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Stort intresse för föreläsningen om ”Åldrandet och äldreomsorgen - 

dagens och morgondagens utmaningar” (31 mars 2022) 

 

 

SPF Seniorerna Östersund arrangerade en föreläsning på Gamla Teatern. Över 100 personer fanns på 

plats då Mats Thorslund professor (emeritus) i socialgerontologi vid Karolinska Institutet 

talade om rubricerat ämne. Görel Hansebo hälsade Mats välkommen och skötte även 

avtackning. 

 

 
Ingrid Byberg, Mats Thorslund och Görel Hansebo 
Foto: Sven-Olof Andersson 

Mats Thorslund professor (emeritus) i 
socialgerontologi vid Karolinska 
Institutet och medlem av regeringens 

coronakommission är en av landets 
främsta forskare inom området 
åldrande och äldreomsorg. Hans 
forskning har handlat om äldres 
situation i sig; utvecklingen när det 
gäller äldres levnadsförhållanden och 
hur samhället har mött de olika 
behoven, vad det är som styrt hur 
resurser fördelats, mm. Och - vad kan 

vi tro om framtiden när den stora 40-

talistgenerationen snart står inför att 

behöva vård och omsorg? 
 

 

Det var ett mycket intressant föredrag och det behövs stora satsningar på äldreomsorgen då 

antalet äldre ökar kraftigt. Mats Thorslund var positiv till den modell som Norge nu har när 

det gäller sjukvården - de stora sjukhusen är ett statligt ansvar och de mindre sjukhusen 

tillsammans med äldrevården är ett kommunalt ansvar. 

Efter föreläsningen som även sändes på webben fick Mats Thorslund några frågor - varför är 

demensvård och annat särskilt boende på samma plats? Svaret var att det är ingen bra lösning 

men är väl en resursfråga. I vilket land skulle du vilja tillbringa din tid vid behov av 

äldrevård? Svaret blev Danmark eller Sverige. 

Webbsändningen sköttes av Martin Rolén och Gudfast Hellby! Före föreläsningen 

informerade Niklas Lidström om O-ringen i Jämtland 2023 där många volontärer behövs. 

Majbritt Ellebrink informerade om bussresan den 25 april till Trägsta gård, Brinkeboda och 

Krokom. Per Söderberg informerade om musikresan den 5 maj till Myrviken samt resa till 

Hotingtravet 15 juli. Den 23 maj blir det modevisning i travets publikhall med underhållning 

av Birgers döttrar. 
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Gun Cleryd och Maj-Britt Stengel vid 
fruktbordet före föreläsningen. I bakgrunden 
Stig Nillbrand 

Foto: Sven-Olof Andersson 

 

 

Arrangemanget på Gamla Teatern avslutades med att ordföranden Per Söderberg sjöng Idas 

äldrevisa.-  

Man ska inte tro man blir yngre - fast stundom man känner det så                                            

Man blir bara tyngre och tyngre - svårare får man att gå.                                                           

Man ska inte tro man blir längre - för krymper det gör man ändå                                            

Man ser bara sämre och sämre - och tänderna bliver så få 

Man hör inte göken i skogen - och det tycker vi är så trist                                           

Men visare blir man och mogen - tid är ej längre en brist                                                                

Man tar varje dag som en gåva - och gör det man helst vill ha gjort                                             

Så åldern är bra vill jag lova - fastän man ej springer så fort 

Och tänker det gör man så sakta - och stundom så tänker man om                                         

Men rynkorna dem får man vakta - glömmer dem sen, småningom                                               

Och håret det kan man färga - och tänderna skruvar man på                                                    

Men tiden den kan man ej värja - så nu ska vi leva och må. 

 

 


