
Den 5.-8. juli 2007 afholdtes VI.
European Congress of International
Association of Gerontology and
Geriatrics i Skt. Pe-tersborg, Rusland. 
Temaet i år var Healthy and Active
Ageing for All Europeans.

Dansk Gerontologisk Selskab er en af
de 36 nationale selskaber for geron-
tologi og/eller geriatri, som indgår i den
europæiske sektion af IAGG, der kaldes
IAGG-ER, repræsenteret ved i alt 33
lande. IAGG-ER har som formål at ud-
brede viden om sit emne, ikke mindst
med henblik på at indgå som rådgiven-
de panel over for Europa-Parlamentet
og Den Europæiske Kommission i
forhold, der vedrører den europæiske
ældrebefolkning.

Deltagerantallet ved denne kongres
var faldet fra 1593 præ-registrerede
deltagere til det faktiske antal på 883,
og det skyldtes for en stor del nok den
noget ustrukturerede organisation, som
prægede denne kongres. Der var natur-
ligt nok flest russere til stede; nemlig
370, mens Spanien var det europæiske
land, som bidrog med næstflest del-
tagere, nemlig 169. 
Fra Danmark var vi 13 repræsentanter,
kun undergået af 11 deltagere fra ”Let-
land og andre”, som der stod i opgørel-
sen fra organisationen.

The council
Der afholdes ved hver kongres et møde
i det overordnede råd, the council, og
her valgtes en ny præsident for det
europæiske selskab i gerontologi og
geriatri. Det blev den belgiske professor

Jean Pierre Baeyens, og den nye sekre-
tær blev schweiziske Dr. Astrid Stuckel-
berger, mens den nye kasserer er den
italienske professor Domenico Cucinot-
ta. Alle valgte repræsentanter er nomi-
neret af deres nationale selskaber for
gerontologi og geriatri. Desuden er der
tre faglige sektioner i det internationale
selskab; en biologisk, en klinisk og en
social sektion. Fra Aarhus Universitet
blev Suresh Rattan valgt som sekretær i
den biologiske sektion. 

Hver enkelt del af det europæiske
selskab arbejder med forskellige tema-
er, og blandt andet blev der fremlagt et
forslag til IAGG ved dette møde, om at
sygdomsbetegnelsen dementia ændrer
betegnelse til Syndrome of progressive
Cognitive Deficiency. Begrundelsen for
dette forslag var, at ordet dement på
flere europæiske sprog bærer på en
underforstået betydning af negativ ka-
rakter. Der opfordres også til, at de
enkelte nationer arbejder for bedre ge-
rontologisk uddannelse og tager initia-
tiver til at modarbejde aldersdiskrimi-
nation i enhver form.

Formanden for den biologiske sek-
tion, Tom Kirkwood (UK), efterspurgte
flere og mere aktive repræsentationer
fra de nationale organisationer. Det blev
beklaget, at antallet af aktive forskere
og medlemmer inden for gerontologi og
geriatri ikke er større, når man tager i
betragtning, hvor megen debat der er i
samfundet om det aldrende samfund. -
Det samme kan siges om de enkelte
lande. Formanden for den sociale sek-
tion, H-J. von Kondratowitz (DE) fortal-
te, at han har forsøgt at kontakte de

enkelte repræsentanter fra sin egen
sektion uden større held. Han kunne
ønske sig et fælles europæisk forsk-
ningsprogram for socialgerontologien.

Det blev fremhævet, at det europæ-
iske samarbejde i IAGG bl.a. kan bruges
til at udveksle forelæsere til internatio-
nale møder og kongresser.

Selve kongresprogrammet var opdelt i
de tre faglige sektioner; klinik, biologi
og socialvidenskab. Blandt de geria-
triske emner blev et bredt udsnit af
forskellige sygdomme præsenteret og
diskuteret, men også rehabilitering,
som fx vaccination, faldforebyggelse,
ligesom ældre menneskers mulighed
for at få hjælp i nød- og katastrofesitua-
tioner, blev fremlagt.
I den biologiske sektion var der paper-
præsentationer om korte telomerer og
om det lange liv. Især anti-ageing var et
aspekt, der blev livligt diskuteret blandt
andet ved et symposium, som blev præ-
senteret af nogle af IAGG-ERs aktive
medlemmer i tværdisciplinært fælles-
skab, nemlig om Anti-Ageing Thera-
pies: From Myths to Practice. I den
samfundsvidenskabelige sektion var der
emner fremme om fx livskvalitet, ud-
dannelse og arbejdsmarked, men især
stedets betydning for alderdommen var
dominerende på mange af sessionerne.

Næste europæiske kongres kommer til
at foregå i Bologna i 2011, men inden da
er der IAGG verdenskongres i Paris
2009 (se under meddelelser).
Om IAGG-ER læs mere på 
www.iagg-er.org
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