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• Digitalisering og teknologi
• Boformer, generationer og mobilitet
• Livsstil, engagement og overgange
•  Uddannelse og kompetencer i aldrende samfund
•  Sygdom, medicinsk behandling og aldringsprocesser
• Et godt liv og en god død.

Invitation til 26. Nordic Congress of Gerontology

Livet handler om forandring og konti-
nuitet. Igennem livet ændres vores op-
levelse af os selv og vore omgivelser, 
og for de fleste er senlivet karakteri-
seret ved store forandringer, ofte hen 
imod større skrøbelighed og flere tab. 
Men senlivet kan også være en del af 
livet, hvor der er mere tid til foretrukne 
aktiviteter, hvor nye muligheder viser 
sig, og nye udfordringer håndteres. 
Corona-pandemien viste sig eksem-
pelvis at være en udfordring for verden, 
som vi ikke tidligere kunne have fore-
stillet os, med særlige udfordringer 
for skrøbelige og sårbare mennesker 

og samfund. Samtidig har pandemien 
også medbragt vigtige nye indsigter og 
mindet os om de ting, vi sætter pris på.

På vegne af organisatorerne inviterer 
vi professionelle, forskere, policy ma-
kers og private aktører til at udforske 
spørgsmål om forandring og konti-
nuitet ud fra et aldrings- og senlivs-
perspektiv. Den nordiske kongres vil 
bestå af plenumforedrag, symposier, 
workshops, posters og udstillinger, 
som hver især indeholder mange for-
skellige gerontologiske og geriatriske 
temaer. De overordnede er:

Vi byder præsentationer og diskussioner velkomne, som adresserer væsentlige 
perspektiver for samfund og fremtidige generationer, for eksempel: borgerper-
spektiver, etnicitet, ulighed, bæredygtighed og økologi, coronapandemien og 
nedlukning.

På hjemmesiden: 
www.2 6nkg.dk 
kan du finde praktisk informa-
tion, læse om keynote speakers, 
indsende et abstract og tilmelde 
dig kongressens nyhedsbrev. 
På hjemmesiden finder du også 
information om deltagerlegater 
og information om, hvordan man 
nominerer kandidater for de to 
priser, der uddeles til kongres-
sen: The NGF Prize for promis-
ing researcher in gerontology; 
og The Sohlberg Prize.

Vi ser frem til at byde dig velkommen i Odense i 2022!

Jette Thuesen, præsident
Pia Nimann Kannegaard, generalsekretær 

Dansk Gerontologisk Selskab inviterer sammen med Dansk 
Selskab for Geriatri og Nordisk Gerontologisk Forening til 26. 
Nordic Congress of Gerontology, som afholdes 
i Odense den 8-10 juni 2022.
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