NATIONAL KONFERENCE OM ALDRING OG SAMFUND
TORSDAG DEN 9. OG FREDAG DEN 10. NOVEMBER 2017 I MIDDELFART

Call for oplæg, symposium-forslag og posters til årets

Konference:

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

En fagbog, der har hverdagslivet som omdrejningspunkt, er ret unik i en dansk sammenhæng. Hverdagslivet nyder ikke den store
opmærksomhed i faglitteraturen. Måske skyldes
det, at hverdagslivet ses som det ordinære, det
rutineprægede, det upåagtede. Men et fokus
på hverdagslivet giver os også et indblik i, når
hverdagens rytmer og rutiner udfordres, som
tilfældet ofte er hos svækkede ældre mennesker. Og dermed er det et væsentligt fokus i en
tid, hvor interessen for subjektive perspektiver
er stigende i social- og sundhedsfaglig praksis.
Også i gerontologisk forskning er det relativt
nyt at beskæftige sig med svækkede ældre
menneskers hverdagsliv. De første skridt til
en dansk forskning i ældre menneskers hverdagsliv blev taget i slutningen af 80’erne og
op gennem 90’erne, hvor et kulturgerontologisk forskningsmiljø voksede frem i Danmark
omkring daværende Gerontologisk Institut.
Senere flyttede de statslige støttekroner andre
steder hen, og forskningen blev spredt for alle
vinde. Den forskning og videnproduktion, der i
dag eksisterer om hverdagslivet, er resultatet af
de spor, der blev lagt dengang og ikke mindst
af ihærdige enkeltpersoner, der vedholdende
har fastholdt interessen for ældre menneskers
hverdagsliv samt fonde, der har støttet op om
interessen.
Antologien er blevet godt modtaget, og med
valget af årets tema ønsker Dansk Gerontologisk Selskab at styrke disse spor 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.

I år er temaet for den nationale, gerontologiske
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?
Årets tema er inspireret af antologien At skabe
gode dage, som Dansk Gerontologisk Selskab udgav
sidste år.

Venlig hilsen
DGS, bestyrelsen.

Konferencen afholdes på Comwell Middelfart, Karensmindevej 3, DK-5500 Middelfart
Arrangør: Dansk Gerontologisk Selskab – DGS
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TORSDAG, DEN 9. NOVEMBER, 2017
Program
09.00 – 09.30

Registrering

09.30 – 10.00

Velkomst
Formanden for Dansk Gerontologisk Selskab.
Kulturelt indslag.

10.00 – 12.00

Perspektiver på hverdagsliv
Leder af key-note session: TBD
Direktør Christine Swane, Ensomme Gamles Værn, om perspektiver på hverdagsliv.
Antropolog, ph.d.-studerende Jon Dag Rasmussen: Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, København. Om hverdagsliv blandt usædvanlige ældre mennesker i København:
erkendelser fra et længerevarende etnografisk feltarbejde.

12.00 – 13.15

Frokost

13.15 – 14.30

Symposium. Rehabilitering: Erfaringer hidtil og ny viden
Leder af symposium: Fuldmægtig Louise Scheel Thomasen, Sundhedsstyrelsen.
Post doc Jette Thuesen, REHPA: Demens, rehabilitering og hverdagsliv – evidens og
praksis i Danmark. Resultater fra kortlægning og litteratursøgning.
Symposium med ph.d.-studerende
Præsentation af igangværende ph.d.-projekter og feedback og diskussion med deltagere og opponenter indenfor Gerontologi.
Leder af symposium: Lektor Charlotte Juul Nilsson, Afd. for Social Medicin, Institut for
Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet.
Symposium/Frie foredrag/Workshop
Se nærmere på sidste side

14.30 – 15.15

Kaffe

15.15 – 16.30

Symposium med ph.d.-studerende
Præsentation af igangværende ph.d.-projekter og feedback og diskussion med deltagere og opponenter indenfor Gerontologi.
Leder af symposium: Lektor Charlotte Juul Nilsson, Afd. for Social Medicin, Institut for
Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet.
Symposium: Fortællinger om ensomhed og enlighed
Leder af symposium: Lektor Karen Munk, Institut for Kultur og Samfund - Center for
Sundhed, Menneske og Kultur.
Symposium/Frie foredrag/Workshop
Se nærmere på sidste side

16.30 – 17.45

Pause

17.45 – 18.30

Kirsten Avlund Prisen
Prisoverrækkelse og forelæsning.
Se detaljer på side 5

18.30

Middag
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FREDAG, DEN 10. NOVEMBER, 2017

09.00-10.15

Symposium/Frie foredrag/Workshop
Se nærmere på sidste side
Idéudviklingsworkshop
Præsentation af nye ideer og feedback og diskussion med deltagere.
Se nærmere på sidste side
Symposium. Hverdagsliv med demens
Leder af symposium: Docent, forskningsleder Rikke Gregersen, VIA Aldring og demens.
Rikke Gregersen: Hvad er det gode hverdagsliv på plejecenter? Hvordan understøtter
og dokumenter vi det?
Sygeplejerske. Demensfaglig udviklingskonsulent, Pia Østergaard, Demenscentrum,
Aarhus: Hvordan kan vi bruge ”Meningsfuldhed” som Pædagogisk Princip og hvordan
kan vi arbejde livsforms orienteret?
Ph.d. studerende Anders Møller Jensen, VIA Aldring og demens og Cand.psych., forskningsassistent. CON AMORE – Susanne Bollerup Center for Selvbiografisk Hukommelsesforskning, Aarhus Universitet: Hvordan arbejder vi med reminiscens, og hvilken
betydning har det? Hør resultater fra AHA-projektet.
Annette Johannesen: Hvordan kan vi støtte plejehjemsbeboere til fællesskab gennem
fortællinger.
Paneldebat

10.15 – 10.45

Kaffe

10.45 -12.00

Workshop og posterudstilling ved Vega Netværket: Stjernestunder i alderdommen
I Vega Netværkets mangeårige arbejde for at skabe mere liv i gamles hverdag er der
talt meget om stjernestunder - men hvad er en stjernestund - og hvad skal vi bruge
begrebet til? Det vil vi gerne drøfte med deltagerne i workshoppen. Netværkets bestyrelse byder ind med tre korte oplæg, som suppleres med en åben posterudstilling
om at skabe gode dage i alderdommen. Arbejdspladser og enkeltpersoner inviteres
hermed til at bidrage til udstillingen. Interesserede kan henvende sig til Ole Mygind
for nærmere information: ole.mygind@stab.rm.dk
Birgitte Højlund, projektleder, Syddjurs Kommune: At dele stjernestunder
Ole Mygind, projektchef Marselisborg Centret: Glæden og nytten ved at bruge sin krop
udendørs.
Emma Winther, centerleder og medlem af Ledelseskommissionen: Ledelse med stjernestunder som mål.
Fælles drøftelse og præsentation af postere. Konferencens deltagere kårer en vinder.
Symposium. Et aktivt sexliv hele livet
Leder af symposium: Sygeplejerske, demenskoordinator Maj-Britt Joost, Gentofte kommune.
Symposium/Frie foredrag/Workshop
Se nærmere på sidste side

12.00 – 13.00

Frokost

13.00 – 14.00

’Blev vi så klogere?’
Tværfagligt panel fortæller om deres inspiration fra konferencen.
		
14.00 – 14.15
Tak for denne gang!
Afslutning ved formanden for Dansk Gerontologisk Selskab.
3

- OG ALT DET PRAKTISKE:
STED

Comwell Middelfart, Karensmindevej 3, 5500 Middelfart.

PRISER

OBS! Early bird tilmelding inden14.07-2017 til reduceret pris. Prisen vil automatisk
fremgå af tilmeldingsblanketten på gerodan.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 9. november			
1700 kr.			
2200 kr.
Ved deltagelse én dag 10. november			
1200 kr.			
1700 kr.
Medlemsrabat kan gives til individuelle medlemmer samt personer, hvor der er kollektivt medlemsskab (højst 3 pr. kollektivt medlemsskab).
*shareværelse:
To personer har fælles badeværelse og entre, men separate soverum.
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 9. november			
2300 kr.			
2800 kr.
Ved deltagelse én dag 10. november			
1700 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:
			
14.06-2017
Information om accept af symposieforslag og frie foredrag inden
			
30.06-2017
Deadline for registrering af symposiedeltagere og oplægsholdere til konferencen:
			
14.08-2017
TILMELDING

AFMELDING

Al tilmelding foregår via DGS’ hjemmeside gerodan.dk
Direkte link: http://gerodan.dk/nb/tilmelding-til-konference-2017/
Afmelding skal ske skriftligt på: konference@gerodan.dk
Ved afmelding inden d. 15. september refunderes 75 % af konferenceafgiften. Ved senere
afmelding betales hele konferenceafgiften. Tilmeldte kan i stedet vælge at sende en
anden deltager. Oplysning om det sendes til konference@gerodan.dk
Nærmere information om registrering og betaling findes fra den 1. juni på hjemmesiden:
www.gerodan.dk
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KIRSTEN AVLUND PRISEN
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 Ældre Sagen og Kirsten Avlunds familie.
Kriterier

•

•
•
•
Det praktiske

•
•
•
•
•

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 f.eks. 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.

Nomineringen skal indeholde begrundelse for nominering, skrevet på en halv til en hel
A4 side, samt curriculum vitae og publikationsliste.
Prisen uddeles en gang årligt.
Nomineringer skal sendes til jurymedlem Charlotte Juul Nilsson, cjni@sund.ku.dk, senest
1. august 2017.
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 Konference om Aldring og Samfund, 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 3-4 korte
oplæg samt at give 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 Anne.Marie.Beck@regionh.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 samt at give plads til diskussion. 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@regionh.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 ideoplæg. En ide præsenteres på 10 min. Herefter er der 10-15 min. til ideudvikling sammen
med workshoppens deltagere. Indsend:
• Titel på projekt/ide
• Abstract med baggrund og formål
• Navn og arbejdssted på forfattere med understregning af den, der præsenterer
Forslag til ideer til workshoppen sendes til Anne.Marie.Beck@regionh.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 Anne.Marie.Beck@regionh.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: Anne.Marie.Beck@regionh.dk.
Registrering mv.
Alle symposiedeltagere og oplægsholdere vil blive bedt om at registrere til den nationale
konference og betale inden 14.08-2017.
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