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Årsmelding 2017 

Møtevirksomhet 
Norsk selskap for aldersforskning (NSA) har som formål å fremme gerontologi som 

vitenskapelig og praktisk arbeidsfelt i Norge. NSA arrangerer konferanser, seminarer og 

møter for å utbre kunnskap og forskningsresultater innen gerontologi og aldersforskning.  

Internasjonalt er vår forening tilknyttet NGF (Nordic Gerontological Federation ) og IAGG: 

(International Association of Gerontology and Geriatrics).  

Årsmøte 2017 ble holdt 7. februar 2017. Styreleder, Marijke Veenstra, var møteleder. 

Styremedlem Astri Syse var referent. Årsmeldingen og regnskapet for 2016 ble godkjent uten 

kommentarer. Gro Idland og Kari Midtbø Kristiansen gikk ut av styret og Annelise Dyrli 

(Aldring og Helse) og Heidi Gautun (NOVA) ble valgt inn som styremedlemmer.  

 

Møter og seminarer 
I løpet av 2017 ble det gjennomført 4 fagseminarer. Alle seminarer er i lokalene til Høgskolen 

i Oslo og Akershus- HiOA (nå OsloMet Storbyuniversitet). Nærmest alle innlegg kan også 

lastes ned fra våre nettsider (www.aldersforsk.no). 

Den 7. februar ble det arrangert et seminar om Eldre og kreft i forkant av årsmøtet. 

Deltagere fikk anledning til å høre på to glimrende foredrag fra sterke fagpersoner fra feltet. 

Overlege og postdoktor ved Geriatrisk avdeling (OUS) Siri Rostoft brukte et klinisk perspektiv 

på kreft hos eldre. Steinar Tretli, forsker ved Kreftregisteret presenterte kreft hos eldre fra et 

epidemiologisk perspektiv. Det var 23 påmeldte på seminaret.  

Den 31. mai arrangerte NSA et seminar om sykdomsbyrde, sosial ulikhet og livskvalitet. 

Vegard Skirbekk og Jonas Kinge, begge forskere ved Folkehelseinstituttet, presenterte sin 

forskning om henholdsvis Sykdomsbyrde hos eldre og Utdanningsforskjeller i forventet 

levealder blant eldre. Thomas Hansen, forsker ved NOVA HiOA, la fram hans forskning om 

Livskvalitet i eldre år.  Ca. 26 møtte frem.  

Den 7. september ble det et seminar om eldreomsorg under overskriften: Har vi et 

bemanningsproblem i norsk eldreomsorg? Erling Holmøy (Statistisk Sentralbyrå), Heidi 

Gautun (NOVA HiOA), og Nina Waaler (Prorektor Utdanning HiOA) ble invitert til å ha en 

faglig drøfting av dette temaet. Holmøy presenterte de mest resente framskrivninger av 

behov for rekruttering av personell i eldreomsorgen. Gautun la fram hennes forskning om 

hvorfor halvparten vurderer å slutte å jobbe i eldreomsorgstjenestene. Waaler avsluttet med 

en generell drøfting av motiver for å jobbe i eldreomsorgen og behovene i framtidens 

eldreomsorg for eventuelle andre utdanninger. Det var 72 deltagere på dette seminaret. 

Den 14. desember 2017 avsluttet vi årets seminarrekke med Julegløggseminaret, under 

overskriften: Betydningen av et godt måltid: Hvordan redusere underernæring blant eldre? 



 
Synnøve Grini (Nofima) la fram om Hjemmeboende eldre og deres matvaner, Ellisiv Lærum 

Jacobsen (HiOA) presenterte hennes forskning om Underernæring hos eldre mennesker 

innlagt på sykehus, hvor mange gjelder det og hvordan oppleves det? Torunn Totland 

(Aldring og helse) presenterte fra kunnskapsoversikten under tittelen: Leve hele livet: Eldre, 

mat og måltider. Det var 21 påmeldte til seminaret. 

 

Medlemmer og økonomi 

Medlemsansvarlig (Kariann Krohne) har registrert en del nye medlemmer i løpet av 2017. 

Per januar 2018, har NSA registrert 211 medlemmer. Kontingenten er fremdeles kr. 200.  

Foredragsholdere har fått en liten oppmerksomhet men stiller for øvrig gratis.  NSA har brukt 

kr 15 747 til bevertning i 2017. NSA har lagt om nettsiden til WordPress og brukt kr 9 821 til 

teknisk assistanse.  Julegløggseminaret ble avsluttet med en styremiddag med alle (bortsett 

fra 1) styremedlemmer.  Budsjettoversikt for 2017 viser at NSA per 31.12.2017 har kr 

178 373 på bok. Som arrangør av 24NKG har NSA i 2016 forskuttert utgifter til kongressen: 

25 000 NOK. Disse betales tilbake etter kongressen (mai 2018). Se for øvrig vedlagt regnskap.  

 

Styrets virksomhet og sammensetning 
Styret har i 2017 hatt følgende sammensetning: 

Leder   Marijke Veenstra 

Styremedlemmer:  Annelise Dyrli (Nestleder) 

Heine Strand (Budsjettansvarlig) 

   Kariann Krohne (Medlemsansvarlig) 

    Gro Gujord Tangen (Webansvarlig) 

Vegard Skirbekk 

   Astri Syse 

   Heidi Gautun (Sekretær) 

 

Valgkomiteen: Astrid Bergland & Asta Bye 

Det ble avholdt 5 styremøter i løpet av 2017. Hovedtemaene på styremøtene har vært å lage 

faglig program for seminarer i regi av NSA, oppdatere informasjon på nettsiden, 

gjennomgang budsjett, nye tilbud til medlemmer og vedlikehold av medlemslister.  
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NSA REGNSKAP 2017

Driftsinntekter Budsjett 2017 Regnskap 2017

   Medlemskontigenter 26 000kr                                               26 097kr                                               

   Renteinntekter 3 000kr                                                 512kr                                                    

   Sum driftsinntekter 29 000kr                                               26 609kr                                               

Driftskostnader

   Møteutgifter, servering, gaver, etc -5 000kr                                                -5 570kr                                               

   NGF-kontingent -2 500kr                                                -4 120kr                                               

   IAGG-kontingent -1 200kr                                                -3 299kr                                               

   Honorarer -2 000kr                                                -kr                                                     

   Websider -10 000kr                                             -9 821kr                                               

   Andre kostnader -3 000kr                                                -3 157kr                                               

   Seminar -20 000kr                                             -15 747kr                                             

   Sum driftskostnader -43 700kr                                             -41 713kr                                             

Årets resultat -14 700kr                                             -15 104kr                                             

Bankinnskudd Bankinnskudd per 31.12.2017

   Driftskonto saldo 14 338kr                                               

   Kapitalkonto saldo 164 035kr                                             

   Sum innskudd 178 373kr                                             

Merknader

Bjørn Heine Strand, 

Kasserer NSA

Oslo, 01.02.2018

1. NSA budsjetterte med et underskudd på kr 14 700 og årsresultatet ble et underskudd på kr 15 104 (utgifter kr 41 

713, inntekter kr 26 609).

2. Hovedutgiftsposten var bevertning på seminarer (kr 15 747). I tillegg la vi om websidene til Wordpress (kr 9 821).

3. NSA hadde per 31.12.2017 bankinnskudd på kr 178 373.


