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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

TORSDAG DEN 9. OG FREDAG DEN 10. NOVEMBER 2017 I MIDDELFART

Konference 2017:

 At skabe gode dage

Dansk Gerontologisk Selskab inviterer igen i år til 
National Konference om Aldring og Samfund, 9. & 10. 
november 2017 på Hotel Comwell, Middelfart. 

I år er temaet for den nationale, gerontologiske 
konference viet til hverdagslivet. Hverdagen er det 
liv, vi lever hver dag. Den udgøres af alle rutinerne, 
gentagelserne og de små, upåagtede handlinger 
og er omsluttet af en selvfølgelighed, som gør, at vi 
tager den for givet. Men hvordan leves hverdagen 
som gammel, når sygdom og svækkelse kan udfor-
dre hverdagens selvfølgelighed? Og hvordan kan 
man som fagperson bidrage til at skabe gode dage 
sammen med gamle mennesker, der er afhængige 
af hjælp for at få hverdagen til at fungere? 
Årets tema er inspireret af antologien At skabe 
gode dage, som Dansk Gerontologisk Selskab udgav 
sidste år. 

En fagbog, der har hverdagslivet som omdrej-
ningspunkt, er ret unik i en dansk sammen-
hæng. Hverdagslivet nyder ikke den store 
opmærksomhed i faglitteraturen. Måske skyldes 
det, at hverdagslivet ses som det ordinære, det 
rutineprægede, det upåagtede. Men et fokus 
på hverdagslivet giver os også et indblik i, når 
hverdagens rytmer og rutiner udfordres, som 
tilfældet ofte er hos svækkede ældre menne-
sker. Og dermed er det et væsentligt fokus i en 
tid, hvor interessen for subjektive perspektiver 
er stigende i social- og sundhedsfaglig praksis.   
Også i gerontologisk forskning er det relativt 
nyt at beskæftige sig med svækkede ældre 
menneskers hverdagsliv. De første skridt til 
en dansk forskning i ældre menneskers hver-
dagsliv blev taget i slutningen af 80’erne og 
op gennem 90’erne, hvor et kulturgerontolo-
gisk forskningsmiljø voksede frem i Danmark 
omkring daværende Gerontologisk Institut. 
Senere flyttede de statslige støttekroner andre 
steder hen, og forskningen blev spredt for alle 
vinde. Den forskning og videnproduktion, der i 
dag eksisterer om hverdagslivet, er resultatet af 
de spor, der blev lagt dengang og ikke mindst 
af ihærdige enkeltpersoner, der vedholdende 
har fastholdt interessen for ældre menneskers 
hverdagsliv samt fonde, der har støttet op om 
interessen. 
Antologien er blevet godt modtaget, og med 
valget af årets tema ønsker Dansk Gerontolo-
gisk Selskab at styrke disse spor og sætte fokus 
på det, livet består af, det ordinære, det rutine-
prægede, det upåagtede – og på hvordan man 
som fagperson kan støtte, når det udfordres.

Venlig hilsen 
DGS, bestyrelsen.
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TORSDAG, DEN 9. NOVEMBER, 2017 

Program

09.00 – 09.30 REGISTRERING

09.30 – 10.00 VELKOMST
 Formand for Dansk Gerontologisk Selskab, Jette Thuesen, postdoc, REHPA & studie- 

leder, SDU.

 KULTURELT INDSLAG

10.00 – 12.00 PERSPEKTIVER PÅ HVERDAGSLIV
 Leder af key-note session: Morten Hillgaard Bülow, redaktør Tidsskriftet Gerontologi
 
 Perspektiver på hverdagsliv
 Christine Swane, Direktør, Ensomme Gamles Værn. 
 
 Om hverdagsliv blandt usædvanlige ældre mennesker i København: erkendelser fra et 

længerevarende etnografisk feltarbejde
 Jon Dag Rasmussen, antropolog, ph.d., Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Køben- 

havns Universitet.

12.00 – 13.15 FROKOST

13.15 – 14.30 SYMPOSIUM/FRIE FOREDRAG/WORKSHOP

 SYMPOSIUM: REHABILITERING: ERFARINGER HIDTIL OG NY VIDEN
 Leder af symposium: Louise Scheel Thomasen, fuldmægtig, Sundhedsstyrelsen.

 Med udgangspunkt i en kort oversigt over eksisterende viden om rehabilitering i 
kommunalt regi på ældreområdet, præsenterer symposiet kritiske perspektiver og nye 
indfaldsvinkler på rehabilitering med fokus på sygdom og den svækkede krop som en 
af hverdagslivets betingelser. Herunder rejses spørgsmål om sygdom fylder nok i den 
nuværende helhedsvurdering og udredning, hvad nye målgrupper med fremskredne 
sygdomme gør for vores opfattelser af rehabilitering og -praksis, samt hvordan vi kan 
forstå ældre menneskers egne strategier for dels at holde sig i gang, dels at håndtere 
det uafvendelige.

 Hvor blev geriatrien af i rehabilitering på ældreområdet?
 Finn Rønholt Hansen, ledende overlæge, ph.d. MPA, Medicinsk afdeling, Herlev og Gen- 

tofte Hospital.
 
 Rehabilitering i kommuner – hvad ved vi og hvori består aktuelle udfordringer og mu-

ligheder?
 Louise Scheel Thomasen, fuldmægtig, Sundhedsstyrelsen.
 
 Ældre menneskers prioriteringer og strategier i rehabilitering
 Tove Lise Nielsen, ph.d.-studerende, Ergoterapeutuddannelsen, VIA University College 

og Defactum Region Midtjylland.
 
 Demens, rehabilitering og hverdagsliv – evidens og praksis i Danmark. Resultater fra 

kortlægning og litteratursøgning
 Jette Thuesen, postdoc, REHPA, Videnscenter for Rehabilitering og Palliation og studie- 

leder, masteruddannelsen i rehabilitering, Syddansk Universitet.



3

13.15 – 14.30 WORKSHOP: ER VI PARATE TIL DEN SELVBESTEMMENDE BORGER? – MEDAR-
BEJDERNES PRAKTISKE ERFARINGER OG UDFORDRINGER MED AT SKABE EN 
MENINGSFULD HVERDAG PÅ PLEJECENTRE I FÆLLESSKAB MED BORGERNE

 Leder af workshop: Ursula Stockmarr, Center for Omsorg og Rehabilitering, Sundheds- 
og Omsorgsforvaltningen, Københavns kommune.

 Oplægsholdere:  Anne-Marie Linke, Sosu-hjælper, Bomi-Parken plejecenter, 
 Matthias Bang Petersen, aktivitetsmedarbejder, Kærbo plejecenter, og
 Karin Hvidtfeldt, afdelingsleder, Aftensol plejecenter.
 
 Formålet med workshoppen er at stille skarpt på de praktiske erfaringer, som er op- 

nået i ældrepuljeprojektet ’liv på Plejecentre’ – der handler om at skabe en menings- 
fuld hverdag ud fra de ønsker og behov, som borgerne udtrykker. I projektet har fem 
projektplejecentre i fællesskab med borgerne arbejdet med:

  - selvbestemmelse
  - medbestemmelse
  - sociale relationer
  - at have en rolle i forhold til andre

13.15 – 14.30 FRIE FOREDRAG
 Leder af frie foredrag: TBD

 Værdier i hverdagslivet hos gamle i Grønland
 Kamilla Nørtoft, postdoc, Arktisk Aldring, Københavns Universitet, kamilla.nortoft@ 

hum.ku.dk
 Tenna Jensen, lektor, Arktisk Aldring, Københavns Universitet, tennaje@hum.ku.dk

 Fra plejebolig til hospital og hjem igen – en kvalitativ afdækning
 Hanne Nygaard, RN, stud.scient.san & Anette Ekmann, RN, MScPH, ph.d., Akutmodta-

gelsen – Afdelingen for Sammenhængende Patientforløb, Bispebjerg og Frederiks- 
berg Hospital.

 Hverdagslivet for ældre indvandrere i København
 Irene Nørlund, Birgitte Gade Brander, Runa Midtvåge, lektorer ved Ernærings- og Sund- 

hedsuddannelsen og Global Nutrition and Health, Professionshøjskolen Metropol.

14.30 – 15.15 KAFFE M.V.

 

15.15 – 16.30 SYMPOSIER OG FRIE FOREDRAG

 SYMPOSIUM MED PH.D.-STUDERENDE
 Leder af symposium: Lektor Charlotte Juul Nilsson, Afd. for Social Medicin, Institut for 

Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet.
 Symposiet er en præsentation af igangværende ph.d.-projekter med feedback og dis-

kussion med deltagere og opponenter indenfor Gerontologi.
 Opponenter: TBD

 Ældre, søvn og rehabilitering i et sociokulturelt perspektiv
 Trine Schifter Larsen, ph.d.-studerende, Institut for Mennesker og Teknologi, Center 

for Sundhedsfremme Forskning, Roskilde Universitet i samarbejde med Klinisk Forsk- 
ningscenter, Amager og Hvidovre Hospital.
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 Ældre menneskers prioriteringer og strategier i rehabilitering
 Tove Lise Nielsen, ph.d.-studerende, Ergoterapeutuddannelsen VIA University College 

og Defactum Region Midtjylland.

 Udvikling af Herlige ELDORADO-måltider
 Signe Loftager Okkels, ph.d.-studerende, Enhed for klinisk ernæringsforskning, Herlev 

& Gentofte Hospital.
 Anne Marie Beck, seniorforsker, Enhed for klinisk ernæringsforskning, Herlev & Gen- 

tofte Hospital.
 Susanne Gjedsted Bügel, professor MSO, Afsnit for klinisk og forebyggende ernæring, 

Institut for Idræt og ernæring, Københavns Universitet.
 Annemarie Olsen, lektor, Afsnit for sensorik og forbrugervidenskab, Institut for fødeva-

revidenskab, Københavns Universitet.
 
 

15.15 – 16.30 SYMPOSIUM: FORTÆLLINGER OM ENSOMHED OG ENLIGHED
 Leder af Symposium: Karen Munk, lektor, VIA Aldring & Demens, Center for Forskning, 

VIA University College samt Afd. for Filosofi og Idéhistorie, Institut for Kultur og Sam- 
fund, Aarhus Universitet. 

 
 Symposiet giver en introduktion til ensomhedsforskning historisk set med udgangs- 

punkt i oplægsholdernes kapitel i antologien ”At skabe gode dage. Hverdagsliv i et 
gerontologisk perspektiv”. Dette udbygges med en differentiering og kritik af ensom- 
hedsbegrebet, illustreret med fund fra et større, igangværende forskningsprojekt om 
kortuddannede, enligboende ældre mænds hverdagsliv. Projektet undersøger hvordan 
den kortuddannede, enlige mands hverdagsliv former sig, med fokus på ulighed i sund-
hed.

 
 Geronto-sociologisk ensomhedsforskning historisk set
 Karen Munk, lektor, VIA Aldring & Demens, Center for Forskning, VIA University College 

samt Afd. for Filosofi og Idéhistorie, Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet.
 
 Sundhed og hverdagsliv blandt enlige, ældre mænd
 Kristian Park Frausing1,2, Michael Smærup1, Kirsten Maibom2, Per Lindsø Larsen3, Karen 

Pallesgaard Munk1,2.
 1 VIA University College.
 2 Aarhus Universitet, Institut for Kultur og Samfund.
 3 Center for Oligofrenipsykiatri.

 Ensomhed som en uafvendelig ledsager til moderne alderdom?
 Michael Smærup1, Kristian Park Frausing1,2, Kirsten Maibom2, Karen Pallesgaard Munk1,2.
 1 VIA University College.
 2 Aarhus Universitet, Institut for Kultur og Samfund.

15.15 – 16.30 FRIE FOREDRAG
 Leder af frie foredrag: TBD

 Inddragelse af ældre beboere i design af bolignære uderum
 Kamilla Nørtoft, postdoc, APEN, IBBL, KADK, Arkitektskolen og Sidse Carrol, ph.d.-stude-

rende, APEN, IBBL, KADK, Arkitektskolen.

 Motionsboldspil som en fællesskabsdannende og sundhedsfremmende aktivitet hos 
ældre i alderen 65-93 år – resultater fra randomiserede kontrollerede forsøg i for- 
eningsregi og kommunale ældretilbud

 Jacob Vorup, ph.d., Sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg, University College Lillebælt.
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 Et lærings og kulturfokus: Professionelles holdninger og handlinger vedrørende bebo- 
ernes selvbestemmelse på plejecentre

 Inge Stounbjerg, master i pædagogisk udviklingsarbejde, konsulent, Hedensted Kom- 
mune.

 Hverdagsrehabilitering i plejeboliger. En ny kultur.
 Knud Erik Jensen, konsulent, Udvikling og Dokumentation.

16.30 – 17.45 PAUSE

17.45 – 18.30 KIRSTEN AVLUND PRISEN 
 Prisoverrækkelse og forelæsning.
                                       

18.30 MIDDAG
 

08.30-09.45: WORKSHOPS

 WORKSHOP: SEKSUALITET OG SAMLIV
 Leder af workshop: Lotte Evron, lektor, Institut for Sygepleje, Professionshøjskolen Me- 

tropol.
 Workshoppen består af tre oplæg og afrundes med spørgsmål og diskussion mellem 

oplægsholdere og deltagere.

 Sundhedsprofessionelles oplevelse af egen nonverbale kommunikation i mødet med 
og samtalen om borgerens seksualitet i rehabilitering

 Lotte Myler, master i Rehabilitering med speciale i Professionelle Relationer og lektor, 
Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole.

 Sundhed og seksualitet efter fjernelse af prostata i senlivet
 Lotte Evron, lektor og Gitte Wind, docent, Institut for Sygepleje, Professionshøjskolen 

Metropol. 

 Seksualitet, intimitet og samliv i hele livet. Ny viden og metoder og redskaber til at 
styrke kommuner og sundhedsprofessionelles arbejde med at styrke ældres seksuelle 
sundhed og trivsel

 Morten Emmerik Wøldike, sociolog og national projektleder i Sex & Samliv.

FREDAG, DEN 10. NOVEMBER, 2017
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08.30-09.45: WORKSHOP: ALDERDOM ER IKKE LIK SYKDOM
 Leder af workshop: Runar Bakken, dosent, Institutt for sykepleie og helsevitenskap, 

Fakultet for helse- og sosialvitenskap, Høgskolen i Sørøst-Norge.

 Sykdom kan kureres «med rett medisin». Alderdom kan ikke kureres «med rett me-
disin». Alderdom er av en annen orden enn sykdom; uansett «kur» vil vi dø som følge 
av at vi eldes.

 Profesjonelt arbeid med gamle skrøpelige kan av den grunn sies å være et sisyfosar-
beid. Uttrykt som et spørsmål til diskusjon i Workshop: Rommer et profesjonelt arbeid 
med gamle og skrøpelige en dobbelthet; en krevende dobbelt tilnærming hvor vi 
må balan- sere mellom den kjensgjerning at alderdom fører til død, men samtidig at 
helseperso- nell må gjøre vårt ytterste for at den gamle skrøpelige ikke påføres mer 
lidelse enn det det i seg selv er å tre ut av tiden?

 EVT. EKSTRA SYMPOSIUM/WORKSHOP/FRIE FOREDRAG eller POSTERVISNING 

9.45-10.00:  PAUSE

10.00-11.15: SYMPOSIER OG FRIE FOREDRAG

 SYMPOSIUM: HVERDAGSLIV MED MAD, MÅLTIDER OG ERNÆRING
 Leder af symposium: Anne Marie Beck, docent, Ernærings- og sundhedsuddannelsen, 

Professionshøjskolen Metropol.
 Formålet med symposiet er at sætte fokus på, hvordan der (kan) arbejdes med mad, 

måltider og ernæring til skrøbelige gamle borgere.
 
 Sygeplejerskers metoder og perspektiver vedrørende måltider og rehabilitering
 Line Hesselvig Krogh, ph.d.-studerende, Aalborg Universitet, København & Ernærings- 

og sundhedsuddannelsen, Professionshøjskolen Metropol.

 Projektet: Appetit på måltidet
 Mette Merlin Husted, projektleder, Foreningen af Kliniske Diætister.
 Projektet gennemføres af Måltidspartnerskabet i samarbejde med Odense Kommune.

 Projektet: Fremfærd Ældre – kost og ernæring
 Lene Toft Johansen, mad og måltidskonsulent, Kost- & Ernæringsforbundet.
 Projektet gennemføres af: KL, FOA, Sundhedskartellet og Kost- & Ernæringsforbundet i 

samarbejde med projektkommunerne: Odder, Vordingborg og Kalundborg.

 
10.00-11.15: FRIE FOREDRAG
 Leder af frie foredrag: TBD

 Ældres autonomi- og livssituation i den politiske tilrettelæggelse af plejeboligens 
rammer

 Ulla Skjødt, lektor, ph.d, University College Sjælland.
 

 Teknologi til forbedring af livskvalitet i plejebolig for ældre, der lider af demens
 Ulla Skjødt, lektor, ph.d., Susanne Dambæk, lektor, Jacob Suhr Bisschop Thomsen, ad- 

junkt, University Collge Sjælland.
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 En bedre hverdag med skylle-tørre toiletter?
 Christine Rytter, cand. scient, lektor, Inge Løbner sygeplejerske, MHH, lektor, Bodil Sø- 

rensen, cand. scient, ph.d., lektor, Forskningscenter for Sundheds- og Velfærdsteknologi, 
VIA University College.

10.00-11.15: SYMPOSIUM: HVERDAGSLIV MED DEMENS
 Leder af symposium: Rikke Gregersen, docent, forskningsleder, VIA Aldring og Demens.
 Formålet med symposiet er at sætte fokus på følgende spørgsmål: Hvad er det gode 

hverdagsliv på plejecenter? Hvordan understøtter og dokumenterer vi det?

 Hverdagsliv med demens på plejecenter? Hvad definerer betydningsfulde stunder, og 
hvordan understøtter og dokumenterer vi det?

 Rikke Gregersen, docent, VIA Aldring og Demens, Center for Forskning, VIA University 
College.

 Hvordan kan vi bruge ”Meningsfuldhed” som Pædagogisk Princip og hvordan kan vi 
arbejde livsforms-orienteret?

 Pia Østergaard, demensfaglig udviklingskonsulent i Magistrat for Sundhed og Omsorg 
i Aarhus, uddannet sygeplejerske, diplom i sociologi, diplom i ledelse og pædagogik.

 Hvordan arbejder vi med reminiscens, og hvilken betydning har det?
 Anders Møller Jensen, ph.d.-studerende, VIA Aldring og Demens, VIA University College 

& Susanne Bollerup Overgaard, CON AMORE, Aarhus Universitet.

 At skabe fællesskaber blandt beboere i plejeboliger med baggrund i deres interesser 
og livsstile

 Annette Johannesen, konsulent, ABLE.

11.15 – 11.30:  KAFFE OG TE

11.30 -12.45:  WORKSHOP, SYMPOSIER OG POSTERS

 WORKSHOP OG POSTERUDSTILLING VED VEGA NETVÆRKET: STJERNESTUNDER I 
ALDERDOMMEN

 I Vega Netværkets mangeårige arbejde for at skabe mere liv i gamles hverdag er der 
talt meget om stjernestunder - men hvad er en stjernestund - og hvad skal vi bruge 
begrebet til? Det vil vi gerne drøfte med deltagerne i workshoppen.

 Netværkets bestyrelse byder ind med tre korte oplæg, som suppleres med en åben po- 
sterudstilling om at skabe gode dage i alderdommen. Efter oplæggene er der fælles 
drøftelse og præsentation af postere. Konferencens deltagere kårer en vinder.

 Arbejdspladser og enkeltpersoner inviteres hermed til at bidrage til udstillingen. In-
teresserede kan henvende sig til Ole Mygind for nærmere information: ole.mygind@ 
stab.rm.dk

 At dele stjernestunder
 Birgitte Højlund, projektleder, Syddjurs Kommune.

 Glæden og nytten ved at bruge sin krop udendørs
 Ole Mygind, projektchef, Marselisborg Centret.

 Ledelse med stjernestunder som mål
 Emma Winther, centerleder og medlem af Ledelseskommissionen.
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 POSTERS

11.30 -12.45:  SYMPOSIUM: ALDRING SOM MENNESKELIGT VILKÅR: RADIKAL USIKKERHED OG SØ-
GEN EFTER DET GODE (GAMLE) LIV

 Leder af symposiet: Lone Grøn, seniorforsker, VIVE Det Nationale Forsknings- og Analy-
secenter for Velfærd.

 Formålet med dette symposion er at præsentere og diskutere udvalgte projekter fra 
et nystartet komparativt projekt, der undersøger hvordan mennesker, der lever under 
udfordrende livsomstændigheder, stræber efter at opnå gode liv i alderdommen. Pro-
jektet spørger også, hvad vi kan lære om alderdommen som menneskeligt grundvilkår 
gennem etnografiske, filosofiske og kunstneriske projekter, der tager diversitet og 
forskellighed i aldringsprocesser alvorligt. Projektet er et samarbejde mellem AU, KU, 
VIVE og USC (USA) og er finansieret af Velux Fonden.

 

 Den institutionelle aldringsproces og det gode gamle liv i Danmark
 Lone Grøn, seniorforsker, VIVE Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.

 Sårbarhed, visdom og inter-generationelle oplevelser af sult blandt Ik folket i Uganda
 Lotte Meinert, professor MSO, Institut for Kultur og Samfund, Afdeling for Antropologi, 

Århus Universitet.

 Alderdom i exil. Oplevelser af den gode gamle alder blandt eksil tibetanere i Indien
 Harmandéep Gill, ph.d., Institut for Kultur og Samfund, Afdeling for Antropologi, Århus 

Universitet.

11.30 -12.45:  SYMPOSIUM: AT MØDES I MUSIKKEN - NÆRVÆR OG KOMMUNIKATION MED PERSO-
NER MED DEMENS

 Leder af symposium: Aase Marie Ottesen, ph.d., postdoc.
 Symposiet har sit udspring i igangværende forskning om sang og musik som kom-

munikativ interventionsform i rehabiliteringsindsatsen over for personer med demens. 
Forskningen er finansieret af VELUX fonden.

 Symposiet sætter fokus på betydningen af en personorienteret tilgang, når sang og 
musik indgår som en integreret del af hverdagslivet for personer med demens. Sym-
posiet anlægger derudover et fagligt, et tværdisciplinært, et ledelsesmæssigt og et 
organisatorisk perspektiv på forudsætninger for implementering af sang og musik i 
hverdagslivet.

 Musik og sang som indgangsport til at dække psykosociale behov hos personer med 
demens

 Aase Marie Ottesen, ph.d. , postdoc, Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet.

 Musikterapi: Individuelle musikterapeutiske forløb og tværfaglig indsats med faglig 
vejledning af omsorgsgivere

 Ulla Ladegaard, musikterapeut, Demensenheden, Vejle Kommune og Sara Schou Niel-
sen, musikterapeut, Demensenheden, Vejle Kommune.

 Læringsstrategier og redskaber, der får musikken til at blive en integreret del af hver-
dagslivet

 Julie Kolbe Krøier, musikterapeut, Plejecenteret Sølund, Københavns Kommune.
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 At vise vejen og skabe rum for medarbejderne i musiske forandringsprocesser
 Jan Nybo Jensen, centerchef, Plejecenteret Sølund, Københavns Kommune, Birte Schel-

de, demensfaglig leder, Demensenheden Vejle Kommune og Dorthe Lynge, centerleder, 
De- menscenter Skovgården, Mariagerfjord Kommune.

 Involvering af personer med demens gennem brug af sangskrivning som narrativ me-
tode i aktionsforskning

 Poul Ilsøe, musikterapeut, Demenscenter Skovgården, Mariagerfjord Kommune og Aase 
Marie Ottesen, ph.d. , postdoc, Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet.

 
11.30 -12.45:  POSTER

 Sølund – et Musikplejehjem i Københavns kommune
 Rikke Jensen, afdelingsleder og Julie Krøier, musikterapeut, Plejecentret Sølund, Køben- 

havns kommune.

 POSTER

 Personer med demens ”kommer til orde” i forskning om sang og musik i hverdagsreha-
bilitering

 Poul Ilsøe, musikterapeut, Dagcenter Krogen, Demenscenter Skovgården, Hadsund,
 Aase Marie Ottesen, postdoc, ph.d. , Institut for Kommunikation og Psykologi, Aalborg 

Universitet.

12.45 – 13.45  FROKOST

13.45 – 14.30  ’BLEV VI SÅ KLOGERE?’
  Tværfagligt panel fortæller om deres inspiration fra konferencen.
  
14.30 – 14.45  TAK FOR DENNE GANG! 

                                          Afslutning ved formanden for Dansk Gerontologisk Selskab.

 

- OG ALT DET PRAKTISKE: 

STED Comwell Middelfart, Karensmindevej 3, 5500 Middelfart. Læg mærke til adressen, da der 
er to Comwell-hoteller i Middelfart!

PRISER OBS! Early bird tilmelding inden 14. juli 2017 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 9. november   1700 kr.   2200 kr.
 Ved deltagelse én dag 10. november   1200 kr.   1700 kr.

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

 *shareværelse:  To personer har fælles badeværelse og entre, men separate soverum.
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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 9. november   2300 kr.   2800 kr.
 Ved deltagelse én dag 10. november   1800 kr.   2300 kr.

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

VIGTIGE DATOER  

 Deadline for registrering af symposiedeltagere og oplægsholdere til konferencen: 
   14.08-2017

TILMELDING Al tilmelding foregår via DGS’ hjemmeside gerodan.dk
 Direkte link: http://gerodan.dk/nb/tilmelding-til-konference-2017/

AFMELDING Afmelding skal ske skriftligt på: konference@gerodan.dk
 Ved afmelding inden d. 15. september 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

 Nærmere information om registrering og betaling findes fra den 1. juni på hjemmesiden:
 www.gerodan.dk
 

REGISTRERING MV.  Alle symposiedeltagere og oplægsholdere vil blive bedt om at registrere til den natio-
nale konference og betale inden 14.08-2017. 

KIRSTEN AVLUND PRISEN
 
 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.

 Frist for nominering: 1. august. 

 Se mere på hjemmesiden.

Det er ikke nødvendigt at udskrive og medbringe programmet - det vil blive uddelt ved ankomsten.


