Definition og beskrivelse af specialet ”gerontologi”
________________________________________________________________________

Gerontologi
Definition
Gerontologi er videnskaben om hvordan og hvorfor individer ældes og er kort sagt læren om aldring.
Det er et interprofessionelt vidensområde, hvor de komplekse elementer i aldringsprocesserne bliver
udforsket: de demografiske, de biologiske, de sociologiske og de psykologiske.
Ældre udgør en gruppe borgere med vidt forskellig baggrund, funktionsevne, aktivitetsmønstre, levevilkår
og livsstil. Ergoterapeuter med speciale i gerontologi har viden om sundhedsfremme, forebyggelse,
genoptræning, rehabilitering og vedligeholdelse i relation til ældre.
Ergoterapeutiske arbejdsopgaver indenfor ”gerontologi”
 Ergoterapi i gerontologien rummer problemstillinger, som vedrører raske og syge ældre
menneskers aktivitet og deltagelse.
 Den ergoterapeutiske intervention har til formål at optimere ældres mulighed for meningsfuld
aktivitet i forhold til varetagelse af egen dagligdag og deltagelse i samfundslivet.
 Den ergoterapeutiske intervention er rettet mod sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse,
genoptræning, rehabilitering og vedligeholdelse hos den ældre borger
 Den ergoterapeutiske intervention retter sig mod individer, grupper af ældre og deres omgivelser.
Den ergoterapeutiske intervention tager udgangspunkt i den ældre borgers levede liv og aktuelle oplevelse
af sit hverdagsliv og analyserer elementers indflydelse og komplekse samspil i relation til aktivitetsudøvelse.
Den ergoterapeutiske intervention har som nævnt til formål at skabe optimale muligheder for
aktivitetsudøvelse for individer og grupper hvad enten årsagen til den/de ældres aktivitetsproblemer er af
fysisk, psykisk eller social karakter. I disse bestræbelser indgår at skabe tilgængelighed i de fysiske
omgivelser.
Ergoterapeuter er aktive i den gerontologiske forskning, deltager i udviklingen af kliniske retningslinjer og
kvalitetsudvikling af tilbud i ældreomsorgen og rehabiliteringen af ældre på lokalt og centralt plan og
underviser og vejleder studerende og samarbejdspartnere.
Perspektivering
Ergoterapeuter med interesse inden for det gerontologiske felt har sluttet sig sammen i Ergoterapifagligt
Selskab for Geriatri og Gerontologi, hvor der i 2014 er ca. 190 medlemmer.
Ældreområdet, særligt gruppen af meget gamle, er en befolkningsgruppe i stærk vækst.
Selvom de fleste ældre er raske, udgør ældreområdet en af de største poster hvad angår sociale
og sundhedsmæssige udgifter.
Dansk ældreomsorg og rehabilitering er internationalt anerkendt. Særligt kendt er indsatsen i forhold til at
ældre kan forblive i eget hjem gennem hverdagsrehabilitering, de vedligeholdende, aktiverende og
kompenserende foranstaltninger, herunder velfærdsteknologi som iværksættes i Danmark. De lovpligtige
forebyggende hjemmebesøg til ældre over 75 år er ligeledes kendt mange steder i verden.
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