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Hvem sætter dagsorden 
for gamle menneskers liv?

NATIONAL KONFERENCE OM ALDRING OG SAMFUND

TORSDAG, DEN 28. OG FREDAG, DEN 29. OKTOBER 2021

Program
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Praktisk om dette hæfte og programmet:

Alle konferencelokalerne ligger rundt om det centrale rum, hvor der serveres kaffe m.v.  mellem symposierne.  
Restauranten til frokoster og middag er på 1. sal. 

Konferencen foregår hele torsdagen – dog med pauser – samlet i lokale F, hvor der er fem fælles sessioner.

Fredag råder vi over yderligere tre lokaler, der er benævnt G, H og I.   

I nærværende program er angivet med rødt, hvor hvert enkelt symposium/frie foredrag/workshop finder sted. 

Alle abstracts kan læses i et separat hæfte, der – ligesom dette program – udleveres ved ankomsten.

75 år  
(1946 – 2021)
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Dansk Gerontologisk Selskab inviterer i år til den 7. 
Nationale 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, ældreråd, 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 menne–
skers liv?
Det er titlen på årets Nationale Konference om Aldring 
og Samfund. Med konferencen søger vi at få svar – el-
ler i hvert fald perspektiver – på en række spørgsmål:  

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

• Hvilken rolle spiller forskning for politikudvikling, 
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 polariserede 

billeder af ’de ældre’ former politik, praksis og 
forskning?  

Vi glæder os over, at mange har fundet vej til Middel-
fart – hvis vi ikke vidste det før, har coronapandemien 
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

09.00 – 10.00 REGISTRERING, MORGENKAFFE     

           

10.00 – 10.15 FÆLLES SESSION: Velkomst og introduktion    Lokale F
 Jette Thuesen, formand for Dansk Gerontologisk Selskab  

og Karen Humle, violinist.

            
         

10.15 – 11.00  FÆLLES SESSION       Lokale F
 Leder af sessionen: Rose Marie Tillisch, præst, Folkekirkens  

Uddannelses- og Videnscenter. 

  
Leve hele livet. Hele livet. En helhetlig omsorg 
Per Gunnar Disch, førstelektor ved Universitetet  
i Sørøst-Norge. 

11.00 – 11.10 KORT PAUSE      Fællesområdet

Torsdag, den 28. okt.  09.00 - 13.15
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11.10 – 12.15 FÆLLES SESSION (fortsat)     Lokale F

 Leve hele livet. Hele livet. Er aldring et problem?  
 Runar Bakken, dosent emeritus ved Universitetet i Sørøst-Norge.
               

12.15 – 13.15 FROKOST          Restauranten

13.15 – 14.30 FÆLLES SESSION        Lokale F   

 Leder af sessionen: Charlotte Juul Nilsson, lektor, Afdeling for Social 
Medicin, KU. 
 
Samskabelse og societal impact – erfaringer fra et forskningsprojekt 
blandt midaldrende og ældre i et udsat boligområde

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

 Forskning og forandringskraft – hvordan måler man videnskabens bi-
drag til praksis?

 David Budtz Pedersen, professor, Institut for Kommunikation og Psyko-
logi, AAU.

14.30 – 14.40 KORT PAUSE      Fællesområdet

14.40 – 15.30 FÆLLES SESSION       Lokale F

 Leder af sessionen: Paolo Caserotti, professor, Syddansk Universitet
 

Betydningen af et ældreråd i kommunen – og af Forebyggelsesrådet for 
Ældrebefolkningen. 

 Bidrag til: Hold raske ældre raske. Et godt ældreliv trods sygdom
 Finn Kamper Jørgensen, pensioneret læge, fhv. direktør, Statens Institut 

for Folkesundhed, medlem af Bestyrelsen i Danske Ældreråd.

Torsdag, den 28. okt.  13.15 - 16.00
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15.30 – 16.00 KAFFE OG KAGE      Fællesområdet

16.00 – 17.30  FÆLLES SESSION       Lokale F
 
 ’’Når jeg bliver gammel” – Ældres stemmer om det gode liv når alder-

dommen er svær
 Lone Grøn, professor mso, VIVE, Lise Bonnevie, programchef,  

VELUX FONDEN og Jette Thuesen, seniorforsker, REHPA.

17.30 – 17.40  FÆLLES AFRUNDING 
 Karen Humle, violinist.

          
19.00 –  ?? MIDDAG            Restauranten

Torsdag, den 28. okt.  16.00 - 17.40

Følg Dansk Gerontologisk Selskab på LinkedIn!
www.linkedin.com/company/dansk-gerontologisk-selskab
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Fredag, den 29. oktober, 2021
 

FRIE FOREDRAG          Lokale F
Leder af frie foredrag: Eva Algreen-Petersen, forstander, Plejecentret Aftensol.
 
Vidensbaserede indsatser på plejehjem: Små forandringer med stor effekt 
Mette Andresen, chefkonsulent, ph.d., Professionshøjskolen Absalon. 
 
Besøg på modersmål 
Alma Bekturganova Andersen, projektleder Besøg På Modersmål, Foreningen Verdens kvinder i 
Danmark. 
 
Den Svære Samskabelse: Forventninger og praksis i samarbejdet mellem kommuner og civil-
samfund 
Morten Frederiksen, ph.d., professor og Ane Grubb, ph.d., postdoc, Institut for Sociologi og So-
cialt Arbejde, Aalborg Universitet – København. 
 
Gode erfaringer med samskabelse: Kirken ud af kirken 
Rose Marie Tillisch, præst, vidensmedarbejder i Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter.

    

SYMPOSIUM           Lokale H

Coaching to Selfcare til ældre 70+ med fysiske lidelser i overgange mellem sygehus og hjem 
– med fokus på borgernær rehabilitering efter operation for ny hofte, nyt knæ, ved faldfore-
byggelse og ved personlig hygiejne 
Leder af symposium: Britta Hørdam, ph.d., seniorforsker, Diakonissestiftelsen. 
 
Coaching to Selfcare til ældre 70+ med ny hofte – Implementering af ny forskning
Britta Hørdam, ph.d., seniorforsker, Diakonissestiftelsen. 
 
Faldforebyggelse hos ældre. Fysisk dysfunktion og multiple lidelser omsat til klinisk beslut-
ningstagen i undervisning
Lotte Evron, lektor, ph.d., Københavns Professionshøjskole, Institut for Sygeplejerske- og Er-
næringsuddannelser.

Coaching to Selfcare: – Borgernær sygepleje til ældre i Frederiksberg hjemmepleje
Rikke Volmer Brandsen, SD, områdeleder, Frederiksberg kommune.

Coaching to Selfcare – Patientinvolvering forebygger ældres tab af egenomsorgsevne, og ud-
vikler sundhedsprofessionelles kompetencer ved operation med nyt knæ
Anne-Katrine Rønn Mathiassen, cand.cur., adjunkt, Diakonissestiftelsens Uddannelsescenter.

Fredag, den 29. okt.  9.00 - 10.15
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WORKSHOP           Lokale G

Den menneskelige kommune – Styring af ældreområdet eller styring sammen med de ældre? 
Jakob Bovin, Læring og Ledelse.

IDEUDVIKLINGSWORKSHOP        Lokale I  

Klimavenlig ældremad – er det muligt?
Leder af workshop: Lektor Anette Due, Københavns Professionshøjskole.
 
Hvad er klimavenlig ældremad anno 2021 
Terkel Røjel, lektor, Ernærings- og sundhedsuddannelsen, Københavns Professions højskole.

Planteproteiner – klimavenlige men hvad med proteinkvaliteten? 
Sara Elisabeth Eriksen, lektor, Ernærings- og sundhedsuddannelsen, Københavns Professions-
højskole.

Ved vi hvad de ældre vil have/kan lide?
Lise Justesen, postdoc, lektor, Ernærings- og sundhedsuddannelsen, Københavns Professions-
højskole.

Hvordan kommer vi videre... Hvordan bliver vi klogere?
Anette Due, lektor, Ernærings- og sundhedsuddannelsen, Københavns Professions højskole.
 
Opsamling  

10.15 – 10.30    PAUSE       Fællesområdet

SYMPOSIUM          Lokale H

Ældrepolitik skal give flere ældre ‘ret til vind i håret’
Ledere af symposium: Søren Steffensen & Dorthe Olander, ledere & udviklere, Foreningen 
Cykling uden alder.
 
Temaer:
1. Cykling uden alder – historik og “what we do”. Hverdagens praksis.
2. Cykling uden alder som pædagogisk praksis – en kulturforståelse. Cua’s bærende ideer om 

ligeværdighed og fællesskab.
3. Resultater og visioner for fremtidens plejekrævende ældre.

Fredag, den 29. okt.  10.30 - 11.45
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Når Bevægelse Bevæger – forskningsprojekt med Cykling uden alder og Team Tvilling
Mette Toftager, forsker, projektleder, ph.d., SDU. (Rettelse)

Ældres med- og selvbestemmelse styrkes på cykelture via relationer
Martin Eghøj, cand. scient. san, SDU, videnskabelig assistent tilknyttet forskningsprojektet “Når 
Bevægelse Bevæger”.

FRIE FOREDRAG           Lokale I
Leder af frie foredrag: Lotte Evron, lektor, Københavns Professionshøjskole. 
 
Alderdommens værd(i)sættelser
Tine Fristrup, ph.d., lektor, Aarhus Universitet, DPU. 

”Det sætter nogle følelser i gang inde i én”  – om snaplog som metode 
Lotte Evron 1,2, ph.d., lektor, Annemarie Engelhardt 1, lektor, Katrine Rask Pedersen 1, adjunkt, 
Gitte K. Jørgensen 1, ph.d., lektor.
1)Institut for Sygeplejerske- og Ernæringsuddannelser, Københavns Professions højskole. 
2)Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet (ekstern lektor).

Frivillighed til alle ældre? Når et socialt frivilligt tilbud til ældre og udlændinge skaleres op
Line Steen Bygballe, ph.d.-studerende, Astrid Jespersen, lektor, Center for Huma nistisk Sund-
hedsforskning, Saxo-Instituttet, Københavns Universitet.

Klædt på til at tale om livet og døden
Vibeke Østergaard Steenfeldt, lektor, Professionshøjskolen Absalon, Inge Jekes, udviklingssyge-
plejerske, Kalundborg Kommune, Ulla Skjødt, lektor, Professionshøjskolen Absalon. 

WORKSHOP           Lokale F
 
Livets Bog – et projekt der gennem brug af forskellige sanser kan hjælpe den ældre, de 
pårørende og hjælperen til at italesætte og imødekomme eksistentielle og åndelige behov
Leder af workshoppen: Vibeke Tuxen, præst, master i dogmatik og sjælesorg.

Salmesang for demensramte – en inspiration for Folkekirkens geronto-teologiske arbejde
Kirstine Haugaard Nielsen, kandidat i diakoni.

Kirkeliv på plejehjem. De helliges samfund mellem plejehjem og sognemenighed
Vibeke Tuxen, sognepræst i Valby Søndre Sogn, master i dogmatik og sjælesorg.

Livets bog
Cecilie Evelyn Meyer, diakon og bachelor i kristendom, kultur og kommunikation. 
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Fredag, den 29. okt.  12.35 - 13.50

FRIE FOREDRAG          Lokale G 
Leder af frie foredrag: Anne Marie Beck, docent, Københavns Professionshøjskole.

Faldet-af-på-den -syndromet
Marie Gorm Larsen, forskningsassistent, Aske Juul Lassen, lektor, Center for humanistisk sund-
hedsvidenskab, Københavns Universitet.

Ernæringsstatus prædikterer genindlæggelser blandt ældre
Mette KF Iversen, lektor, Annette Buhl, lektor, Anette Schnieber, lektor, VIA University College, 
Ernæring og Sundhedsuddannelsen.

”Vi løfter, vi hiver og vi skubber” til de ældre med overvægt på plejecentre
Tenna Christoffersen, lektor, Hannah Holt Bentz, adjunkt, Margit Dall Aaslyng, docent, ph.d., 
Anja Weirsøe Dynesen, lektor, ph.d., Professionshøjskolen Absalon.

11.45 – 12.35    FROKOST            Restauranten

SYMPOSIUM            Lokale I   

Værdighed – for ældremedicinske patienter og ældre der er afhængige af hjælp
Ledere af symposium: Mirjana Saaby, chefkonsulent, Marie Lilja Jensen, chefkonsulent, begge 
Ældre Sagen.

En værdig behandling til ældre patienter med flere sygdomme 
Mirjana Saaby, chefkonsulent, Ældre Sagen.

Mit hjem med hjemmepleje og mit hjem på plejehjem
Per Tostenæs, seniorkonsulent, Marie Lilja Jensen, chefkonsulent, begge Ældre Sagen.

WORKSHOP           Lokale G

Musiske portrætter af mennesker i livets sidste fase 
Karen Humle, violinist, huskunstner på Sankt Lukas Hospice.     
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SYMPOSIUM                   Lokale H

De sidste leveår: Tværfaglige perspektiver på behandling og trivsel
Leder af symposium: Stine Grønbæk Jensen, antropolog, postdoc, Dansk Center for 
Aldringsforsk ning, Syddansk Universitet (DARC).

Epidemiologi: Resultaterne af en undersøgelse af udviklingen af medicinforbruget blandt de 
ældste
Troels Mygind Jensen, postdoc, Jacob Krabbe Pedersen, postdoc, DARC.

Historie: Alderisme og aldersgrænser på de danske sygehuse fra ca. 1970 til ca. 2000
Anne Hagen Berg, historiker, postdoc, DARC.

Antropologi: Hvordan erfarer ældre eksistentielle forandringer forbundet med aldring, og 
hvordan administrerer de aktivt livets afslutning
Stine Grønbæk Jensen, antropolog, postdoc, DARC.

Litteratur: Forskning i skønlitteratur, der handler om det at blive ældre, blive gammel og 
skulle dø
Nicklas Freisleben Lund, postdoc, DARC.

13.50 – 14.00    PAUSE

FÆLLES SESSION           Lokale F

Uddeling af priser 
 
Uddeling af VELUX FONDENS hædersgaver.
 
Kirsten Avlund Prisen, doneret af Fonden Ensomme Gamles Værn.
 
Prisoverrækkelse og -forelæsning ift. Kirsten Avlund Prisen.

AFSLUTTENDE SESSION:  TAK FOR DENNE GANG! 

Afslutning, formanden for Dansk Gerontologisk Selskab.

Fredag, den 29. okt.  14.00 - 15.00
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Program  

National Konference om Aldring og Samfund 
Dansk Gerontologisk Selskab, 28. og 29. oktober 2021

 – på Comwell Middelfart
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