens  ordförande  Sandra  Torres  (professor  vid 
Uppsala  Universitet).  Under  förmiddagen  föreläste  docent  Catarina  Nord  (Linköpings 
Universitet)  följt  av  4  parallella  seminarier  med  följande  titlar:  Omvårdnad  av  äldre, 
Omsorgens  fysiska miljöer, Alternativa  service‐  och  boendeformer,  och Äldre  i  samhället. 
Eftermiddagen  ägnades  åt  en  föreläsning  av  fil.  dr.  Renita  Sörensdotter  (Stockholms 
Universitet)  och  av  ytterligare  4  parallella  seminarier  med  följande  titlar:  Kvalitativ 
uppföljning  av multisjuka  äldre,  Äldres  fysiska  hälsa,  Äldres  lokala  livsmiljöer,  och  Socialt 
innehåll  och  mötesplatser  inom  äldreomsorgen.  De  parallella  seminarierna  utgjordes  av 
totalt  21  presentationer. Dagen  avslutades med  en  föreläsning  från prof. Mats  Thorslund 
(Karolinska Institutet).  
 
Stora  Gerontologipriset  utdelas  årligen  till  en  person  som  gjort  en  stor  insats  för 
gerontologin  eller  de  äldres  situation.  Mottagaren  erhåller  20.000  kronor,  förutom  ett 
diplom  samt  hedersmedlemskap  i  SGS.  Årets  mottagare  av  priset  blev  professor  Mats 
Thorslund  (Karolinska  Institutet,  även  forskningsledare  vid  Stiftelsen  Äldrecentrum)  som 
bedriver  tvärprofessionell  forskning  med  fokus  på  äldres  livsvillkor  och  hälsa,  och  har 
ansvarat  för  flera  stora  studier  kring  äldre  människors  levnadsförhållanden.  Han  har 
dessutom en omfattande vetenskaplig produktion. Hans  insatser för att öka kunskapen om 
behov  och  resurser  inom  äldreomsorgen  har  varit  betydande,  och  hans  entusiasm  och 



drivkraft  har  medfört  att  dessa  viktiga  frågor  har  börjat  uppmärksammas  allt  mer.     
 
Den  13  oktober  arrangerade  vi  det  första  Interdisciplinära  forumet  för  doktorander  och 
nydisputerade  inom  äldre/  åldrande  området  vid  Äldrecentrum  i  Stockholm.    Ett  40‐tal 
personer  deltog  i  denna  mycket  uppskattade  aktivitet.  Dagen  inleddes  med  korta 
presentationer  om  vad  olika  internationella  föreningar  med  inriktning  på  äldre‐
/åldrandeforskning    arbetar  med.  Föreningens  ordförande  (Sandra  Torres)  gav  inblick  i 
International Association of Gerontology and Geriatrics  (IAGG) och  International Sociology 
Association  Research  Commity  of  Aging  (ISA  RC  11),  medan  föreningens  före  detta 
ordförande  (Lars Andersson) presenterade Nordisk Gerontologisk Förening  (NGF). Torbjörn 
Svensson  (föreningens vice ordförande) höll också en presentation om  ’FUTURAGE’s Road 
Map for Aging Research’ och gav därmed deltagarna en inblick i de forskningsfrågor som bör 
prioriteras  framöver  enligt  de  etablerade  äldreforskare  i  Europa  som  tagit  fram 
prioriteringslistorna. Efter denna inledning gavs ett 20‐tal presentationer av doktorander och 
nydisputerade  inom området, vilket gav en mycket bra  inblick  i vad den nya generationen 
gerontologer  intresserar sig  för. Dagen avslutades med en  tillbakablick  från  tre etablerade 
äldreforskare  (prof.  Lars  Andersson,  prof.  Bo Malmberg  och  fil.  dr.  Lena  Dahlberg),  som 
delgav sin syn på var den svenska äldreforskningen har varit och var den är på väg. 
 
Medlemsbrevet  gavs  ut  i  tre  exemplar  (ett  i  februari,  ett  i  juni  och  ett  i  november),  och 
innehöll  matnyttig  information  om  vad  som  händer  inom  området  och  vilka  våra 
medlemmar är. Vi  startade  till exempel en  ’lär känna en medlem’‐spalt och började också 
samla  information om kommande aktiviteter som anordnas runtom  i  landet under spalten 
’på  gång  inom  gerontologiområdet’.    Vi  har  också  fortsatt  att  kommunicera  aktivt med 
medlemmarna via e‐posten som en del av de kommunikationsinriktade satsningar vi inledde 
under 2010. 
 
Den 6  december  representerade  styrelseledamoten  Anna  Dahl  (Karolinska  Institutet  & 
Högskolan  i  Jönköping)  vår  förening  vid  en  hearing  på  Socialstyrelsen  angående  ökad 
geriatrisk  och  gerontologisk  kompetens  för  högskolegrupper  inom  äldreomsorg  och 
primvård och hur den  ska utformas och genomföras. Resultaten  finns att  läsa  i  rapporten 
"Ökad  kompetens  inom  geriatrik  och  gerontologi  och  förslag  till  utformning  och 
genomförande av satsning" och finns att ladda ner från Socialstyrelsens hemsida.  
  
Det totala medlemsantalet vid årsskiftet är 260. Styrelsen tar gärna emot idéer om hur vi kan 
värva nya medlemmar. Det finns nämligen fortfarande många runt om i landet som borde ha 
intresse  av  att  vara med  i  föreningen,  inte minst  studenter  inom  grundutbildningar med 
fokus på äldre‐/åldrandefrågor.  
 
Sist men inte minst ska denna verksamhetsberättelse ge information om styrelsen. Den har 
under året haft fem protokollförda styrelsesammanträden. Det första hölls den 21 februari, 
det andra den 16 maj, det tredje den 5 september, det fjärde den 14 oktober och det femte 
den 28 november. Det  första sammanträdet hölls på Äldrecentrum  i Stockholm, medan de 
övriga har hållits  i ordförandens hem. Styrelsens ordinarie  ledamöter under 2011 har varit 
Sandra  Torres,  ordförande,  Torbjörn  Svensson,  vice  ordförande,  Veronika  Wallroth, 
sekreterare, Barbro Dahlbäck, kassör, Lena Dahlberg,  informationsansvarig, Ann‐Britt Sand 
och Lars Andersson. Suppleanter under 2011 har varit Anna Dahl och Anna Dunér. Mårten 



Lagergren har varit revisor medan Bettina Meinow har varit föreningens revisorssuppleant. 
Valberedningen har utgjorts av Bo Malmberg (sammankallande), Boo Johansson och Ingalill 
Rahm Hallberg. 
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