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Konferencen afholdes på Comwell Middelfart, Karensmindevej 3, DK-5500 Middelfart
Arrangør: Dansk Gerontologisk Selskab  –  DGS

NATIONAL KONFERENCE OM ALDRING OG SAMFUND

MANDAG DEN 29. OG TIRSDAG DEN 30. OKTOBER 2018 I MIDDELFART

Call for oplæg, symposie-forslag og posters til årets

Konference:

 Overgange i ældrelivet

Dansk Gerontologisk Selskab inviterer igen i år til 
National Konference om Aldring og Samfund, 29. & 
30. oktober 2018 på Hotel Comwell, Middelfart. 

Temaet for den nationale konference om aldring 
og samfund 2018 er ’overgange i ældrelivet’. 
Overgange i ældrelivet kan tematiseres på mange 
måder på tværs af faglige og videnskabelige 
discipliner. Derfor er det et relevant gerontologisk 
tema, som forhåbentlig vil appellere til praktikere, 
beslutningstagere, forskere og andre med interesse 
for aldring og ældre mennesker. 
Livet er fyldt med overgange. Det gælder ikke 
mindst den sidste del af livet, hvor overgange aktu-
aliseres på mange måder. Individuelle mennesker 
og familier gennemlever overgange fra arbejds livet 
til livet efter, som tilbyder nye muligheder og ud-
fordringer. Mange ældre mennesker oplever over-
gange forårsaget af sygdom og svækkelse, som skal 
håndteres i hverdagslivet på nye måder. Sådanne 
overgange har både praktisk og eksistentiel karak-
ter. Det samme gælder tabet af nære livsledsagere. 
Tabet af nære livsledsagere er også tabet af de 
livsvidner, som har været med til at bekræfte, hvem 
og hvad man er og har været.
Faser og overgange kan også være abstraktioner, 

som former vores tænkning om ældrelivet. Vi 
taler eksempelvis om livsfaser og om over-
gange til den 3. og den 4. alder – vel vidende 
at disse overgange sjældent opleves så velde-
fineret i menneskers livsløb, som de gør i vores 
sprog. Når vi retter fokus mod overgange, må 
vi samtidig huske, at virkeligheden ikke altid er 
så velordnet. Temaet ’overgange’ kan åbne for 
refleksioner om den usikkerhed og uorden, som 
overgangssituationer kan indebære.    
Velfærdspraksis er også fyldt med overgange, 
for eksempel i form af de sektorovergange, der 
til stadighed udfordrer både systemer, fagper-
soner og de mennesker, som bevæger sig på 
tværs af sektorgrænserne. Sektorovergange i 
behandlings- og rehabiliteringsforløb for ældre 
mennesker med multisygdom kan være særligt 
udfordrende. 
Temaet ’overgange’ åbner for mange vigtige re-
fleksioner og diskussioner. Det er vores håb, at 
temaet vil inspirere til deltagelse – hvad enten 
man vil byde ind med egne præsentationer 
eller symposier eller ’bare’ vil være med som 
almindelig deltager.

Venlig hilsen 
DGS, bestyrelsen.
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MANDAG, DEN 29. OKTOBER, 2018 

Vigtige datoer:

Deadline for indsendelse af symposieforslag og abstract til frie foredrag: 14.06.2018.
Information om accept af symposieforslag og frie foredrag inden 30.06.2018.
Deadline for registrering af symposiedeltagere og oplægsholdere til konferencen: 14.08.2018.
OBS! Early bird tilmelding inden 14.07.2018 til reduceret pris.

PForeløbigt program:

09.30 – 10.00 Registrering

10.00 – 10.45 Fælles session: Velkomst v/Jette Thuesen, formand for Dansk Gerontologisk Selskab.
 Kulturelt indslag. 

10.45 – 11.00 Kort pause

                   Fælles session: Mareridt, mode og mestring – Frygt, fordomme og forventninger i 
forbindelse med livets mange overgange.

                               Lotte Hvas, speciallæge i almen medicin.
                              Leder af key-note session: Følger
                                                 
12.00 – 13.00 Frokost

13.00 – 14.15 Symposium. Når geriatrien følger patienten helt hjem
 Leder af symposium Anette Ekman, sygeplejerske, cand.scient.san.publ., ph.d. og for-

sker på Medicinsk og Geriatrisk Afdeling Q, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

 Kristina Due Munk, sygeplejerske og afdelingssygeplejerske på Geriatrisk Ambulato-
rium Q2, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, om udgående geriatrisk team.

 Julie Blomgreen, 1. reservelæge og hoveduddannelseslæge på Geriatrisk Afdeling, 
Herlev Hospital/Annette Ekmann, om GATE – Geriatrisk Akut team på det Medicinske 
Modtageafsnit.

 Hanne Nygaard, sygeplejerske, cand.scient. og afdelingssygeplejerske på Medicinsk 
Modtage Afdeling, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, om tværsektoriel udred-
ningsenhed – en ny model for tværsektorielt samarbejde og sømløse overgange. 

 VEGA symposium: Livsorienteret teknologiudvikling
 VEGA har gennem længere tid ønsket at udvikle, hvad der kaldes en Livsorienteret 

teknologivurdering til brug i forbindelse med udvikling og vurdering af ny teknologi 
på ældreområdet. 

 Ole Mygind, projektchef, Emma Winther, centerleder og Birgitte Højlund, projektleder, 
alle fra VEGA-netværket, fortæller om dette projekt.

 Symposium med ph.d.-studerende 
 Præsentation af igangværende ph.d.-projekter og feedback og diskussion med delta-

gere og opponenter indenfor Gerontologi. 
                 Leder af symposium: Anne Marie Beck, docent, Københavns Professionshøjskole.

14.15 – 14.45 Kaffe
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14.45 – 16.00 Symposium med ph.d.-studerende 
     Præsentation af igangværende ph.d.-projekter og feedback og diskussion med delta-

gere og opponenter indenfor Gerontologi. 
    Leder af symposium: Lektor Charlotte Juul Nilsson, Afd. for Social Medicin, Institut for 

Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet.

 Symposium: (Efter) akut medicinsk indlæggelse: Den gode overgang 
 Leder af symposium: Lillian Mørch Jørgensen, overlæge
 Ove Andersen, forskningschef, om: Identifikation og risikoscreening i en Fælles Akut 

Modtagelse.
 Morten Baltzer Houlind, ph.d.-studerende, om: Medicinanamnese og medicingennem-

gang i akutmodtagelsen (FAM-CPH). 
 Aino Leegaard Andersen, ph.d.-studerende, om: Underernæring i akutmodtagelsen 

(FAM-CPH).
 Mette Merete Pedersen, postdoc, om: Mobilisering/træning (WALK/STAND). Alle er fra 

Hvidovre Hospital.

 Symposium/Frie foredrag/Workshop
 Se detaljer længere fremme

16.00 – 16.15 Pause

16.15-17.30  Symposium. Overgange i forhold til mad og måltider
                                Leder af symposium: Anne Marie Beck, docent, Københavns Professionshøjskole
                             Lene Breum, specialkonsulent, Fødevarestyrelsen, fortæller om de anderledes ko-

stråd til ældre mennesker, Inge Tetens, professor, Københavns Universitet, fortæller 
om forskningsprojekter udgået fra ’LIVSKRAFT - Center for Sundt Ældreliv’ og Kirsten 
Schroll Bjørnsbo, forsker, Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse og Anne Marie 
Beck, fortæller om projektet madlavning på tværs af generationer.

                                    Symposium/Frie foredrag/Workshop
                                 Se detaljer længere fremme.

                             Symposium/Frie foredrag/Workshop
                              Se detaljer længere fremme.

18.15 – 19.00         Kirsten Avlund Prisen
 Prisoverrækkelse og forelæsning.
 Se detaljer længere fremme.

19.00 Middag 

TIRSDAG, DEN 30. OKTOBER, 2018

09.15-10.15 Fælles session: Svækkede ældre og sektorovergange, herunder tværsektoriel kommu-
nikation

 Ditte Merete Høgsgaard, postdoc, Holbæk Sygehus/Holbæk Kommune

10.15 – 10.45 Kaffe

MANDAG, DEN 29. OKTOBER, 2018
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10.45 -12.00           Symposium. Fleksibel pension – alternative overgange mellem arbejdsliv og pension
                             Leder af symposium: Aske Juul Lassen, postdoc, Center for Sund Aldring.
                                 Dette symposium er åbent for papers og oplæg om fleksible pensionsovergange, hvad 

der skal til for at udbrede denne pensionsmodel, samt hvorfor, hvordan og for hvem.

                             Symposium.  Den svære og den eksistentielle samtale – lidt om tid, rum
                               og dybde i mødet med medmennesket
                                 Leder af symposium: Rose Marie Tillisch, sognepræst.
                              I symposiet vil en organist og to præster holde korte oplæg, fortælle om
                          indfaldsvinkler og veje at gå på i den svære samtale og i den eksistentielle 
                 samtale, som kan være til gavn tværsektorielt og tværfagligt og som en
 indbydelse til brobygning med og i den sundhedsfaglige verden. Derefter
 debat og opsamling. 

                         Symposium/Frie foredrag/Workshop
                                Se detaljer længere fremme

12.00 – 13.00           Frokost

13.00 – 14.00            Fælles session: Overgange i de sidste år
                                Kaare Christensen, professor, Syddansk Universitet
  
14.00 – 14.15          Fælles session: Tak for denne gang! 
                              Afslutning v/Jette Thuesen, formand for Dansk Gerontologisk Selskab.

 – OG ALT DET PRAKTISKE: 

STED Comwell Middelfart, Karensmindevej 3, 5500 Middelfart. 

PRISER OBS! Early bird tilmelding inden 14.07-2018 til reduceret pris. Prisen vil automatisk 
fremgå af tilmeldingsblanketten på gerodan.dk

Deltagerbetaling for medlemmer af DGS    Tilmelding inden 14/7      Senere tilmelding  
 

 Med overnatning i enkeltværelse   3100 kr.   3600 kr.
 Med overnatning i shareværelse*   2700 kr.   3200 kr.
 Uden overnatning     2200 kr.   2700 kr.
 Ved deltagelse én dag 29. oktober   1700 kr.   2200 kr.
 Ved deltagelse én dag 30. oktober   1200 kr.   1700 kr.

 Medlemsrabat kan gives til individuelle medlemmer samt personer, hvor der er kollektivt medlems-
skab (højst 3 pr. koll. medlemsskab).

 *shareværelse: 
 To personer har fælles badeværelse og entre, men separate soverum.

Deltagerbetaling for ikke-medlemmer af DGS 
      
 Med overnatning i enkeltværelse   3700 kr.   4200 kr.
 Med overnatning i shareværelse*   3300 kr.   3800 kr.
 Uden overnatning     2800 kr.   3300 kr.
 Ved deltagelse én dag 29. oktober   2300 kr.   2800 kr.
 Ved deltagelse én dag 30. oktober   1800 kr.   2300 kr.

 *shareværelse: 
 To personer har fælles badeværelse og entre, men separate soverum.
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VIGTIGE DATOER  Deadline for indsendelse af symposieforslag og abstract til frie foredrag: 
   14.06-2018
 Information om accept af symposieforslag og frie foredrag inden 
   30.06-2018
 Deadline for registrering af symposiedeltagere og oplægsholdere til konferencen: 
   14.08-2018

TILMELDING Al tilmelding foregår via DGS’ hjemmeside www.gerodan.dk, hvor nærmere information 
om registrering og betaling findes.

 
 
AFMELDING Afmelding skal ske skriftligt på: konference@gerodan.dk
 Ved afmelding inden den 1. september 2018 refunderes 75 % af konferenceafgiften. Ved 

senere afmelding betales hele konferenceafgiften. Tilmeldte kan i stedet vælge at sende 
en anden deltager. Oplysning om det sendes til konference@gerodan.dk

KIRSTEN AVLUND PRISEN 2018
 
 Dansk Gerontologisk Selskab har på baggrund af professor i gerontologi, dr.med., ph.d., 

ergoterapeut Kirsten Avlunds død indstiftet en pris i hendes minde. Prisen på 10.000 kr. 
er doneret af Ældre Sagen og Kirsten Avlunds familie.

Kriterier • Prisen gives til en lovende og motiveret forsker med relation til Danmark, som har 
potentiale ift. bl.a. publikationer, undervisning, formidling, forskningssamarbejde samt 
tværfaglighed, og som er i gang med sidste år af ph.d.-forløbet, eller hvor ph.d.-graden er 
erhvervet inden for de seneste fem år i et gerontologisk relevant og/eller aktuelt emne. 
Er ph.d.-graden erhvervet, er det yderligere et kriterie, at vedkommende fortsat arbejder 
inden for gerontologien i f.eks. forsknings-, undervisnings- eller formidlingsøjemed. 

• Prisen gives som en opmuntring til fortsat gerontologisk forskning.
• Medlemmer af bestyrelsen og ansatte i DGS kan ikke modtage prisen.
• Man kan ikke indstille sig selv.

Det praktiske • Nomineringen skal indeholde begrundelse for nominering, skrevet på én til to A4-sider, 
samt curriculum vitae og publikationsliste.

• Prisen uddeles en gang årligt.
• Nomineringer skal sendes til jurymedlem Charlotte Juul Nilsson, cjni@sund.ku.dk, senest 

1. august 2018.
• Prisen tildeles af en jury sammensat af bestyrelsesmedlemmer i Dansk Gerontologisk 

Selskab i samarbejde med Dansk Selskab for Geriatri.
• Prisvinderen vil modtage Kirsten Avlund Prisen på 10.000 kr. og gratis deltagelse i Na-

tional Konference om Aldring og Samfund, hvor hun eller han holder en prisforelæsning.

INDSENDELSE AF FORSLAG TIL HHV. SYMPOSIER OG WORKSHOP SAMT ABSTRACT TIL FRIE 
FOREDRAG/POSTERS. 

Indhold af og indsendelse af symposieforslag 

 Hvert symposie har en varighed på 75 minutter og anbefales at indeholde ca. tre korte 
oplæg, som hver giver plads til diskussion.  Nedenstående informationer bør fremgå af 
symposieforslaget: 
• Titel på symposiet 
• Formålet med symposiet 
• Leder af symposiet (navn, arbejdssted, e-mailadresse) 
• Abstract om hvert enkelt oplæg, se nedenfor
Symposieforslag sendes til Eva Algreen-Petersen, fl70@suf.kk.dk
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 Indhold af og indsendelse af forslag til workshop

 Hver workshop har en varighed på 75 minutter og anbefales at indeholde 3-4 meget 
korte oplæg samt at give plads til diskussion.  Nedenstående informationer bør fremgå af 
workshopforslaget: 
• Titel på workshoppen 
• Formålet med workshoppen
• Leder af workshoppen (navn, arbejdssted, e-mailadresse) 

 Forslag til ideer til workshop sendes til Eva Algreen-Petersen, fl70@suf.kk.dk

Indhold af og indsendelse af forslag til ideudviklingsworkshop

 Ideudviklingsworkshoppen har en varighed på 75 minutter og kan indeholde 3-4 idéop-
læg. En ide præsenteres på 10 min. Herefter er der 10-15 min. til ideudvikling sammen 
med workshoppens deltagere. Indsend:
• Titel på projekt/idé 
• Abstract med baggrund og formål
• Navn og arbejdssted på forfattere med understregning af den, der præsenterer

 Forslag til ideer til workshoppen sendes til Eva Algreen-Petersen, fl70@suf.kk.dk

Indhold og indsendelse af abstract til frie foredrag 

 Hvert foredrag har en varighed på 20 minutter inkl. tid til spørgsmål. Nedenstående infor-
mationer bør fremgå af abstract (max 300 ord): 
• Navn og arbejdssted på forfattere med understregning af den, der præsenterer 
• Baggrund og formål 
• Materialer og metoder 
• Resultater 
• Konklusion 

 Frie foredrag med samme tema vil blive samlet i ét symposium. 
 Abstract sendes til: Eva Algreen-Petersen, fl70@suf.kk.dk

Symposier for ph.d.-studerende 

 Sidder du som ph.d.-studerende og har et gerontologi-relevant problem, interessante fund, 
mangler ideer til formidling eller lignende, så meld dig til ph.d.-symposiet, hvor eksper-
ter i gerontologi vil give feedback. Indsend et abstract med de samme informationer og 
længde som ovenfor nævnt. 

Indsendelse af abstracts til posters

 Det er også mulighed for at indsende abstract med henblik på posters.
 Nedenstående informationer bør fremgå af abstract (max 300 ord): 
 •   Navn og arbejdssted på forfattere med understregning af den, der præsenterer 
 •   Baggrund og formål 
 •   Materialer og metoder 
 •   Resultater 
 •   Konklusion 
 Abstract sendes til: Eva Algreen-Petersen, fl70@suf.kk.dk

Registrering mv. 
 
 Alle symposiedeltagere og oplægsholdere vil blive bedt om at registrere til den nationale 

konference og betale inden 14.08-2018. 


