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Bestyrelsens klumme
Nordisk kongres og Dansk Gerontologisk Selskab

Den nordiske kongres i gerontologi blev afholdt i juni i år i København. Kongressen var på mange måder 
meget vellykket. Der var indsendt ca. 350 abstracts til mundtlige præsentationer og posterpræsentationer, 
og der var mere end 600 registrerede deltagere til kongressen. Der var ikke bare præsentationer og deltagere 
fra de nordiske lande, men fra flere lande fra den øvrige verden. Generelt var det faglige niveau af præsen-
tationerne højt, og også organisatorisk havde kongressen et vellykket forløb.

Kongressen var arrangeret i af Dansk Gerontologisk Selskab og Dansk Selskab for Geriatri, som i fællesskab 
havde nedsat en kongreskomité og en videnskabelig komité til det videnskabelige program. Mange har ydet 
et stort arbejde for at gøre kongressen til en succes, og det er med stor tilfredshed, at vi efterfølgende kan 
konstatere, at det lykkedes.
Mange medlemmer af Dansk Gerontologisk Selskab deltog i kongressen, og vi håber, at I alle fik et stort ud-
bytte af jeres deltagelse.
 
Vi vil opfordre jer til at fortælle andre om jeres forhåbentlig gode oplevelse, og på det grundlag gøre andre 
opmærksom på Dansk Gerontologisk Selskab og opfordre til medlemskab. Vi har brug for medlemmer, så vi 
også i fremtiden står godt rustet til at arrangere en nordisk kongres, og så vi har et grundlag til at organisere 
også andre faglige arrangementer for medlemmerne.
I 2013 holder vi det traditionelle årsmøde, og her vil der atter blive mulighed for at blive tanket op med viden 
og inspiration inden for det gerontologiske felt. Læs mere om dette i kommende numre af GERONTOLOGI.

Eigil Boll Hansen
Bestyrelsesformand DGS
Se også Nyt fra Videnskaberne s. 19

Rettelser fra forrige numre
I de forrige numre af GERONTOLOGI havde der indsneget sig et par fejl. Det beklager vi 

og bringer hermed rettelserne. 

Det drejer sig om artiklen Tyrkiske ældres pendling i GERONTOLOGI nr. 1, 2012, s. 4, 

hvor der stod:

”Kun få er over 80 år, mens deres biologiske og funktionelle alder er lavere end 

jævnaldrende danskfødtes…” 

Ordet ”lavere” skal erstattes med ”højere.

I samme nummer s. 19 blev navnet på forfatteren til Nyt fra Videnskaberne angivet 

forkert; det rigtige navn er Torben E. Andreasen.

I GERONTOLOGI nr. 2 havde sætternissen muntret sig i artiklen af Tine Rostgaard, 

s. 28-30.  Undersøgelsen var ikke lavet af Ældrekommissionen men udbedt af selv-

samme kommission. Desuden var grafen på s. 29 desværre behæftet med fejl. 

Den rigtige kan ses i artiklen på DGS´s hjemmeside: www.gerodan.dk.
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