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Ordförande har ordet 
 

Bästa medlemmar, 

I år har sommaren redan varit här ganska länge, så det är verkligen hög tid för oss att önska alla med-
lemmar i SGS en riktigt skön sommar och semester. Med detta medlemsbrev ger vi en sammanfattning 
av vårens aktiviteter. 
 
Gerontologidagen 2018 anordnades den 22 mars i Lund. Dagen var ett samarrangemang med Centre 
for Ageing and Supportive Environment (CASE), Lunds universitet, och Nationella forskarskolan för åld-
rande och hälsa (SWEAH).  
 
Dagen lockade många deltagare och med all respekt för dagens eminenta föreläsare var nog ändå 
Dagny Carlsson - världens äldste bloggare - den person som drog mest publik. Hon uppmärksammades 
genom att hon fick emottaga 2018 års Stora Gerontologipris. Grattis Dagny! Nämnas kan att tysk tele-
vision var på plats för att filma ett reportage om Dagny som sedan  
sändes i TV i Tyskland.   

 

 
 

Temat för SGS-dagen 2018 var ”Evidensbaserad prevention, vård och omsorg för äldre - ambitioner 
och verklighet”. Programmet innehöll en rad föreläsningar:   

• Statliga stimulansåtgärder för att främja kvalitén i äldreomsorg. Sven-Erik Wånell  
• Om utmaningar i praktiknära forskning om boende, teknik och åldrande. Agneta Malmgren 

Fänge 
• Prisföreläsning 2017: Att leva med demenssjukdom. Astrid Norberg 
• Korta presentationer av pågående forskning inom Nationella forskarskolan om åldrande 

och hälsa (SWEAH) – doktorander presenterade sina avhandlingsprojekt 
• Förebyggande hembesök för seniorer - Pia Petersson 
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Efter det att Stora Gerontologipriset delats ut av SGS’ ordförande Susanne Iwarsson intervjuades 
Dagny Carlsson av kommunikatör Erik Skogh. 

 
 
 

  
 

SGS styrelses motivering för att dela ut priset till Dagny Carlsson löd som följer:  
 
”Dagny startade sin blogg vid 99 års ålder och har sedan dess har blivit en svensk ikon. Hon 
har bland annat valts till ”Veckans svensk” i TV och var en av Sveriges Radio P1s sommarpra-
tare 2017. Dagnys personliga berättelser om livet både nu och då är uppfriskande i sin all-
mängiltighet. De speglar också historien och samhällets utveckling ur en 105-årig människas 
perspektiv. Dagnys sätt att hantera teknikens utveckling gör henne till en positiv förebild för 
alla som brottas med digitala utmaningar. Hon är ett levande bevis på att äldre kan genom 
sin långa levnadshistoria kan bidra med värdefulla erfarenheter och vara aktiva mycket långt 
upp i åren. Dagny är en  inspirationskälla för många och har genom att vara sig själv gett 
äldre människor ett ansikte i svensk kultur.” 

 
I slutet av maj medverkade många av SGS’ medlemmar med vetenskapliga bidrag vid Nordisk Kongress 
i Gerontologi (NKG) i Oslo, Norge. Konferensen var välbesökt och erbjöd många möjligheter till såväl 
vetenskapligt som socialt utbyte. I samband med konferensen höll Nordisk Gerontologisk Förening 
(NGF) sammanträde med representanter för de nationella föreningarna. Vice ordförande Andreas 
Motel-Klingebiel representerade SGS i detta sammanhang. 
 
 
SGS årsmöte och presentation av ny styrelse   

Efter det att Gerontologidagens program avslutats höll SGS sitt årsmöte i CASEs lokaler, Lunds universi-
tet. Sven-Eric Wånell från Äldrecentrum berättade om utvecklingen av tidskriften Äldre-i-Centrum, vil-
ken  utvecklats från ett nyhetsbrev till en grafiskt modern och mycket uppskattad tidskrift. Tidskriften 
är fortsatt en förmån för SGS’ medlemmar.  
 
Styrelsen höll i maj 2018 ett konstituerande sammanträde, vilket resulterade i att styrelsen för SGS nu 
har följande sammansättning: 
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Ordförande: Susanne Iwarsson, Lunds Universitet  
Vice ordförande: Andreas Motel-Klingebiel,  
Linköpings Universitet  
Sekreterare: Marie Elf, Högskolan Dalarna 
Kassör: Janicke Andersson, Högskolan i Halmstad 
 
Övriga ordinarie ledamöter:  
Sofi Fristedt, Jönköping University 
Stefan Fors, Karolinska Institutet 
 
Suppleanter:  
Joy Torgé, Jönköping University 
Daniel Swedberg, Kommunförbundet Skåne 
 
Revisorer:  
Sven-Eric Wånell och Marianne Lind 
 
Valberedning:  
Boo Johansson, Annica Taghizadeh-Larsson och Peter Öberg  
 
 

 
Ledamöterna presenteras närmare på SGS’ hemsida, se www.sgs.nu. Framöver kommer vi också att 
presentera oss på föreningens sida på Facebook. Denna sida blir allt mer aktiv, vilket är mycket gläd-
jande – följ oss där och bidra gärna med inlägg för att sprida information om sådant som är av intresse 
för våra medlemmar och andra läsare! Vi postar gärna nyheter – kontakta styrelsens kommunikatör 
Sofi Fristedt om du har förslag på sådant som bör spridas! 
 
Jag vill också passa på att uppmana er att hjälpa till att rekrytera nya medlemmar till SGS. Antalet med-
lemmar är fortsatt lågt och det är mycket angeläget att stärka föreningen för framtiden! Berätta gärna 
för dina kollegor, inte minst för doktorander och yngre forskare, om värdet av att vara medlem i SGS. 
Informera om att prenumerationen på tidskriften ”Äldre i Centrum” är en uppskattad medlemsförmån. 
Information om hur man blir medlem finns på SGS’ hemsida. 
 
Susanne Iwarsson, ordförande  
 
Sekreteraren har ordet 
 
Bäste medlem, 

SGS har arbetat med att utveckla kriterierna för nominering och utseende av mottagare av Stora Ge-
rontologipriset, liksom rutinerna för offentliggörandet av pristagare. Med målet att öka intresset för 
SGS och den årliga konferensdagen kommer styrelsen framöver att offentliggöra pristagaren i god tid 
före SGS-dagen.  
 
Styrelsen har även reviderat kriterierna för utseende av pristagare utanför vetenskapssamhället, vilket 
innebär att det inte är något hinder att pristagaren har en aktiv roll i näringslivet, etc. Vidare har styrel-
sen fört en diskussion om alternativ till det av tradition obligatoriska föredraget vid nästkommande 
SGS-dag. Styrelsen har därmed beslutat att öppna för andra alternativ, i samråd med pristagaren. Vid 

http://www.sgs.nu/
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årets gerontologidag genomfördes istället en intervju med pristagaren redan i samband med prisutdel-
ningen. 
 
Ledamöterna i styrelsen presenteras på SGS’ hemsida, se www.sgs.nu. Strategin är att främst använda 
hemsidan för grundläggande information om SGS, medan aktiv kommunikation till största delen sker 
på SGS’ Facebooksida. Så gå in och knyt dig till vår Facebooksida så får du regelbundet information om 
SGS och relaterade händelser! SGS har under året också öppnat ett Twitterkonto - #SGS.   
 
Jag vill passa på att påminna alla medlemmar om att uppdatera era uppgifter hos oss om ni flyttar 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). 
 
SGS och GDPR 

Vi lagrar information om medlemmars namn, adress, mejladress i två år efter avslutat medlemskap för 
möjlighet att skicka ut information och betalningspåminnelser. Vi behöver även information om med-
lemmarna för att kunna skicka ut tidskriften ”Äldre i centrum”.  Om någon av er misstycker att vi lagrar 
information om er så hör av er till oss så tar vi bort informationen ur medlemsregistret.  
 
Marie Elf, sekreterare 
 
Kassören har ordet 
 
Bästa medlem, 

Under året som gått har SGS flyttat sina konton från Nordea till SEB och det har varit en långdragen 
process. Vi har uppmärksammat att vissa medlemmar haft problem att betala in sina medlemsavgifter 
under denna process men nu fungerar våra nya konton som de ska och det finns dessutom möjlighet 
att betala in avgiften via Swish. Vi vill påminna om de nya kontouppgifterna som är: bankgiro 5235-
3836  eller Swish 1233879947. Kom ihåg att skriva ert namn och er adress när ni gör inbetalningarna. 
Dessa uppgifter är viktiga dels för att vi ska kunna spåra inbetalningen till rätt person men också för att 
vi ska kunna meddela adress till tidskriften Äldre-i-centrum så att ni får era tidningar. 
 
Vi vill också påminna de medlemmar som ännu inte betalt in medlemsavgiften för 2018 att göra så. 
Med fler medlemmar som betalar medlemsavgift har vi möjligheter att anordna fler evenemang och 
utöka verksamheten. 
 
Till årets SGS-dag hade vi 45 betalande deltagare. CASE och SWEAH bidrog med lokal, administrativ 
service och del av kostnaden för förtäringen under dagen. Allt som allt gav dagen ett litet ekonomiskt 
överskott till föreningen. Nytt för i år var möjligheten att enbart betala för medverkan på eftermid-
dagen till ett reducerat pris och att även detta var möjligt att göra via vårt Swishkonto. Vidare inbjöds 
även studenter vid Medicinska fakultetens utbildningsprogram att deltaga gratis i SGS-dagen. 
 
 
 

Har du betalt din medlemsavgift? Bankgiro 5235-3836  eller Swish 1233879947.  
Skriv namn och adress på inbetalningen.  

 
 
Janicke Andersson, kassör 
 

http://www.sgs.nu/
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Övrigt som hänt under året:  

Sofi Fristedt har skrivit ett utlåtande från SGS på en remissversion från Statens beredning för medicinsk 
och social utvärdering (SBU) på ett arbete om en vägledning för identifiering av etiska aspekter för pro-
jekt inom socialtjänstens område. SBU tillfrågade SGS om synpunkter på remissvaret.   
 
Den 11:e maj 2018 arrangerade SGS, i samarbete med Svensk Demografisk Förening (SDF), en semina-
riedag på temat ”Med åldrande i fokus”. Evenemanget ägde rum i Äldreforskningens hus i Stockholm 
och omfattade en rad presentationer av forskare och praktiker från hela landet, samt en föreläsning av 
professor Merril Silverstein från Syracuse University, USA. 
 
 
 
Ha en skön sommar!  
 
 


