
Den offentlige velfærd er under pres. Vi hø-
rer om de negative følger, det har for syge 
og svækkede ældre mennesker. Men pres-
set på velfærden udløser også nytænkning 
i de måder, vi tænker og praktiserer ”vel-
færd” på. Nye aktører inviteres ind i løsning 
af velfærdsopgaver. Frivillige organisatio-
ner, markedsbaserede leverandører og 
ældre selv og deres familie er blandt dem, 
der tiltænkes en mere aktiv rolle i sikring 
og udvikling af velfærd fremover.

På 2. Nationale Konference om Aldring 
og Samfund vil vi se nærmere på fornyel-
sen. Vi inviterer til oplæg om samskabelse, 
om medskabelse og sociale relationer og 
om brugerinddragelse og andre innovative 
tendenser på ældreområdet. Vi inviterer 
endvidere til diskussioner om, hvor velfær-
den er på vej hen. Hvordan forandrer de nye 
initiativer velfærden? Og hvad er egentlig 
velfærd til syge og svækkede ældre men-
nesker?

På programmet er foredrag og paneldebat 
ved førende forskere og debattører:
• Konkurrencestatens konsekvenser for 

fremtidens velfærd til syge og svækkede 
ældre

 v. professor Katrin Hjort, Syddansk 
Universitet

• Kunden og de private virksomheder 
som aktører i ældreplejen 

 v. professor Tine Rostgaard, Aalborg 
Universitet

• Familiernes rolle i fremtidens velfærd  

til syge og svækkede ældre
 v. forskningsleder Tove Lindhardt,  

Herlev Hospital
• Vilkår for brugernes deltagelse i 

udformningen af fremtidens velfærd til 
syge og svækkede ældre. v. professor 
Helle Timm, Videncenter for Rehabilite-
ring og Palliation, Syddansk Universitet

• Frivillighed som dynamo i fremtidens 
velfærd til syge og svækkede ældre 

 v. sundhedschef Annemarie Zacho-
Broe, Århus kommune. Medlem af 
Frivilligrådet.

Endvidere er der en række symposier og 
frie foredrag. Nogle er allerede planlagt, 
men der er plads til mange flere. Planlagte 
symposier:  
• Brugerinddragelse – svækkede ældre 

som medproducenter af velfærd. Hvor-
dan det? 

• Fremtidens måltider for ældre – et 
tværfagligt felt med mange dagsordner. 

• Fremtidens velfærd for svækkede ældre 
fra etniske minoriteter. 

• For mange kokke i køkkenet…? Synergi-
effekter og faldgruber ved samskabel-
sesprocesser. 

• Pårørendes rolle i pleje og behandling, 
når mere og mere ansvar herfor udlæg-
ges til borgerne selv. 

• Samskabelse – nyt buzzword eller nød-
vendig nytænkning? 

• Og som sidste år vil der også være et 
symposium for ph.d.-studerende. 

Sidst, men ikke mindst uddeles Kirsten 
Avlund Prisen 2015, og modtageren kvit-
terer med en prisforelæsning. Kirsten 
Avlund Prisen uddeles hvert år på den 
nationale konference og er gjort mulig gen-
nem en bevilling fra Kirsten Avlunds familie 
og fra Ældre Sagen. Den er på 10.000 kr. 
og gives til en forsker, som har erhvervet 
ph.d.-graden inden for de seneste tre år i 
et gerontologisk relevant emne. Prismodta-
ger udvælges i samarbejde mellem Dansk 
Gerontologisk Selskab og Dansk Selskab 
for Geriatri.    

 
Nærmere oplysninger om program og 
tilmelding ses på DGS’ hjemmeside 
www.gerodan.dk.  
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