NATIONAL KONFERENCE OM ALDRING OG SAMFUND
TORSDAG DEN 31. OKTOBER OG FREDAG DEN 1. NOVEMBER

Call for oplæg, symposie-forslag og posters til årets

Konference:

Kan man forebygge alderdommen?

Dansk Gerontologisk Selskab inviterer igen i år til National Konference om Aldring og Samfund, 31. oktober
og 1. november 2019 på Hotel Comwell Middelfart.
’Det er bedre at forebygge end at helbrede’, er en
velkendt talemåde. Og det forekommer da også så
indlysende rigtigt, at det er svært at være uenig i.
Men hvis vi nu ser bagom det faktum, hvilke diskussioner rejser der sig så? Det vil Dansk Gerontologisk
Selskab rette fokus mod på den årlige Nationale
Konference om Aldring og Samfund.
Forebyggelse er et grundlæggende gerontologisk
tema. Fra gerontologiens barndom har videnskaben
givet gode råd om, hvordan vi individuelt og kollektivt kan gribe ind i processer, der traditionelt har
været tilskrevet alderdommen.
Med et øget fokus på forebyggelse er der sket
en forskydning i grænserne mellem de aldringsfænomener, der anses som uafvendelige, og
fænomener og tilstande, der kan relateres til sygdom og slitage, og som der skal gribes ind overfor.
Disse grænser er til stadig forhandling – både i

forskning, i faglig praksis og i befolkningen.
Grænserne er med til at forme social- og sundhedspolitik på ældreområdet og definere rammerne for rehabilitering, behandling og pleje.
Vi håber med konferencen at få gode eksempler
frem på forebyggelse – fra celle til samfundsniveau. Vi vil også stille nogle af de kritiske
spørgsmål: Hvordan håndteres uenighed mellem ældre mennesker, fagpersoner og forskere
om, hvem og hvad forebyggelsesaktiviteter skal
rette sig imod? Hvordan tildeles ressourcer
til forebyggelse – og efter hvilke kriterier?
Hvordan adresseres sociale ulighed i alderdommen i et forebyggelsesperspektiv?
Vi håber disse og andre spørgsmål vil inspirere til deltagelse, hvad enten man ønsker at
bidrage med eget oplæg eller blot ønsker at
være med som almindelig deltager. Vi ser frem
til endnu en god konference med stof til eftertanke.
Venlig hilsen
DGS, bestyrelsen.

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

Deadline for indsendelse af symposieforslag og abstract til frie foredrag: 14.06.2019.
Information om accept af symposieforslag og frie foredrag inden 28.06.2019.
Deadline for registrering af symposiedeltagere og oplægsholdere til konferencen: 14.08.2019.
OBS! Early bird tilmelding inden 14.07.2019 til reduceret pris.

FORELØBIGT PROGRAM:
TORSDAG, DEN 31. OKTOBER, 2019
09.30 – 10.00

Registrering

10.00 – 10.45

Fælles session: Velkomst
Jette Thuesen, formand for Dansk Gerontologisk Selskab.
Kulturelt indslag.

10.45 – 11.00

Kort pause

11.00 – 12.00

Fælles session: Ideen om ’succesfuld aldring’ og hvorfor det både er godt og dårligt at
vi ikke kender fremtiden.
v. Morten Hillgaard Bülow, cand.mag. i Historie og Filosofi/Videnskabsteori, ph.d.

12.00 – 13.00

Frokost.

13.00 – 14.15

Symposium.
Forebyggende hjemmebesøg - hvordan gives de rigtige tilbud til de rigtige borgere?
v. SUFO (Landsforeningen for ansatte i Sundhedsfremmende Forebyggende Hjemmebesøg).
Symposium.
For detaljer om hvordan du indsender forslag, se nærmere på sidste side.
Symposium.
For detaljer om hvordan du indsender forslag, se nærmere på sidste side.

14.15 – 14.45

Kaffe.

14.45 – 16.00

Symposium.
Biologisk aldring: Virker alternative aldringsmålinger forebyggende, og hvad gør de
ved relationen mellem alder og sundhed?
v. Jørn Helge, Karina Louise Skov Husted, og Aske Juul Lassen.
Symposium.
”Jeg håber, jeg stadig har hår til den tid”. Sygeplejerskestuderendes oplevelser af mødet med alderdommen
Lotte Evron, Lektor, ph.d., Københavns Professionshøjskole, Institut for Sygeplejerskeog Ernæringsuddannelser.
Symposium/Frie foredrag/Workshop.
For detaljer om hvordan du indsender forslag, se nærmere på sidste side.
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16.00 – 16.15

Pause.

16.15-17.30

Symposium.
Bevarelse af mentale evner i alderdommen.
Rikke Gregersen, Docent, ph.d., MSci
VIA Aldring & Demens, Center for forskning, Campus Holstebro.
Symposium/Frie foredrag/Workshop.
For detaljer om hvordan du indsender forslag, se nærmere på sidste side.
Symposium/Frie foredrag/Workshop.
For detaljer om hvordan du indsender forslag, se nærmere på sidste side.

18.15 – 19.00

Kirsten Avlund Prisen.
Prisoverrækkelse og forelæsning.
Se detaljer længere fremme.

19.00

Middag.

FREDAG, DEN 1. NOVEMBERBER, 2019
09.00-10.00

Fælles session.
Et langt liv uden sygdom – er det muligt?
v. Claus Desler Madsen, lektor, molekylærbiolog.

10.00 – 10.15

Kort pause.

10.15 –10.45

Fælles session.
Forebyggelige indlæggelser – gennemgang af den videnskabelige evidens.
v. Ellen Holm, geriater og lektor, Nykøbing Falster Sygehus.

10.45 – 11.00

Kort pause.

11.00 – 12.15

Symposium.
Fysisk aktivitet.
v. Adam Evans, Paolo Caserotti og…
Symposium.
Se detaljer længere fremme.
Symposium/Frie foredrag/Workshop.
For detaljer om hvordan du indsender forslag, se nærmere på sidste side.

12.15 – 13.15

Frokost.

13.15 – 14.15

Fælles session.
Godt nyt om gamle hjerner.
v. Henning Kirk, læge, dr.med., aldringsforsker og forfatter.

14.00 – 14.15

Fælles session: Tak for denne gang!
Afslutning v/Jette Thuesen, formand for Dansk Gerontologisk Selskab.
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– OG ALT DET PRAKTISKE:
STED

Comwell Middelfart, Karensmindevej 3, 5500 Middelfart.

PRISER

OBS! Early bird tilmelding inden 14.07-2019 til reduceret pris. Prisen vil automatisk
fremgå af tilmeldingsblanketten på danskgerontologi.dk

Deltagerbetaling for medlemmer af DGS 			

Tilmelding inden 14/7

Senere tilmelding		

Med overnatning i enkeltværelse			
3100 kr.			
3600 kr.
Med overnatning i shareværelse*			2700 kr.			3200 kr.
Uden overnatning					2200 kr.			2700 kr.
Ved deltagelse én dag 31. oktober			
1700 kr.			
2200 kr.
Ved deltagelse én dag 1. november			
1200 kr.			
1700 kr.
*shareværelse:
To personer har fælles badeværelse og entre, men separate soverum.
Medlemsrabat kan gives til individuelle medlemmer samt personer, hvor der er kollektivt medlemsskab (højst 3 pr. sted).
Deltagerbetaling for ikke-medlemmer af DGS
						
Med overnatning i enkeltværelse			
3700 kr.			
4200 kr.
Med overnatning i shareværelse*			3300 kr.			3800 kr.
Uden overnatning					2800 kr.			3300 kr.
Ved deltagelse én dag 31. oktober			
2300 kr.			
2800 kr.
Ved deltagelse én dag 1. november			
1800 kr.			
2300 kr.
*shareværelse:
To personer har fælles badeværelse og entre, men separate soverum.

VIGTIGE DATOER
Deadline for indsendelse af symposieforslag og abstract til frie foredrag:
			
14.06-2019
Information om accept af symposieforslag og frie foredrag inden
			
28.06-2019
Deadline for registrering af symposiedeltagere og oplægsholdere til konferencen:
			
14.08-2019
TILMELDING

Al tilmelding foregår via DGS’ hjemmeside www.danskgerontologi.dk
Direkte link: https://danskgerontologi.dk/tilmelding-til-konference-2019/

AFMELDING

Afmelding skal ske skriftligt på: konference@danskgerontologi.dk
Ved afmelding inden den 1. september 2019 refunderes 75 % af konferenceafgiften. Ved
senere afmelding betales hele konferenceafgiften. Tilmeldte kan i stedet vælge at sende
en anden deltager. Oplysning om dette sendes til konference@danskgerontologi.dk
Nærmere information om registrering og betaling findes fra den 1. juni på hjemmesiden:
danskgerontologi.dk
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KIRSTEN AVLUND PRISEN 2019
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 en til to A4 side,
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 National Gerontologisk Konference, hvor hun eller han holder en prisforelæsning.

INDSENDELSE AF FORSLAG TIL HHV. SYMPOSIER OG WORKSHOP SAMT ABSTRACT 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 symposieforslaget:
• Titel på symposiet
• Formålet med symposiet
• Leder af symposiet (navn, arbejdssted, e-mailadresse)
• Abstract om hvert enkelt oplæg, se nedenfor
Symposieforslag sendes til Eva Algreen-Petersen, fl70@kk.dk
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 deltagerne. Nedenstående informationer bør fremgå af workshopforslaget:
• Titel på workshoppen
• Formålet med workshoppen
• Leder af workshoppen (navn, arbejdssted, e-mailadresse)
Forslag til workshop sendes til Eva Algreen-Petersen, fl70@kk.dk
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Indhold af og indsendelse af forslag til ideudviklingsworkshop
Ideudviklingsworkshoppen har en varighed på 75 minutter og kan indeholde 3-4 idéoplæg. 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 ideer til workshoppen sendes til Eva Algreen-Petersen, fl70@kk.dk
Indhold og indsendelse af abstract 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: Eva Algreen-Petersen, fl70@kk.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 informationer og
længde som ovenfor nævnt.
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: Eva Algreen-Petersen, fl70@kk.dk
Registrering mv.
Alle symposiedeltagere og oplægsholdere vil blive bedt om at registrere til den nationale
konference og betale inden 14.08-2019.
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