
National Konference 2017: At skabe gode dage 

I år er temaet for den nationale, geronto-
logiske 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?

Konferencen byder i år på keynotes, 
symposier, workshops og poster sessions 
som giver forskellige perspektiver på 
hverdagsliv. Du kan blandt andet deltage i 
symposier og workshops om aldring som 
menneskeligt vilkår, om mad, måltider og 
ernæring, om seksualitet og samliv, en-
somhed og enlighed, om rehabilitering og 
om ’den selvbestemmende borger’. Eller 
du kan deltage i symposier om hverdagsliv 
med demens og brug af musik i mødet 
med personer med demens, eller deltage 
i en mængde frie foredrag, symposier og 
workshops. 

På konferencen er der også prisuddeling 
og foredrag af vinderen af Kirsten Avlund 
Prisen, som er indstiftet af Dansk Geron-
tologisk Selskab til minde om professor i 
gerontologi, dr.med., ph.d., ergoterapeut 
Kirsten Avlund. Prisen er på 10.000 kr, 
doneret af Ældre Sagen og Kirsten Avlunds 
familie, og gives som en opmuntring til 
fortsat gerontologisk forskning til en 
lovende og motiveret forsker med relation 
til Danmark, som har potentiale ift. bl.a. 
publikationer, undervisning, formidling, 
forskningssamarbejde samt tværfaglighed. 
Alt dette og mere kan du læse mere om på 
Dansk Gerontologisk Selskabs hjemme-
side, gerodan.dk. 

På hjemmesiden kan du også finde et 
link til antologien At skabe gode dage. Hver-
dagsliv i et gerontologisk perspektiv, som 

Dansk Gerontologisk Selskab udgav sidste 
år. Dette års konferencetema er inspireret 
af antologien, som er blevet vel modtaget. 
Med valget af årets tema ønsker Dansk 
Gerontologisk Selskab at styrke et fokus på 
hverdagslivet 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. 

Det er stadig muligt at tilmelde sig 
som deltager på konferencen. Se mere på 
gerodan.dk.

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