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National 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 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 udfordre 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 omdrejningspunkt, er
ret unik i en dansk sammenhæng. 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 mennesker. 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 hverdagsliv blev taget i slut-

ningen af 80’erne og op gennem 90’erne,
hvor et kulturgerontologisk 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
(især) private fonde, der har støttet op om
interessen.
Antologien er blevet vel modtaget og
med valget af årets tema ønsker Dansk
Gerontologisk Selskab at styrke disse spor
og sætte fokus på det, livet består af, det
ordinære, det rutineprægede, det upåagtede – og på hvordan man som fagperson
kan støtte, når det udfordres.
Vigtige datoer
Deadline for indsendelse af symposieforslag og abstract til frie foredrag 14.06.2017.
Information om accept af symposieforslag og frie foredrag inden 30.06.2017.
Deadline for registrering af symposiedeltagere og oplægsholdere til konferencen
14.08.2017.
Se mere på www.gerodan.dk
OBS! Early bird tilmelding inden14.07.2017
til reduceret pris.

Antologien, At skabe gode dage. Hverdagsliv i et
gerontologisk perspektiv, kan købes og downloades fra DGS’ hjemmeside, www.gerodan.dk.
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