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Konferencen afholdes på Comwell Middelfart, Karensmindevej 3, DK-5500 Middelfart
Arrangør: Dansk Gerontologisk Selskab  –  DGS

NATIONAL KONFERENCE OM ALDRING OG SAMFUND
TORSDAG, DEN 28. OG FREDAG, DEN 29. OKTOBER

Andet Call for oplæg, symposie-forslag 

og posters til årets

Konference: 
 
Hvem sætter dagsorden 
   for gamle menneskers liv?

Dansk Gerontologisk Selskab inviterer igen i år til 
National Konference om Aldring og Samfund, 28. og 
29. oktober, 2021 på Hotel Comwell Middelfart. 

Konferencen falder i år sammen med, at DGS fylder 
75 år og dermed selv er ved at være gammel.
Livet som gammel er et emne, der optager mange. 
Hvordan gamle menneskers liv skal være for at 
være et godt liv er omdiskuteret og til stadig 
forhandling, og mange stemmer blander sig med 
deres bud på, hvad der skaber et godt liv som 
gammel. Professionelle, forskere, politikere, ældre–
råd, individuelle gamle mennesker, alle har deres 
bud. Men hvordan kommer disse mange bud frem, 
hvordan begrundes de, hvordan forhandles de, og 
hvordan får de hver især indflydelse på, hvordan 
livet som gammel udspiller sig? Med andre ord, 
hvem sætter dagsorden for gamle menneskers liv?
Det er titlen på årets Nationale Konference om 
Aldring og Samfund. Vi har inviteret en række 
aldringsforskere til at forholde sig til spørgsmålet, 
og vi opfordrer som sædvanligt praktikere, forskere 
og andre, der har noget på hjerte, til også at byde 
ind. 
Med konferencen søger vi at få svar – eller i hvert 
fald perspektiver – på en række spørgsmål: 

• Hvem sætter dagsorden for det politiske 
niveau, og hvem kvalificerer det? 

• Hvilken rolle spiller forskning for politikud-
vikling, og hvilke typer af forskning?

• Hvordan når forskning ud til praksis – og 
hvordan når praksis ud til forskningen? 

• Hvem bestemmer, hvad der skal forskes i?
• Hvilken rolle spiller ældrerådene?
• Hvordan kommer gamle mennesker selv til 

orde, også dem vi sjældent hører – og hvem 
lytter efter?

• Hvordan undgår vi, at stereotype eller polari-
serede billeder af ’de ældre’ former politik, 
praksis og forskning?  

Med disse spørgsmål inviterer vi til deltagelse 
i årets konference, hvad enten man ønsker at 
bidrage med eget oplæg eller blot ønsker at være 
med som almindelig deltager. 
I år er der som noget nyt mulighed for at være 
med virtuelt, og vi har valgt, at første dag alene 
består af fælles sessioner. Vi håber dog, at mange 
vil finde vej til Middelfart. Hvis vi ikke vidste det 
før, har corona-pandemien lært os betydningen af 
at mødes med andre, fagligt såvel som socialt.  
Vi ser frem til endnu en god konference med stof 
til eftertanke. 

  Venlig hilsen 
   DGS, bestyrelsen

75 år  
(1946 – 2021)
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VIGTIGE DATOER:

Deadline for indsendelse af symposieforslag og abstract til frie foredrag: 20.08.2021

Information om accept af symposieforslag og frie foredrag inden 23.08.2021

Deadline for registrering af symposiedeltagere og oplægsholdere til konferencen: 25.08.2021.

FORELØBIGT PROGRAM:

    TORSDAG, DEN 28. OKTOBER, 2021 

09.00 – 10.00 Registrering, morgenkaffe

10.00 – 10.15 Fælles session: Velkomst og introduktion   
v. formanden for Dansk Gerontologisk Selskab, Jette Thuesen og

 violinist Karen Humle.

 

   

10.15 – 11.00  Fælles session:
                                     Leve hele livet. Hele livet. En helhetlig omsorg.  

v. Per Gunnar Disch, førstelektor ved Universitetet  
i Sørøst-Norge.

11.00 – 11.10 Kort pause

11.10 – 12.15              Fælles session (fortsat): 
 Leve hele livet. Hele livet. Er aldring et problem?
 v. Runar Bakken, dosent emeritus ved Universitetet 

i Sørøst-Norge.

12.15 – 13.15 Frokost

13.15 – 14.30 Fælles session:  
Samskabelse og societal impact – erfaringer fra et forsknings-
projekt blandt midaldrende og ældre i et udsat boligområde

                                     v. Rikke Lund, professor, afdelingsleder, Afdeling for social 
medicin, KU og 

 Forskning og forandringskraft – hvordan måler man videnska-
bens bidrag til praksis?

 v. David Budtz Pedersen, professor, Institut for Kommunikation 
og Psykologi, AAU.
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14.30 – 14.40 Kort pause
14.40 – 15.30 Fælles session:
 Betydningen af et ældreråd i kommunen – og af Forebyggelses-

rådet for Ældrebefolkningen. Bidrag til: Hold raske ældre raske. 
Et godt ældreliv trods sygdom.

 v. Finn Kamper Jørgensen, pensioneret læge, fhv. direktør, Sta-
tens Institut for Folkesundhed, medlem af Bestyrelsen i Danske 
Ældreråd.

 
15.30 – 16.00 Kaffe og kage

16.00 – 17.30  Fælles session:  
 ’’Når jeg bliver gammel” – Ældres stemmer om det gode liv når 

alderdommen er svær.

 v. Lone Grøn, professor m.s.o., VIVE og Lise Bonnevie, programchef, 
VELUX FONDEN.

17.30 – 17.40         Fælles afrunding
  v. Karen Humle, violinist.

19.00 Middag

FREDAG, DEN 29. OKTOBER, 2021

VEDR. FREDAGENS PROGRAM:

På andendagen (fredag) er planlagt en lang række frie foredrag, et symposium om Coaching to 
Selfcare, et symposium omkring værdighed samt en workshop omkring den ældres eksistentielle og 
åndelige behov.

Der vil på hjemmesiden til stadighed være opdateringer med fastlæggelse af emner og indhold, men 
vi kan allerede nu sige, at man fredag vil kunne opleve blandt andre følgende: 

Mette Andresen, Chefkonsulent, ph.d., Professionshøjskolen Absalon. 

Alma Bekturganova Andersen, projektleder Besøg På Modersmål, Foreningen Verdens kvinder i Dan-
mark. 

Morten Frederiksen, ph.d., professor og Ane Grubb, ph.d., postdoc. Institut for Sociologi og Socialt 
Arbejde, Aalborg Universitet – København. 
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Rose Marie Tillisch, præst og vidensmedarbejder i Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter
Tine Fristrup, ph.d., lektor, Aarhus Universitet, DPU.

Britta Hørdam, Diakonissestiftelsen.

Lotte Evron, lektor. ph.d., Københavns Professionshøjskole, Institut for Sygeplejerske- og Ernæringsud-
dannelser.

Rikke Volmer Brandsen, SD, områdeleder, Frederiksberg kommune.

Anne-Katrine Rønn Mathiassen, cand.cur., adjunkt, Diakonissestiftelsens Uddannelsescenter.

Tine Fristrup, ph.d., lektor, Aarhus Universitet, DPU. 

Tenna Christoffersen, lektor, Hannah Holt Bentz, adjunkt, Margit Dall Aaslyng, docent, ph.d., Anja Weir-
søe Dynesen, lektor, ph.d., Professionshøjskolen Absalon. 

Lotte Evron 1,2, ph.d., lektor, Annemarie Engelhardt1, lektor, Katrine Rask Pedersen1, adjunkt, Gitte K. 
Jørgensen1, ph.d., lektor.
 1) Institut for Sygeplejerske- og Ernæringsuddannelser. Københavns Professionshøjskole.
 2) Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet (ekstern lektor). 

Vibeke Tuxen, sognepræst i Valby Søndre Sogn, København, og master i dogmatik og sjælesorg. 

Cecilie Evelyn Meyer, Diakon og bachelor i kristendom, kultur og kommunikation. 

Kirstine Haugaard Nielsen, kandidat i diakoni. 

Mirjana Saaby, chefkonsulent, Marie Lilja Jensen, chefkonsulent og Per Tostenæs, senior konsulent, alle 
Ældre Sagen. 

Karen Humle, violinist, huskunstner på Sankt Lukas Hospice.
 

Herudover vil der være prisuddelinger og en prisvinder-forelæsning:

Kirsten Avlund Prisen, doneret af Fonden Ensomme Gamles Værn.
Prisoverrækkelse og forelæsning.
Uddeling af VELUX FONDENs hædersgaver.

 

Afsluttende session:  Tak for denne gang! 
                              Afslutning v. formanden for Dansk Gerontologisk Selskab.

PROGRAMMET ER STADIG ÅBENT.

VI OPFORDRER INTERESSEREDE TIL AT INDSENDE ABSTRACTS. 
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 – OG ALT DET PRAKTISKE: 

STED Comwell Middelfart, Karensmindevej 3, 5500 Middelfart. 

PRISER Ph.d. -studerende får 25 procent prisreduktion ift. nedenstående priser.

Deltagerbetaling for medlemmer af DGS  
           
 Med overnatning i enkeltværelse     4100 kr.
 Med overnatning i shareværelse*     3700 kr.
 Uden overnatning       3100 kr.
 Ved deltagelse én dag 28. oktober     2500 kr.
 Ved deltagelse én dag 29. oktober     2000 kr.
 Ved deltagelse 28/10 VIRTUELT**)         500 kr.

 *shareværelse: 
 To personer har fælles badeværelse og entre, men separate soverum.
 **) det er ikke muligt at deltage virtuelt 29.10 

 Medlemsrabat kan gives til individuelle medlemmer samt personer, hvor der er kollektivt med-
lemsskab (højst tre pr. sted).

Deltagerbetaling for ikke-medlemmer af DGS  
       
 Med overnatning i enkeltværelse     4800 kr.
 Med overnatning i shareværelse*     4400 kr.
 Uden overnatning       3800 kr.
 Ved deltagelse én dag 28. oktober     3200 kr.
 Ved deltagelse én dag 29. oktober     2600 kr.
 Ved deltagelse 28/10 VIRTUELT**)         500 kr.

 *shareværelse: 
 To personer har fælles badeværelse og entre, men separate soverum.
 **) det er ikke muligt at deltage virtuelt 29.10 

VIGTIGE DATOER  Deadline for indsendelse af symposieforslag og abstract til frie foredrag: 
   20/8 2021
 Information om accept af symposieforslag og frie foredrag inden 
   23/8 2021 
 Deadline for registrering af symposiedeltagere og oplægsholdere til konferencen: 
   25/8-2021
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TILMELDING Al tilmelding foregår via DGS’ hjemmeside www.danskgerontologi.dk 
 Direkte link: https://danskgerontologi.dk/tilmelding-til-konference-2021/

AFMELDING Afmelding skal ske skriftligt på: konference@danskgerontologi.dk
 Hvis deltageren aflyser:  
 • Før 26. august:   100% tilbagebetaling 
 • Før 26. september:  50% tilbagebetaling
 • Før 24. oktober:   25% tilbagebetaling
 • Fra og efter 24. oktober:  0% tilbagebetaling
 Tilmeldte kan i stedet vælge at sende en anden deltager.  Oplysning om dette inkl. an-

den deltagers navn, adresse m.v. sendes til:  konference@danskgerontologi.dk

 Hvis DGS aflyser pga. for få deltagere tilbagebetales 100%
 Hvis Comwell aflyser pga. smitterisiko tilbagebetales 100%

 Nærmere information om registrering og betaling findes på hjemmesiden:
 danskgerontologi.dk

KIRSTEN AVLUND PRISEN 2021
 
 Dansk Gerontologisk Selskab har på baggrund af professor i gerontologi, dr.med., ph.d., 

ergoterapeut Kirsten Avlunds død indstiftet en pris i hendes minde. Prisen på 10.000 kr. 
er doneret af Fonden Ensomme Gamles Værn.

Kriterier • Prisen gives til en lovende og motiveret forsker med relation til Danmark, som har 
potentiale ift. bl.a. publikationer, undervisning, formidling, forskningssamarbejde samt 
tværfaglighed, og som er i gang med sidste år af ph.d.-forløbet eller hvor ph.d.-graden er 
erhvervet inden for de seneste fem år, i et gerontologisk relevant og/eller aktuelt emne. 
Er ph.d.-graden erhvervet, er det yderligere et kriterie, at vedkommende fortsat arbejder 
inden for gerontologien i fx forsknings-, undervisnings- eller formidlingsøjemed. 

 • Prisen gives som en opmuntring til fortsat gerontologisk forskning.
 • Medlemmer af bestyrelsen og ansatte i DGS kan ikke modtage prisen.
 • Man kan ikke indstille sig selv.

Det praktiske • Nomineringen skal indeholde begrundelse for nominering, skrevet på én til to A4 sider, 
samt curriculum vitae og publikationsliste.

 • Prisen uddeles én gang årligt.
 • Nomineringen sendes til jurymedlem Charlotte Juul Nilsson på cjni@sund.ku.dk senest 

1. august.
 • Prisen tildeles af en jury sammensat af bestyrelsesmedlemmer i Dansk Gerontologisk 

Selskab i samarbejde med Dansk Selskab for Geriatri.
 • Prisvinderen vil modtage Kirsten Avlund Prisen på 10.000 kr. og gratis deltagelse i Na-

tional Gerontologisk Konference, hvor hun eller han holder en prisforelæsning.

INDSENDELSE AF FORSLAG TIL HHV. SYMPOSIER OG WORKSHOPS SAMT ABSTRACTS TIL FRIE 
FOREDRAG/POSTERS. 

Indhold af og indsendelse af symposieforslag 

 Hvert symposie har en varighed på 75 minutter og anbefales at indeholde ca. tre oplæg, 
som hver giver plads til diskussion. Nedenstående informationer bør fremgå af sympo-
sieforslaget: 
• Titel på symposiet 
• Formålet med symposiet 
• Leder af symposiet (navn, arbejdssted, e-mailadresse) 
• Abstract om hvert enkelt oplæg
Symposieforslag sendes til: Anne Marie Beck ambe@kp.dk 
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Indhold af og indsendelse af forslag til workshop

 Hver workshop har en varighed på 75 minutter og anbefales at indeholde 3-4 meget 
korte oplæg, som efterfølgende giver plads til diskussion med og inddragelse af delta-
gerne.  Nedenstående informationer bør fremgå af workshopforslaget: 
• Titel på workshoppen 
• Formålet med workshoppen
• Leder af workshoppen (navn, arbejdssted, e-mailadresse) 

 Forslag til workshop sendes til: Anne Marie Beck ambe@kp.dk

Indhold af og indsendelse af forslag til idéudviklingsworkshop

 Ideudviklingsworkshoppen har en varighed på 75 minutter og kan indeholde 3-4 idéop-
læg. En ide præsenteres på 10 min. Herefter er der 10-15 min. til ideudvikling sammen 
med workshoppens deltagere. Indsend:
• Titel på projekt/idé 
• Abstract med baggrund og formål
• Navn og arbejdssted på forfattere med understregning af den, der præsenterer

 Forslag til idéer til workshoppen sendes til: Anne Marie Beck ambe@kp.dk

Indhold og indsendelse af abstracts til frie foredrag 

 Hvert foredrag har en varighed på 20 minutter inkl. tid til spørgsmål. Nedenstående 
informationer bør fremgå af abstract (max 300 ord): 
• Navn og arbejdssted på forfattere med understregning af den, der præsenterer 
• Baggrund og formål 
• Materialer og metoder 
• Resultater 
• Konklusion 

 Frie foredrag med samme tema vil blive samlet i ét symposium. 
 Abstract sendes til: Anne Marie Beck ambe@kp.dk

Symposier for ph.d.-studerende 

 Sidder du som ph.d.-studerende og har et gerontologi-relevant problem, interessante 
fund, mangler ideer til formidling eller lignende, så meld dig til ph.d.-symposiet, hvor 
eksperter i gerontologi vil give feedback. Indsend et abstract med de samme informatio-
ner og længde som ovenfor nævnt.  – Og så har du ligesom andre phd-studerende rabat 
på deltagelse!

Indsendelse af abstracts til posters

 Det er også mulighed for at indsende abstract med henblik på posters.
 Nedenstående informationer bør fremgå af abstract (max 300 ord): 
 •   Navn og arbejdssted på forfattere med understregning af den, der præsenterer 
 •   Baggrund og formål 
 •   Materialer og metoder 
 •   Resultater 
 •   Konklusion 
 Abstract sendes til: Anne Marie Beck ambe@kp.dk

Registrering mv. 

 Alle symposiedeltagere og oplægsholdere vil blive bedt om at registrere til den natio-
nale konference og betale inden 25.08-2021. 


