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Overgange i ældrelivet 

Inspiration fra konferencen  

 

 

Konferencen blev indledt af Inga Mollerup, der læste op af sine digtsamlinger. Det var 

en rigtig fin åbning, der gav anledning til både latter og en tåre i øjenkrogen. Inga 

Mollerup er bl.a. forfatter til digtsamlingen ”Sorgdigte”, hvor hun skriver om tabet af 

sin livsledsager gennem 61 år. 

 

 

 

Mareridt, mode, mestring – frygt, fordomme og forventninger i forbindelse 

med livets mange overgange. 

Lotte Hvass, speciallæge i almen medicin, seniorforsker, dr.med. og forfatter til bogen 

”Overgangsalderen – bedre end sit rygte”  

Lotte Hvass talte med stor indsigt og viden om livets mange overgange.  

Overgange er sjældent populære, da de potentielt kan medføre tab af kontrol og 

ligevægt. Men de kan også rumme muligheder for udvikling og forandring, hvis vi 

vælger at italesætte dem sådan. 

Overgange er individuelle og er en del af livet og selve eksistensen for os alle. Livet 

bliver sat lidt mere på spidsen, når overgangene melder sig. For ældre går overgange 

ofte fra selvhjulpen til afhængig, fra rask til syg eller fra kontrol til uden kontrol. 

Som sundhedsprofessionelle kan vi stå i et dilemma i forhold til hvilket blik vi har på 

den ældre: Er vi fejlfindere eller talentspejdere? Det kan være svært at være begge 

dele på samme tid.  

Overgange i ældrelivet påvirkes også af måden vi ser på aldring i vores kultur: Ser vi 

en ”ældrebyrde” eller ser vi ”det grå guld”? 

Der er en tendens til, at ældre roses, når de gør noget ungdommeligt – fx springer ud 

med faldskærm. Hvad med at fremhæve de positive ting ved at blive ældre, 

eksempelvis erfaring? 

 

 

 

 

http://lottehvas.dk/om-lotte-hvas/


”Nogen gange på trykker de godt nok på de forkerte knapper” – en 

undersøgelse af KOL-rehabilitering til borgere med lav socioøkonomisk 

status. 

Ulla Pedersen, ergoterapeut og master i sundhedspædagogik, Videnscenter for 

sundhedsfremme UC SYD 

Ulla Pedersen fortalte om Projekt KOL: Klasse, omsorg og læring. 

KOL er en sygdom, der i høj grad bidrager til ulighed i sundhed. Projektet har set på, 

hvordan kommunernes rehabiliteringstilbud kan kvalificeres, så også borgere med lav 

socioøkonomisk status får udbytte af tilbuddet. 

Se pjecen om resultaterne eller læs mere på hjemmesiden 

https://www.ucsyd.dk/forskning/videnscenter-sundhedsfremme/voksne-og-

sundhedsfremme  

 

 

 

Rehabilitering og palliation. Enten eller – eller både og 

Heidi Bergenholtz, postdoc og klinisk sygeplejespecialist, Holbæk Sygehus og REHPA. 

Jette Thuesen, ergoterapeut, forsker ved REHPA og studieleder SDU. 

Heidi Bergenholtz tog udgangspunkt i studiet: ”Forhandlinger om overgange til 

terminal pleje for ældre medicinske patienter” 

Rigtig mange steder i sundhedsvæsnet er opfattelsen, at palliativ pleje er lig med 

terminal pleje. Palliation er dog meget mere end det og bør også tænkes ind i den 

tidlige og den sene palliative fase. Ofte sker overgangen til palliativ indsats først når 

lægen ordinerer ”kærlig pleje”, hvilket sker, når patienten går ind i den terminale 

fase. ”Kærlig pleje” er et ureflekteret og udefineret begreb - for yder vi ikke god og 

kærlig pleje til alle vores patienter? 

Heidi Bergenholtz lagde op til refleksion over kvaliteten af den palliative indsats på   

basalt niveau med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens ”Anbefalinger for den palliative 

indsats”. Palliation på basalt niveau foregår rigtig mange steder, både på hospitaler og 

i kommunerne, men kvaliteten er meget svingende. Årsagen er bl.a. det snævre syn 

på palliativ indsats som identisk med terminal pleje. 

Heidi Bergenholtz har været med til at oversætte redskabet SPICT, Supportive and 

Palliative Care Indicators Tool, som kan screene for palliative behov på basalt niveau. 

Skemaet kan downloades gratis fra hjemmesiden: https://www.spict.org.uk/the-

spict/spict-dk/  

 

Jette Thuesen talte om perspektiver på overgange mellem rehabilitering og palliativ 

indsats med udgangspunkt i en litteraturgennemgang, som er beskrevet i rapporten 

”Koordinering af rehabilitering og palliation til mennesker med livstruende sygdom”. 

Der er fem overordnede argumenter for, hvorfor rehabilitering og palliation bør 

koordineres - bl.a. håndterer mennesker livstruende sygdom forskelligt og 

https://www.ucsyd.dk/medarbejdere/ulla-pedersen-uped
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pendulerende og kan have behov for begge typer indsatser samtidig og/eller 

vekslende. Der er 3 overordnede anbefalinger for hvordan, men manglende konsensus 

om hvornår. Rapporten kan downloades på REHPAs hjemmeside, eller ved at klikke 

her: http://www.rehpa.dk/wp-content/uploads/2017/04/Koordinering-af-

rehabilitering-og-palliation-til-mennesker-med-livstruende-sygdom.pdf.  

 

Koordinering af rehabilitering og palliativ indsats - gælder det også ved demens? 

- Palliativ diskurs – demens som lidelse 

- Rehabiliteringsdiskurs – demens som funktionsevnenedsættelse. 

Jette Thuesen er projektleder på det igangværende projekt ”Demens og rehabilitering 

– med afsæt i brugernes perspektiv” (2016-2019) DEM-REHAB. I projektets første del 

er udarbejdet rapporten ”Rehabilitering ved demens i let til moderat grad” der 

kortlægger forståelser, indsatser og organisering i regioner og kommuner. Anden del 

er i gang og er et etnografisk forløbsstudie, hvor det undersøges, hvad mennesker 

med demens siger. Der er fokus på både rehabiliterings- og palliative behov. På 

konferencetidspunktet var der endnu ikke opgjort nogen data. I projektets tredje og 

sidste del udarbejdes der en tværsektoriel model for rehabilitering ved AD. Projektet 

forventes afsluttet med udgangen af 2019. 

 

 

 

Svækkede ældre og sektorovergange, herunder tværsektoriel kommunikation 

Ditte Merete Høgsgaard, ph.d., forskningsassistent, Region Sjælland, Slagelse 

Sygehus. 

Ditte Merete Høgsgaards ph.d. projekt ”Tværsektoriel samarbejde og kommunikation 

imellem sundhedsprofessionelle når ældre patienter udskrives” handler om 

forandringslyst, kompleksitet og styring i et sundhedsvæsen under pres og var 

baggrunden for oplægget. 

Tværsektorielle overgange giver de samme udfordringer i hele Danmark, i Norden og i 

andre vestligt orienterede lande. Det er de samme problemstillinger og de samme 

løsningsforslag man har talt om siden 1970. 

Hvorfor er det stadig et problem? 

Ditte Merete Høgsgaard peger bl.a. på det silo-opdelte sundhedsvæsen og den 

manglende relationelle kommunikation. Digital kommunikation er deling af 

informationer, der er ikke mulighed for dialog i vores it-systemer mellem sektorerne. 

Vi taler om det som et problem. Problemer skal løses. Men måske kan det ikke løses? 

Måske skal vi se det som et vilkår? 

Der er dog nogle bud på, hvad vi måske kan gøre ved det, som samles under tre 

overskrifter: 

- Anerkende kompleksitet –og forskellighed   

- Skabe nye rum for tværsektorielle sociale og digitale relationer 
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- Skabe sammenhængende patientforløb, der forpligter et tværsektorielt samarbejde 

på flere niveauer 

Næste step for Ditte Merete Høgsgaard bliver et Post doc projekt med titlen: 

”Samskabelse af brugerinvolverende tværsektorielle samarbejdsmodeller. Et 

tværsektorielt aktionsforskningsprojekt om sammenhænge, hvor borgere, 

sundhedsprofessionelle patienter og pårørende inddrages i forskningsprocessen". 

Det bliver spændende at følge hendes videre arbejde. 

 

 

 

Konferencen blev afrundet af Kaare Christensen, der veloplagt, humoristisk og med 

stor viden kom med refleksioner over overgange i de sidste år og blandt andet stillede 

spørgsmålet: Er vi i gang med at skabe en (uønsket) 4. alder? 

Kaare Christensen er professor ved Syddansk Universitet og centerleder for Dansk 

Center for Aldringsforskning. Han er også forfatter til bogen: ”Skarpe hjørner og runde 

dage – Bogen til dig der fylder 50 – eller det der er værre?” 

 

 

 

National Konference om Aldring og Samfund arrangeres af Dansk Gerontologisk 

Selskab og kan varmt anbefales til alle, der har interesse for det gerontologiske felt. I 

2019 afholdes konferencen d 31/10 og 1/11 på Comwell Middelfart. 

Du kan følge Dansk Gerontologisk Selskabs arbejde på www.danskgerontologi.dk  
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