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Bästa medlemmar
Ordförande har ordet
Tiden rusar fram och det har redan blivit April månad på det nya året. Vi i SGS styrelsen får möjlighet att
summera året som gått i och med att vi nu arbetar med Verksamhetsberättelsen för 2018. Vi kan konstatera att vi har gjort en hel del! Styrelsen har sammanträtt flera gånger under året, vi har genomfört
en välbesökt SGS dag och delat ut Stora Gerontologipriset till Dagny Carlsson, ”Världens äldsta bloggare”.
Styrelsen ha efter ett internt nomineringsförfarande utsett 2019 års pristagare. I år kommer vi att dela
ut priset vid den europeiska kongressen som IAGG-ER arrangerar i Göteborg 23-25 maj. Årets pristagare
är Marta Szebehely, professor i socialt arbete med inriktning mot äldre vid Stockholms universitet. Marta
har forskat om äldreomsorg och andra omsorgsfrågor ur vardags-, genus- och socialpolitiska perspektiv
sedan mitten av 1980-talet.
Snart är det dags för föreningens årsmöte. Även detta genomförs i direkt anslutning till IAGG-ER konferensen i Göteborg (se nedan) och vi hoppas att många av medlemmarna tar tillfället i akt att delta. SGS
planerar också för en aktivitet i kongressprogrammet för att i samarbete med andra intresseorganisationer diskutera forskningsläget – nu och för framtiden. Håll utkik efter detta inslag i kongressprogrammet!
Susanne Iwarsson
Ordförande
Sekreteraren har ordet
Vi vill göra er uppmärksamma på att SGS-årsmöte och utdelning av Stora Gerontologipriset 2019 kommer att ske i samband med IAGG – ER konferensen i Göteborg i maj. Årsmötet äger rum onsdagen den
22 maj klockan 17:30. En kallelse kommer att skickas ut närmare mötet.
IAGG-ER Konferensen äger rum den 23-25 maj. Här är länken till IAGG konferensen.
https://iagger2019.se/news/iagg-er-2019-welcome-to-gothenburg-sweden/
SGS kommer även att ha ett öppet lunchsymposium under temat ” Ageing in a swedish context – what
is special? ” under konferensen. Håll utkik efter symposiet i programmet för IAGG. Hjärtligt välkommen! Vi ses väl på konferensen.
Jag vill också 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).
Marie Elf, sekreterare
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Kassören har ordet
Nu har vi påbörjat ett nytt SGS-år och det är dags att förnya sitt medlemskap genom att betala in medlemsavgiften. Du kan betala medlemsavgiften antingen via bankgiro 5235-3836 eller via Swish
1233879947.
Kom ihåg att skriva ditt namn och din adress när du gör inbetalningen. 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 du får dina tidningar. Passa gärna på att värva fler medlemmar till
oss. Med fler medlemmar som betalar medlems-avgift har vi möjligheter att anordna fler evenemang
och utöka verksamheten.
Janicke Andersson, kassör
Vår kommunikatör har ordet
Du har väl inte missat vår sida på Facebook ”Sveriges Gerontologiska Sällskap”, och att vi nu också har
ett Twitter-konto @sgs_nu, respektive. Följ oss gärna i dessa sociala medier, samt på vår hemsida
www.sgs.nu. Hör av dig till sofi.fristedt@ju.se om du har någon information att sprida via sociala medier.
Sofi Fristedt, kommunikatör
Intressanta avhandlingar
Under hösten 2018 disputerade ett antal doktorander på avhandlingar som rör äldre och åldrande, exempelvis:
•

2018-09-28 Linnea Sjöberg, Karolinska Institutet
Using a life-course approach to better understand depression in older age

•

2018-10-19 Annikki Arola, Göteborgs universitet
Capturing the experience of health among persons aging in a migration context - Health
promotion interventions as means to enable health and occupations in daily life

•

2018-10-26 Catharina Melander, Luleå tekniska universitet
Piecing together a fragmented world: Structures to promote the understanding of people
with advanced dementia

•

2018-12-14 Nina Schultz, Lunds universitet
The Impact of Amyloid Peptides on Pericytes in Alzheimer's Disease

Andra nyheter
SGS-suppleant tilldelades pris för vetenskaplig artikel
Joy Torgé, lektor i gerontologi vid Hälsohögskolan i Jönköping, och suppleant i SGS, har tilldelats priset
International Award for Excellence av The Journal of Aging and Social Change för artikeln Whose Right
to a ‘Reasonable Level of Living’? Spouses with Differing Care Needs in Swedish Nursing Homes.
Artikeln är en fallstudie som jämför hur två olika kommuner operationaliserar parboendegarantin. I artikeln argumenterar Joy för att lokala skillnader i hur man verkställer parboendegarantin spelar roll inte
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bara för vilken service och omsorg den medboende har rätt till, men också för hur den medboende mår
och personalen ser på den medboendens olika behov.
Joys artikel har tilldelats priset i konkurrens med de artiklar i årets upplaga av tidskriften som fått bästa
”peer reviews” samt efter Editorial Board’s egen bedömning av granskningskriterierna.
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