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Bästa medlemmar 
 
Ordförande har ordet  
 
Ännu ett år har gått med många aktiviteter i SGS. Styrelsen har sammanträtt flera gånger under året. En 
fråga som ständigt är aktuell är hur vi kan intressera fler forskare och professionella inom verksamheter 
med anknytning till gerontologi för att bli medlemmar i SGS. Jag vill med detta uppmana alla medlemmar 
att aktivt bidra till att rekrytera nya! 
 
Vi arbetar intensivt för att öka föreningens kommunikation och synlighet via sociala medier, där inte 
minst SGS’ Facebooksida blir allt mer aktiv. Vi vill gärna se många fler inlägg där, för att spegla aktiviteter 
som representerar hela landet. Skriv gärna inlägg på Facebooksidan, eller skicka förslag till Sofi Fristedt 
som har rollen som kommunikatör, så postar hon gärna era nyheter där. Dela intressanta inlägg med 
andra och kommentera gärna de inlägg du läser på sidan. SGS har nyligen öppnat ett Twitterkonto, så 
håll utkik när vi kommer igång även med detta medium och hjälp oss att sprida kunskapen om äldre och 
åldrande! 
 
I juli månad medverkade många SGS-medlemmar med bidrag vid IAGG världskongress i San Fransisco – 
det är imponerande att vårt lilla land kan bidra med så många bidrag av hög vetenskaplig kvalitet! Till-
sammans med vice ordföranden Andreas Motel Klingebiel deltag jag i IAGG Council Meeting som repre-
sentant för Sverige. Inom ramen för detta dagslånga sammanträde fattades bl.a. beslut om att nästa 
världskongress ska äga rum i Argentina. 
 
Snart är det 2018 och styrelsen kommer att börja förbereda för kommande årsmöte. Årsmötet genom-
förs i Lund den 22 mars, i direkt anslutning till SGS-dagen.     
 
Missa inte detta tillfälle att träffa engagerade kollegor och möjligheten att påverka föreningens verk-
samhet. Hjärtligt välkommen! 
 
Sekreteraren har ordet 
 
Styrelsen har beslutat att 2018 års Stora Gerontologipris ska delas ut till Dagny Carlsson, känd som 
världens äldsta bloggare. Hon kommer att ta emot priset under SGS dagen 2018 (se nedan). Dagny är 
en inspirationskälla för många och fått många äldre att våga använda ny teknik.  
 
Vi vill göra er uppmärksamma på att SGS dagen 2018 kommer att gå av stapeln den 22 mars i Lund och 
genomförs i samarbete med CASE och SWEAH. Temat för dagen är Evidensbaserad prevention, vård 
och omsorg för äldre – ambitioner och verklighet. Programmet kommer att innehålla intressanta före-
läsningar och möjligheter att träffa kollegor från hela landet. Vi vet redan nu att Dagny Carlsson kom-
mer till Lund för att ta emot Stora Gerontologipriset och hålla ett föredrag. Förra årets pristagare 
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Astrid Norberg kommer också till Lund och håller ett föredrag. Håll utkik efter det färdiga programmet 
som kommer i början av året men markera dagen redan nu i er kalender.  
 
Vi ses väl också på ”The 24th Nordic Congress of Gerontology” som kommer att äga rum 2-4 maj 2018 i 
Oslo, Norge.  
 
Jag vill också passa på att påminna alla medlemmar om att uppdatera era uppgifter hos oss om ni flyt-
tar eller byter email-adress. Det är lätt att glömma och då riskerar ni att missa viktig information (för 
att inte tala om alla färska nummer av tidskriften Äldre i Centrum). 
 
Marie Elf, sekreterare 
 
Kassören har ordet 
 
Under året har Sveriges Gerontologiska sällskap bytt bank från Nordea till SEB. Detta innebär att vi nu 
har ett nytt bankgironummer 5235-3836 för inbetalning av medlemsavgiften. Dessutom har det nu blivit 
enklare än någonsin att betala sin medlemsavgift, samt att värva nya medlemmar eftersom vi nu också 
har ett swishnummer: 1233879947. När ni betalar er medlemsavgift kom ihåg att skriva medlemsavgift 
i SGS, samt ert namn på inbetalningen så vi säkert vet varifrån pengarna kommer och vad det är som 
betalas. Som vanligt innebär ett medlemskap fördelar såsom reducerat pris på SGS-dagen samt en pre-
numeration på tidningen Äldre i centrum.  
 
Janicke Andersson, kassör 
 
Vår kommunikatör har ordet 
 
Du har väl inte missat att vi nu finns på Twitter också, som @sgs_nu, respektive ”Sveriges Gerontologiska 
Sällskap”. Följ oss där och på vår Facebook-sida, samt via vår hemsida www.sgs.nu. Hör av dig till sofi.fris-
tedt@ju.se om du har någon information att sprida via sociala medier. 
 
Sofi Fristedt, kommunikatör 
 
Intressanta avhandlingar  
 
Kommande 
Charlotta Nilsen, Karolinska Institutet och SWEAH spikade sin avhandling för disputation 2018-01-19. 
Titel “Do psychosocial working conditions contribute to healthy and active aging? Studies of mortality, 
late-life health, and leisure”. Läs mer:  
 
https://openarchive.ki.se/xmlui/handle/10616/46140 
 
Under 2017 och från SWEAH 
 
Christina Bökberg  
Care and services at home for persons with dementia. Structure, process, and outcomes 
Läs artikel: Matnyttigt samtal om framtidens demensvård i hemmet 
 
Terese Lindberg 
Arrhythmias in Older People: Focusing on Atrial Fibrillation. Epidemiology and impact on daily Life 
Läs artikel: Kartläggning av hjärtflimmer i fokus 

http://www.sgs.nu/
mailto:sofi.fristedt@ju.se
mailto:sofi.fristedt@ju.se
https://openarchive.ki.se/xmlui/handle/10616/46140
https://lup.lub.lu.se/search/search/publication/82974fcb-6fa6-46c3-b366-6f890a372bbe
http://www.sweah.lu.se/article/christina-bokberg-intervjuad-om-besok-i-japan
http://portal.research.lu.se/portal/en/publications/arrhythmias-in-older-people-focusing-on-atrial-fibrillation-epidemiology-and-impact-on-daily-life(6e0c460a-3b8f-4690-a45c-67fc4933fda9).html
http://www.sweah.lu.se/article/kartlaggning-av-hjartflimmer-i-fokus
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Stefan Andersson 
Information and Communication Technology - mediated support for working carers of older people 
Läs artikel: Givande IKT-diskussion på disputation 
 
Nina Becker 
Structural and functional brain correlates and genetic modulators of associative memory 
 
Ulla Riis Madsen 
Quality of life, functional level and needs of care after vascular major lower limb amputation 
 

 
 
 
God Jul och Gott Nytt År önskar vi i SGS styrelse  

http://lnu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1108889&dswid=8119
http://www.sweah.lu.se/article/givande-ikt-diskussion-pa-disputation
https://openarchive.ki.se/xmlui/handle/10616/45968
http://portal.research.lu.se/portal/en/publications/quality-of-life-functional-level-and-needs-of-care-after-vascular-major-lower-limb-amputation(70217446-dfb8-4434-9b90-2833989d9c89).html

