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The 69th Gerontological Society of America (GSA) arrangerades i år i New Orleans, USA. 
4000 deltagare fanns på plats från 35 olika länder, och ett sjuttiotal utställare demonstrerade 
aktuella produkter. Hälsohögskolan - framförallt IFG - representerades av Marie Ernsth 
Bravell, Joy Torgé, Linda Johansson, Susanne Johannesson och Christina Lannering. Förutom 
fem poster- och två muntliga presentationer, var Joy Torgé chair i en av sessionerna.  
 

 
 
 
 
Forskningsprojektet Healthy Aging, där IFG och KI vardera fått 6 miljoner kronor, passade 
på att ha ett avstämnings- och planeringsmöte. På plats fanns Nancy Pedersen och Andrea 
Foebel (Karolinska Institutet), Chandra Reynolds (University of California-Riverside), Deborah 
Finkel (Indiana University Southeast), Marie Ernsth Bravell, Linda Johansson, Christina 
Lannering och Susanne Johannesson (Hälsohögskolan). 
 
 

 
Marie Ernsth Bravell, Chandra Reynolds, Linda Johansson, Deborah Finkel,  

Christina Lannering, Andrea Foebel, Nancy Pedersen. På länk/skype: Catalina Zavala. 
 
 



 

Kursen ”Aging in a Welfare State” firade i år sitt tjugoårsjubileum i Jönköping. Ett fortsatt 
samarbete är givetvis aktuellt, och under konferensdagarna planerades för en fortsatt kurs i 
maj 2018. På plats på GSA fanns representanter från de olika universiteten; Penn State 
University (Steven Zarit och Leslie Ross), Utah State University (Beth Fauth), Arizona 
University (Frank Infurna) och Hälsohögskolan (Marie Ernsth Bravell och Susanne 
Johannesson). Efter mötet besökte vi Fellows and International Reception. Där träffade vi 
också flera av våra tidigare studenter som gärna ser att vårt samarbete fortsätter.  

The Gerontological Society of America requests the pleasure of your company at the 69th 
Annual Scientific Meeting 

Fellows and International Reception. 

 

 
Susanne Johannesson, Marie Ernsth Bravell, Leslie Ross, Beth Fauth. 

 

 
2017 arrangerar International Aging Gerontology Geriatric (IAGG) en världs-kongress i San 
Francisco, samt en europeisk kongress i Göteborg 2019. Ansvarig för den europeiska 
kongressen är Boo Johansson som har ett långt förflutet på IFG. Boo Johansson och Susanne 
Johannesson träffades för en första avstämning/-samarbete. Förutom IAGG kunde Boo 
Johansson och Susanne Johannesson diskutera olika kapitel i den bok som just nu skrivs om 
IFG.  
 
Marie Ernsth Bravell och Joy Torgé höll vardera en muntlig presentation på GSA. 
  

  
Marie Ernsth Bravell: Reciprocal Patterns of Support of Very 
Old People and Their Families. Sheraton hotel, New Orleans. 
 

Joy Torgé: Family Life and Care Among Couples in Care 
Homes, Marriott hotel, New Orleans.  
 

 
 



 

Sessionen Social Networks and Health 
 
Marie Ernsth Bravell var också, tillsammans med Nancy Pedersen, medförfattare på Andrea 
Foebels uppskattade föreläsning “The Complex Relationship between Social Network Factors 
and Subjective Health among Older Adults”.   
 
 
Prisföreläsning 
 
 
Margret M. and Paul B. Baltes Foundation Award in Behavioral and Social Gerontology 

Lecture  
Funded by the Margret M. and Paul B. Baltes Foundation   

Questions for a Lifespan Developmental Framework: Re-Thinking Study of Change and 
Variability 

—by Nilam Ram, PhD v 
 

En av våra kollegor från Penn State University, Nilam Ram, höll en mycket uppskattad 
prisföreläsning. I inledningen framför han ett stort tack till de som under hans forsk-ningsresa 
betytt extra mycket, bl a professor emeritus Bo Malmberg.  

 
 
Posterutställning  
 
Observera att Marie Ernsth Bravell också finns med på den poster som Joseph W. Jones från 
Utah State University presenterade. 
 

   
 
 

   



 

 
  

 
Joseph W. Jones från Utah State University 

 
 
Highlights 
 
- från Marie Ernsth Bravell 
Jag besökte flera mycket bra sessions – utöver den som jag själv talade på. De som var mest 
givande var: 1) Symposium Sex differences in Aging-Related Disease and Healthspan som 
diskuterade könsskillnader i olika hälsoutfall och paradoxen att kvinnor lever längre fast med 
flera kroniska sjukdomar.  2) Symposium: The Long and Winding Road of Social Relations 
som presenterade longitudinella studier av sociala nätverksfaktorer bland äldre personer, och 
hur dessa kan sättas i relation till support, stöd, vård och omsorg. 3)  Symposium: Ageing With 
Multimorbidity: Just Another Chronic Disease? som presenterade flera olika studier kring 
multisjuklighet och frailty och huruvida det egentligen är ”två sidor av samma mynt”. Konklu-
derade att det finns ett behov av konsensus kring begreppet ”frailty” och kanske framför allt 
”comprehensive geriatric assessment” för att möta behov hos sköra och/eller multisjuka äldre 
personer. Utöver dessa tre symposier vill jag också lyfta postersessionerna som var mycket bra 
och givande med stor bredd och mycket intressanta resultat.  
 
- från Linda Johansson 
Highlights för mig var att det var flera sessions kring äldre och fall där detta kopplades till olika 
aspekter och hur detta kan förebyggas. Det var även flera postrar kring detta. Nära kopplat till 
detta så lyssnade jag även på flera sessioner kring fysisk aktivitet och äldre. Det framkom där 
tydligt att personer i institutionsboende ofta är extremt inaktiva. Graden av fysisk aktivitet är 
associerad med livskvalitet och nedstämdhet. Jag var även på flera sessioner kring äldre och 
våld eftersom jag, Jonas Sandberg och Joy Torgé planerar att söka medel för studier rörande 
detta. Sessionerna handlade både om definitioner av våld, hur detta kan upptäckas, bl.a. genom 
instrument samt interventioner för att förebygga våld. Det som framkom tydligt var att 
personer med demens är en särskilt utsatt grupp för våld från anhöriga och att typen av våld 
är relaterad till demensgraden. Det saknas idag bra instrument för att upptäcka våld i denna 
grupp.   
 
- från Joy Torgé 
Jag lyssnade på en mycket givande och intressant session, “Successful ageing under conditions 
of adversity and challenge”. Sessionen handlade om både kritik och utveckling av begreppet 
Successful Ageing. Presentationerna argumenterade för behovet att lägga ett livslopps-
perspektiv till Successful Ageing – då människans hälsa och sociala förhållanden ändrar sig 
över tid. Presentationerna argumenterade också för behovet att förstå begrepp som resilience 
och accomodation i begreppet Successful Ageing, då många redan åldras med sjukdomar och 
funktionsnedsättningar och med anpassningar kan leva ett bra liv trots detta. Självaste John 



 

Rowe, en av grundarna till begreppet Successful Ageing, var en discussant till sessionen, så 
bara det var en highlight! Kul att diskussionen och utvecklingen av begreppet Successful 
Ageing lever vidare trots att den grundades för mer än 50 år sedan. Det blev mycket intressanta 
diskussioner! 
 
En annan highlight var att det fanns flera sessions om att åldras med funktionshinder, och 
även en session om hur gerontologi och funktionshinderforskning kan närma sig varandra. 
Detta är en utveckling sedan förra gången jag besökte GSA 2011 där en sådan session sak-
nades. Det är inspirerande att vara på sessioner där folk har hållit på med ungefär samma 
frågor som man själv har gjort. Vi verkar fortfarande vara en mindre skara, men frågorna får i 
alla fall ta plats i en stor gerontologisk konferens, vilket är kul. 
 
En mycket givande kongressvecka avslutades på söndagseftermiddagen, och som en extra 
bonus fick då Linda Johansson beskedet att hennes artikel “Health care professionals' usage 
and documentation of a Swedish quality registry regarding preventive nutritional care” är 
accepterad för publicering i Quality Management in Health.  
Författare: Linda Johansson, Helle Wijk och Lennart Christensson.   
 
 
Kongressbidrag från IFG 
  
Muntliga presentationer 
 
Marie Ernsth Bravell, Magnus Jegermalm, Steven Zarit, Eleonor Fransson.  
Reciprocal Patterns of Support of Very Old People and Their Families.  
 
The Complex Relationship Between Social Network Factors and Subjective Health 
Among Older Adults. Andrea Foebel, Marie Ernsth Bravell, Nancy L Pedersen. 
 
Joy Torgé. 
Family Life and Care Among Couples in Care Homes. 
 
Posterpresentationer  
 
Marie Ernsth Bravell, Andrea D Foebel, Nancy L Pedersen. 
The importance of social network factors among older adults in need of regular care. 
 
Subjective and Objective Memory in the Oldest Old: A Parallel-Process Model by Gender. 
Joseph Jones, Elizabeth Fauth, Marie Ernsth Bravell, Boo Johansson, Thomas Ledermann. 
 
Linda Johansson, Helle Wijk och Lennart Christensson. 
Improving nutritional status among persons with dementia by performing individualized 
nutritional interventions. 
 
Linda Johansson, Jenny Hallgren, Anna Dahl Aslan. 
Changes in nutritional status and its association with death among older persons in nursing 
homes. 
 
 
 
 
Christina Lannering, Marie Ernsth Bravell, Linda Johansson 



 

Prevention of falls, malnutrition and pressure ulcers among older people living in nursing 
homes. 
 
Christina Lannering, Marie Ernsth Bravell, Linda Johansson 
Effect of a preventive care process concerning nutrition among nursing home residents. 
 

  
Marie Ernsth Bravell  Susanne Johannesson 
 

Linda Johansson Joy Torgé 
 

Christina Lannering 


