
G E R I AT R I S K A 
F O R S K N I N G S F O N D E N

FÖR ETT FRISKARE ÅLDRANDE



Forskning öppnar nya möjligheter

Geriatrikforskningen öppnar nya 
möjligheter

Genom Geriatriska Forskningsfonden 
kan Du vara med och underlätta äldre 
människors vardag - idag och i fram-
tiden. Fonden stöder forskning inom 
bl.a. områdena:

• Demenssjukdomar
• Stroke
• Ortopediska sjukdomar
• Hjärta och kärl
• Rörelseorganens funktion och 

sjukdomar

De mest utmärkande är dock att den 
sjuka äldre människan ofta har flera olika 
medicinska problem samtidigt. Samar-
bete med andra specialiteter, anhöriga 
och teamsamarbete har därför blivit 
kännetecknet för hur man arbetar inom 
geriatrik.

Geriatrikforskningen har synnerligen stor 
aktualitet då andelen äldre kommer att 
öka dramatiskt de närmaste årtionden.

Geriatriska Forskningsfonden är ny-
startad 2017 och kommer i första hand 
ge stöd åt forskare knutna till forsknings-
institutionerna i Jönköpings län.

Geriatriska Forskningsfonden stöds av 
huvudmännen pensionärsorganisationerna 
PRO, SPF, RPG, SKPF, Region Jönkö-
ping, Hälsohögskolan och FOURum.

Forskningen finansieras genom gåvor/
bidrag från privatpersoner, företag och 
huvudmännen.



Geriatriska Forskningsfonden
tar tacksamt emot gåvor, stor som liten är 
värdefull för att främja verksamthetsnära 
äldreforskning i en lokal fond. 

Den syftar till att förebygga ohälsa bland 
äldre människor och vid sjukdom och 
funktionsnedsättning. Genom behand-
ling och rehabilitering göra det möjligt 
för seniorerna att leva ett så aktivt liv 
som möjligt.

För samtal och frågor om gåvor till 
Geriatriska Forskningsfonden kontakta 
gärna namn telefonnummer. Ni kan 
också kontakta oss via vår hemsida:
www.geriatriskaforskningsfonden.se

Om Du redan bestämt Dig för att ge en 
gåva till Geriatriska Forskningsfonden 
kan Du sätta in valfritt belopp på vårt 
Plusgiro xx xx xx-x eller Bankgiro xxx-
xxxx

Ditt bidrag kan göra stor nytta för Geriatrikforskningen

Om det är en högtidsgåva, minnesgåva 
eller donation behöver vi veta följande 
(anges på inbetalningskort eller vid inter-
netbetalning i rutan för meddelande):

1. Namn på den vars minne eller hög-
tidsdag du vill hedra

2. Det minnesord eller hälsning som 
eventuellt skall stå på gåvan/minnesbrevet

3. Fullständig adress dit gåvobrevet skall 
sändas
4. Vem gåvan är ifrån

5. Tel.nr. och mail - adress om vi behöver 
nå dig



PRO, SPF, RPG och SKPF är fyra pensionärsorganisationer som tillsammans har över 
30 000 medlemmar i Jönköpings län, fördelat på drygt 100 pensionärsföreningar. 

De har ett gemensamt syfte att bevaka och värna om de äldres rätt och hälsa. 

Ordförande i fonden är forskningschefen för region jönköping. 
e-postadress: XXXXXXXX

Mer information
www.geriatriskaforskningsfonden.se

Plusgiro XX XX XX-X
Bankgiro XXX-XXXX

Geriatriska Forskningsfonden
För ett friskare åldrande

Huvudmän

Ett samarbete mellan länets Pensionärsorganisationer 
och Geriatriska forskningen i Jönköpings län


