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Marijke Veenstra (styreleder) går ut av styret
Heine Strand (budsjettansvarlig) går ut av styret
Astri Syse (styremedlem) går ut av styret
Forslag til 2 nye styremedlemmer har kommet inn
Det åpnes også for benkeforslag

5. Eventuelt – forslag til eventuelt bør være inne senest 1 uke i forkant av årsmøtet

Årsmelding 2019
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 spre kunnskap og forskningsresultater innen gerontologi og aldersforskning.
Internasjonalt er vår forening tilknyttet NGF (Nordic Gerontological Federation ) og IAGG
(International Association of Gerontology and Geriatrics).
Årsmøtet 2019 ble holdt 6. februar 2019. Styreleder, Marijke Veenstra, var møteleder.
Sekretær Ellisiv Lærum Jacobsen var referent. Årsmeldingen og regnskapet for 2019 ble
godkjent uten kommentarer. Kariann Krohne (Aldring og helse) og Heidi Gautun (NOVA,
OsloMet) gikk ut og Maria Bjerk (Helsefak., OsloMet) og Elisabeth Wiken Telenius (Aldring og
helse) ble valgt inn i styret.
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Møter og seminarer
Oktober 2019 ble den sjuende norske aldersforskningskongress gjennomført hvor NSA var
del av arrangementskomiteen. I tillegg til NSA deltok representanter fra FHI, OsloMet (NOVA
og fakultet for helsefag), Aldring og Helse og Helsedirektoratet. NSA’s styremedlemmer stilte
opp som ordstyrere/koordinatorer ved diverse sesjoner på kongressen. Det var et
rekordhøyt antall deltagere (190 personer) og mange presentasjoner (cirka 90) med
deltagere fra 51 institusjoner fra hele Norge (og fra Sverige). I forkant av kongressen ble det
arrangert et kveldsmøte «Styrk deg for en god alderdom» med tre renommerte
foredragsholdere, blant annet Andreas Engvig, Maria Bjerk, Kirsten Viktil og Sissel Gran som
trakk fullsatt sal (200 deltagere).
I tillegg gikk den 9. IAGG-ER kongressen (International Association of Gerontology and
Geriatrics – European Region) av stabel den 23. mai 2019. NSA’s styre (Marijke og Elisabeth)
deltok på medlemsmøtene i den Europeiske organisasjonen. Det ble valgt en ny president til
IAGG-ER (Prof. Mario Barbagallo) og Malaga ble valgt som venue til den neste IAGG-ER
kongressen (i 2023).
Videre har NSA arrangert 3 faglige seminarer. Presentasjonene fra disse seminarene kan
lastes ned fra våre nettsider (www.aldersforsk.no).
Den 6. februar arrangerte NSA et frokostseminar om Benskjørhet og brudd: resultater fra
norske studier. Seminaret ble holdt i forkant av årsmøtet og inneholdt foredrag fra Annette V.
Hauger, stipendiat ved OsloMet som drøftet forskningsfunn rundt spørsmålet «Er det livsfarlig å
være benskjør?». Kristin Holvik, seniorforsker ved Folkehelseinstituttet, presenterte forskning fra
NOREPOS nasjonale hoftebruddatabase og hvorvidt funnene tilsier at vi blir sprø av å drikke
melk. Seminaret fant sted i Rindalrommet (NOVA, OsloMet) og det var rundt 10 deltakere.
Den 12. juni arrangerte NSA et frokostseminar om Implementering av forskning i praksis må det ta 17 år? Anledning var å ha et seminar som var mer praksisrettet.
Implementeringsforskning retter sitt fokus mot endringsarbeid, og ser ikke bare på hva som
skal gjøres men også hvordan dette arbeidet skal gjøres. Signe Flottorp, forskningssjef ved
FHI, holdt en flott introduksjon på temaet «Implementeringsforskning - fra kunnskap til
praksis». Maria Bjerk la fram resultatene fra hennes doktorgradsarbeid om «Fallforebygging
for eldre- resultater og erfaringer fra et praksisnært forskningsprosjekt». Kristine Bjorheim
Bøe som er fysioterapeut og leder for terapiavdeling og dagsenteret ved Grefsenhjemmet
snakket om «Kunnskapsbasert fysioterapi – fra forskning til praksis». Seminaret fant sted i
OsloMet sine lokaler og det var cirka 20 deltagere.
Den 28. november ble det gjennomført et julegløggseminar rundt spørsmålet «Hvilken rolle
spiller religion i alderdommen?» Vegar Skirbekk (FHI) ga en introduksjon på temaet gjennom
sitt innlegg Endring i religiøsitet blant eldre. Torgeir Sørensen, Førsteamanuensis ved
Fakultet for helsefag, VID, presenterte sin forskning om Religiøs deltakelse og helse i Norge
og Nord-Trøndelag. Til slutt var det Yvonne Andersen som snakket om hennes erfaringer
som sykehjems prest under overskriften «Godt at du er her! Du kan tro for oss andre som
tviler». Seminaret fant sted i OsloMet sine lokaler og det var om lag 20 deltagere.
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Medlemmer og økonomi
Per januar 2020, har NSA registrert 190 medlemmer. Det er få som melder seg ut, og det er
noen nye innmeldinger etter hvert seminar. Siden 2019 er kontingenten kr 250 (i stedet for
kr 200), og vi kan ikke se at det er mange som har meldt seg ut på grunn av denne økningen.
NSA holder dermed nå et nokså jevnt antall medlemmer over tid, i tillegg til at det er en
tendens til en fornying av medlemsmassen.
Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse styrer medlemskontingenten gjennom
Sykehuset i Vestfold. Sammenlignet med tidligere år blir det nå purret en gang per måned,
slik at vi får mer kontroll over hvem som betaler og når det betales. Dette betyr at NSA sine
medlemmer som ikke har betalt sin kontingent også blir purret en gang per måned. Det har
ikke blitt noe dyrere med ekstra purring og det er ingen «passive» medlemmer (ikkebetalende).
NSA hadde et årsresultat på kr 22 933 i overskudd. Inntektene var på kr 38 526, og utgiftene
var på kr 15 593. Dette var noe bedre enn budsjettert, mye på grunn av høyere inntekter fra
medlemskontingent enn budsjettert i 2019, samt lavere utgifter for honorarer og seminarer.
Foredragsholdere har fått en liten gave men stiller for øvrig gratis. NSA har brukt kr 6 851 til
bevertning og gaver i 2019. Budsjettoversikt for 2019 viser at NSA per 31.12.2019 har kr 251
051 på konto. Se for øvrig vedlagt regnskap.

Styrets virksomhet og sammensetning
Hovedtemaene på styremøtene har vært å lage faglig program for seminarer i regi av NSA,
den 7. norske aldersforskningskongress, oppdatere informasjon på nettsiden, gjennomgang
budsjett, nye tilbud til medlemmer og vedlikehold av medlemslister. Styret (Maria, Astri, og
Marijke) har også kommet med innspill til FHI’s Notat Omsorgstjenesteforskningen i Norge
(august 2019). Styret bestemte også (jfr. styremøte september 2019) å lage en roll-up som
kan stå på ulike arrangementer og seminarer. Det anbefales å sette av penger til dette i
budsjettet for 2020 (ca. 3 000 kr). Styret har også diskutert tettere samarbeid med
søsterorganisasjoner i Sverige/Danmark og foreslått å sette av midler til et felles møte i
2020.
Styret har i 2019 hatt følgende sammensetning:
Marijke Veenstra (NOVA, OsloMet styreleder)
Annelise Flor Dyrli (Røde Kors, Nestleder og webansvarlig)
Heine Strand (FHI, Budsjettansvarlig)
Elisabeth Wiken Telenius (Aldring og helse, Medlemsansvarlig)
Vegard Skirbekk (FHI, styremedlem)
Astri Syse (SSB, styremedlem)
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Maria Bjerk (FHI, styremedlem)
Ellisiv Lærum Jacobsen (Lovisenberg, Sekretær)
Roger Moen (SSP, styremedlem)
Valgkomiteen: Astrid Bergland & Asta Bye

VEDLEGG 1 REGNSKAP 2019
Driftsinntekter
Medlemskontigenter
Renteinntekter
Sum driftsinntekter

Budsjett 2019
kr
kr
kr

Driftskostnader
Møteutgifter, servering, gaver, etc
NGF-kontingent
IAGG-kontingent
Honorarer
Websider
Andre kostnader
Seminar
Sum driftskostnader

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

-2 000
-4 200
-3 300
-6 000
-1 000
-3 000
-25 000
-44 500

Årets resultat

kr

Bankinnskudd
Driftskonto saldo
Kapitalkonto saldo
Sum innskudd
Merknader

Regnskap 2019
30 000 kr
560 kr
30 560 kr

37 270
1 256
38 526

kr
kr

-3 967
-1 149

kr
kr
kr
kr

-420
-3 206
-6 851
-15 593

-13 940 kr

22 933

Bankinnskudd per 01.01.2020
kr
86 409
kr
164 642
kr
251 051

Posten "Honorarer" for 2019 var satt til 6000,- pga
Norsk kongress for aldring ble arrangert 24-25 okt og
NSA ble forespurt å sponse 1 foredragsholder. Disse
reiseutgiftene ble imidlertid dekket på andre måter.

Bjørn Heine Strand, 06.01.2020
Kasserer NSA
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Vedlegg 2 Budsjett 2020
Driftsinntekter
Medlemskontigenter
Renteinntekter
Sum driftsinntekter

kr
kr
kr

Regnskap 2019
37 270 kr
1 256 kr
38 526 kr

Budsjett 2019
35 000
1 500
36 500

kr
kr

kr
kr
-3 967 kr
-1 149 kr

-4 000
-30 000
-4 000
-1 500

kr
kr
kr
kr

-1 000
-3 500
-15 000
-59 000

22 933 kr

-22 500

Driftskostnader
Roll-up
Tur til søsterorganisasjon i Sverige/Norge
NGF-kontingent
IAGG-kontingent
Honorarer
Websider
Andre kostnader
Seminar
Sum driftskostnader

kr
kr
kr
kr

Årets resultat

kr

Bankinnskudd
Driftskonto saldo
Kapitalkonto saldo
Sum innskudd
Merknader

Bankinnskudd per 01.01.2020
86 409
kr
164 642
kr
251 051
kr

-420
-3 206
-6 851
-15 593

De er avsatt penger til en ny NSA roll-up (kr 4000),
samt reiseutgifter til en tur til en søsterorganisasjon i
Sverige/DK.
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