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Sveriges Gerontologiska Sällskap

Ordförande har ordet
Bästa medlemmar,
Ett nytt SGS år har börjat och med det kommer ett och annat intressant när det gäller äldre och åldrande frågor.
Vår förening får många mail med information om vad som händer runt om i landet när det gäller vårt område.
Som ni säkert har märkt har vi börjar skickat den information vidare till er via e-post lista. Alla de mail som ni fått
under de senaste månaderna visar tydligt att ett par spännande konferensdagar och seminarier med äldre och
åldrande teman planeras runt om i landet under de närmaste månaderna.
Den viktigaste sammankomsten för SGS medlemmar är förstås Sveriges Gerontologidag som i år sker i
samarbete med Dalarnas Forskningsråd och med Högskolan Dalarna. Nytt för i år är att vi inte bara erbjuder
stora föreläsningar med några av landets mest etablerade forskare inom äldre och åldrandeforskning utan även
parallella seminarier. Programmet som vi satt upp är nog det största vi hitintills haft för en Gerontologidag så
missa inte chansen att ta del av alla de intressanta föredrag som denna dag kommer att erbjuda. I samband med
Gerontologidagen har vi föreningens årsstämma som vi hoppas att många kan vara med på. Mer information
om det kommer givetvis att finnas på vår webbsida: www.sgs.nu i sedvanlig ordning.
I april i år har vår internationella moderförening IAGG (International Association för Gerontology and Geriatrics)
sin europeiska kongress i Bologna. Den äger rum mellan den 14-17 april i Bologna och lär erbjuda mycket
spännande i form av seminarier med det senaste europeiska forskning om äldre och åldrande. Det ska bli
intressant att se hur den svenska representationen på den kongressen kommer att se ut. Vid den amerikanska
årliga konferensen i New Orleans i november blev jag glad överraskad att flera av våra juniora forskare hade
hittat dit så jag ser fram emot att se flera av våra medlemmar i Bologna också. Information om kommande
konferenser (både sådana som riktar sig till forskare och även sådana som är till för praktiker och politiker) finns
på vår webbsida: www.sgs.nu
Till hösten planerar vi ett interdisciplinärt forum för juniora forskare inom vårt område. Vi har nämligen blivit
uppmärksammade på att våra juniora forskare behöver en nationell sammankomst så att de kan etablera
kontakter med varandra och skaffa sig inblick över all den forskning om äldre, åldrande och äldreomsorgsrelaterade frågor som bedrivs runt om i landet. Om du disputerade under de senaste 5-6 åren eller doktorerar för
närvarande inom detta område är du mer än välkommen att reservera den 13 oktober i din kalender. Mer
information om forumet finner du längre ner i detta medlemsbrev och snart även på vår webbsida: www.sgs.nu
Som ni ser kommer 2011 att bjuda på många möjligheter att förkovra sig i vårt område. Hoppas vi ses på någon
av dessa aktiviteter!
Sandra Torres, Ordförande SGS
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Sekreteraren har ordet
Bästa medlemmar,
Jag vill tacka er för all den fina respons som vi har fått under det gångna året. Era åsikter och tankar är alltid lika
värdefulla. Under 2010 fick Sveriges Gerontologiska Sällskap hela 36 nya medlemmar och redan under januari
och februari månad 2011 har det tillkommit ytterligare 7. Vi i styrelsen hälsar de nya medlemmarna varmt
välkomna! Det totala medlemsantalet är nu uppe i 270 medlemmar.
Inför årsmötet som hålls direkt efter Sveriges Gerontologidag kommer årsmöteshandlingar och verksamhetsberättelse att finnas på medlemsforumet. Inloggningsuppgifterna för medlemsforumet har ändrats. De nya
inloggningsuppgifterna är:
AnvändarID: medlsgs
Lösenord: falun11
Jag vill uppmärksamma er på vår webbsida www.sgs.nu där ni hittar aktuell information om vårens aktiviteter
samt bilder från utdelningen av Stora Gerontologipriset och professor Merete Mazzarellas prisföreläsning. Över
200 personer kom och lyssnade på föreläsningen som arrangerades i samarbete med Finlandsinstitutet.
Veronika Wallroth, sekreterare för SGS

Kommande aktiviteter
Den 23 mars anordnas Sveriges Gerontologidag i samarbete med Dalarnas Forskningsråd och Högskolan
Dalarna. Temat för dagen är Äldreomsorgen: Miljöer, möten, möjligheter. Ledande svenska forskare lyfter viktiga
frågor som anknyter till konferensens tema. Olika aspekter på temat belyses också i parallella seminarier som
presenterar forskning och utvecklingsarbete som pågår i Dalarna. Mer information finner du på webbsidan:
www.sgs.nu
Den 13 oktober anordnas det första interdisciplinära forum för doktorander och nyblivna doktorer inom
äldreområdet. Forumet arrangeras i samarbete med de nationella forskarskolorna i äldre och åldrande som
Lund universitet och Stockholms universitet anordnar. Det syftar till att ge juniora forskare inom området en
orientering kring de arbeten som internationella och europeiska organisationer så som NGF, IAGG och
FUTURAGE gör samt erbjuda möjlighet att bekanta sig med den forskning som bedrivs runt om i Sverige. Mer
information kommer att komma på webbsidan www.sgs.nu

Debatten om kompetensen inom äldreomsorgen fortsätter
Som ni kanske minns skickade SGS tidigt i våras 2010 en skrivelse om att kompetensen inom äldreomsorgen
utarmas. Vi påtalade till exempel att profiler mot äldre i socionomutbildningen hotas av högskoleverkets
senaste utvärdering i vilket lärosäten som bedriver ett socionomprogram med profil mot äldre uppmanas att
satsa på generalistutbildningar i stället. Denna skrivelse skickades till bland annat socialdepartementet och
utbildningsdepartementet. Vi har nu fått svar från utbildningsdepartementet. I svaret uppmanas SGS att ta
kontakt med enskilda lärosäten för att försäkra oss om att generalistutbildningarna som erbjuds runt om i
landet erbjuder tillräckligt mycket kompetens kring äldre och åldrandefrågor.
Ansvaret läggs med andra på vår förening att bevaka kompetensen inom socionomutbildningar. Detta kan
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tyckas vara ett märkligt bemötande av vår skrivelse. Utbildningsdepartementet påpekar också att arbetsgivarna
inom äldreomsorgen kan själva satsa på vidareutbildning för den personal som efter socionomutbildning visar
sig ha för lite kunskaper om äldre och åldrande frågor. Detta trots att de flesta inom äldreomsorgssektorn vet
att arbetsgivarnas intresse för påbyggnadsutbildningar inte är särskilt stort. Länk till skrivelsen >>
Specialistsjuksköterskeutbildning med äldreinriktning är också en utbildning som våra medlemmar har
engagerat sig i. I en debattartikel som är publicerad i Göteborgspostens nätupplaga samt i flera lokala
dagstidningar i Sydsverige har Anna-Karin Edberg (professor vid Högskolan Kristianstad), Helle Wijk (docent vid
Götegorgs universitet), Marie Ernsth Bravell (lektor Hälsohögskolan Jönköping), Margaretha Hagberg (lektor
Linneuniversitet), Gullvi Flensner (lektor Högskolan väst) och Staffan Karlsson (lektor vid Lunds universitet)
uppmärksammat att sjuksköterskor med intresse för äldre och åldrande skaffar sig specialistkompetens på egen
bekostnad och utan att deras fortsatta lönebildning påverkas. Länk till debattartikeln >>
Problematiken har också uppmärksammats av tidningen Dagens Medicin och Sveriges Kommuner och Landsting
(SKL) som själva uppmärksammat kompetensbristen ibland annat äldreområdet på sin webbsida. Länk till SKL >>
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