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D. 2 og 3 oktober 2014 deltog jeg, sammen med 182 forskere, 
uddannelsesfolk og praktikere fra kommuner og regioner på Dansk 
Gerontologisk Selskabs konference om rehabilitering på ældreområdet.  
Titlen på konferencen var:  
 

”Rehabilitering – Når livet skal leves hele livet?” 
 
Konferencen satte fokus på det højaktuelle emne rehabilitering, der 
arbejdes med i samtlige danske kommuner. Emnet blev belyst og 
debatteret af forskellige eksperter ud fra det historiske, økonomiske og 
politiske perspektiv samt ikke mindst omsorgs- og ældreperspektivet.  
 
Med plenum-forelæsninger og mere end 50 præsentationer i parallelle 
sessioner og symposier var det et par vellykkede dage, der gav stof til 
eftertanke. Jeg kunne naturligvis og desværre ikke deltage i alle oplæg –
men måtte vælge imellem de mange spændende sessioner. 
Jeg vil nedenfor fremhæve noget af den viden der især inspirerede mig i 
løbet af de to dage.  
 
Nogle af præsentationerne fra de andre oplæg kan du se som hyperlinks i 
programmet Se program for konferencen. 
 
God læselyst J  
 
Mvh 
Lykke Kjær – Næstformand i EFS-Geriatri og Gerontologi 
November 2014 
---------------------------------------------------------------------------------- 
 



Perspektiver på rehabilitering   
Åbnings symposium  
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Oplæg om det historiske perspektiv 
v/Professor Emerita Marianne Schroll  
Marianne Schroll -  Danmarks 1. kvindelige geriater (1974) - fortalte om 
udviklingen af Geriatri i Danmark.  
 
Dansk Gerontologisk Selskab blev grundlagt i 1939 – af Danmarks 1. 
Geriater Overlæge Torben Geill. Specialet Geriatri tog især fart efter 2. 
Verdenskrig – hvor der også blev oprettet plejehjem – da datidens boliger 
var særdeles uegnede til ældre med funktionsnedsættelse. Man fik hurtigt 
øjnene op for, at borgerne hurtig blev bedre, når de kom på plejehjem og 
det blev interessant at undersøge hvad det var der medvirkede til denne 
forbedring.  
Senere blev det ”normal praksis” at de borgere der søgte plejehjem, 
måtte tilses af et Geriatrisk team, der blev en slags portvagt foran 
plejehjemmet. Teamet havde fokus på, om der var muligheder for 
rehabilitering i eget hjem og om evt. forebyggende indsatser skulle 
iværksættes. 
  
I dag er vi nået til 3. fase i udviklingen af Geriatri i Danmark. På 
sygehuset er der fokus på diagnostisering, og det er i kommunerne at 
genoptræningen og de sociale indsatser finder sted.  
 
Vi står nu står over for den udfordring at sektorerne skal samarbejde om 
patienten/borgeren, at der er behov for mere tværfagligt samarbejde, 
samt at der pga. de kortere indlæggelsesforløb er behov for at der også 
tilknyttes læger til de tværfaglige rehabiliterings team i kommunerne. 
Oplæg om det historiske perspektiv  
 
Samme aften afholdt Marianne Schroll en særlig fest-forelæsning 
hvor hun fortalte om sin bog ”Århundredets børn”.  
 
Marianne bidrog i mange år til at udvikle vigtig gerontologisk viden om 
befolkningens sundhedstilstand, bl.a. gennem sit engagement i Glostrup 
Undersøgelserne, som begyndte i 1964. Alle borgere der var født i 1914 
og boede i Glostrup hospitals optage område deltog i undersøgelsen og 
blev fulgt op til i dag. 
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Bogen Århundredets børn er en oversigtlig indføring i udviklingen af 
befolkningens sundhedstilstand i det 20. århundrede i Danmark og en 
personlig beretning; både for Marianne Schrolls eget virke og for nogle af 
de mennesker, som deltog. Her fremlægger hun dels den viden, som 50 
års undersøgelser i Glostrup har indbragt, dels binder hun en sløjfe ved at 
præsentere fortællinger om livets tildragelser, glæder og sorger fra nogle 
af de længst-levende deltagere i undersøgelsen. Marianne Schroll foretog 
selv livshistoriske sundhedsinterviews med de sidste 13 mennesker, da de 
var 95 år gamle i 2009.  På sit oplæg fortalte hun om nogle af disse 
interviews med udgangspunkt i billeder og citater. 
Se slides fra oplægget her (obs. tager lidt tid at downloade pga. mange 
billeder):     slides fra festtalen 
 
 
Download bogen her 
 
 

Oplæg om det økonomiske perspektiv  
v/Professor Kjeld Møller Pedersen, Institut for 
Virksomhedsledelse og Økonomi, SDU  
Kjeld fortalte om forholdet mellem ressourcer og udbytte i 
Sundhedsvæsnet. Han gav eksempler på hvordan han, som 
Sundhedsøkonom, undersøger effekten af eksempelvis rehabilitering, 
genoptræning mm. Han viste en masse grafer som af gode grunde er 
svære at gengive i et referat. En af hans pointer var at evidensbasis for 
rehabilitering (økonomisk gevinst) er lavt, samt at vi skal huske at måle 
og evaluere i højere grad end vi gør nu. Han mener også at ”os” der bor i 
små kommuner =< 30.000 indbyggere – bliver nødsaget til at slå os 
sammen om indsatser hvis vi vil kunne måle på økonomisk effekt af 
rehabilitering. Han havde desværre ingen konkrete forslag til hvordan vi 
skal måle og evaluerer.  
 

Oplæg om det politiske perspektiv 
v/Fuldmægtig Anja Bihl-Nielsen, Kontor for Ældre og Demens, 
Socialstyrelsen 
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Anja fortalte om Socialstyrelsens projekt om rehabilitering på 
ældreområdet. De mener også, at der er behov for mere evidens på 
området samt nogle klare, målbare mål for rehabilitering, som 
kommunerne kan anvende til at lave sammenligninger på tværs. Hun 
fremhævede 3 publikationer;  
♦ Rehabilitering på ældreområdet, Social Styrelsen læs her  
♦ Hjemmehjælps kommissionens rapport om fremtidens hjemmehjælp 

Læs her  
♦ Ældre kommissionens rapport om Livskvalitet på plejehjem Læs her  
 
Hendes budskab var (også), at vi skal arbejde mere tværfagligt og 
tværsektorielt med rehabilitering. Der skal ske en kortlægning af 
kommunernes erfaringer med rehabilitering, og meget gerne en 
ensretning. Som eksempel brugte hun, at der er ligeså mange modeller 
for hverdagsrehabilitering som der er kommuner. Dette gør det svært at 
finde frem til ”hvad der virker bedst”. 
Social forsknings instituttet skal afprøve en model for rehabilitering i 2 
test kommuner – Syddjurs og Slagelse. Der skal måles på flere parametre 
og håbet er at evalueringen vil vise så gode resultater at de andre 
kommuner ønsker at arbejde efter den samme model. Socialstyrelsen vil 
biddrage med tilbud om kompetence udvikling og konsulentstøtte.  
 
Slides fra oplæg om det politiske perspektiv 
 
 

Oplæg om ældre perspektivet 
v/Videnskabelig assistent, ph.d. Jette Thuesen, PAVI, Videncenter 
for Rehabilitering og Palliation, SIF/SDU  
 Jette Thuesen mindede mig endnu engang om hvor vigtigt det er at vi 
også husker borgers perspektiv når vi med alle vores gode intentioner 
”udsætter” dem for rehabilitering. Måske mangler rehabiliteringstanken at 
understøtte de ældres ambivalens. Rehabiliteringens mål bliver således 
for enstemmigt – med de ”fagprofessionelles mål i fokus” – og borgeren 
bliver sat i bås. Jette formåede endnu engang – med sine gode eksempler 
– at få borgernes stemme forstærket og fremhævet.  
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(Jette har tidligere holdt oplæg om samme emne på en af vores 
temadage) – på EFS Geriatris hjemmeside kan du se hendes slides fra det 
oplæg. 
 
Oplæg om ældreperspektivet  
 
 
 

Oplæg om omsorgsperspektivet 
v/Professor Karen Christensen, Afdelingen for Sociologi, Bergen 
Universitet  
Ældreomsorgssektoren har fortsat ikke høj status – men sektoren er 
under pres – og på den baggrund må den udvikle sig. Karen drog en 
sammenligning mellem omsorgsperspektivet og rehabiliterings 
perspektivet – og hendes tanker om dette paradigmeskift. Hendes slides 
er meget konkrete og informative – og der er derfor ikke grund til at jeg 
gentager disse her. Jeg vil dog fremhæve hendes pointer omkring hvad 
der skal til før rehabilitering virker: 
 
♦ At det strukturelt tilrettelægges (med nok tid, ro og forudsigelighed i 

relationen) 
♦ At selvbestemmelse og selvhjulpenhed ikke bliver tvang 
♦ At arbejdet skal være meningsfuldt – også for personalet.  
 
 

Oplæg om omsorgsperspektivet 
 

Karen Christensen holdt senere på dagen et mere uddybende oplæg. Her 
fortalte hun mere om rehabilitering set i forhold til den socialpolitiske 
udvikling igennem tiden.  

 
I 1970´erne var omsorgssektorens ansatte (hjemmehjælpere) primært 
”husmødre” der arbejde på deltid. De havde god tid hos hver ”klient” og 
opgaverne var mangeartede – fra tøjvask til madlavning. Nærhed og 
alturisme prægede omsorgsrelationerne. (Altruisme er det modsatte af 
egoisme. En person, der er altruistisk er menneskekærlig og uselvisk og 
ofte opofrende. ) 
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I 1980´erne indtog professionalismen hjemmeplejen. De ansatte gik fra 
at være husmødre til at blive arbejdstagere. De fik flere klienter – som 
dog nu skiftede betegnelse til ”brugere”. Relationen mellem bruger og 
hjemmehjælper blev mere professionel og opgaverne mere fastlagte og 
afgrænsede. Lovgivningen blev styrende og ideologien om rehabilitering 
blev født. 

 
I 1990´erne blev New public Mannagement tanken indført i den 
offentlige sektor. Der kom krav om mere dokumentation, kvalitetskontrol 
og BUM modellen blev som en følge af dette indført mange steder. 
”Brugerne” blev nu til ”Kunder”. Der opstod privatisering af tjenester og 
plejehjem. Der blev indgået kontraktlignende aftaler imellem ”kunden” og 
kommunen.  
Fra først i 90´erne begynder rehabiliteringstanken for alvor at slå 
igennem. Der kom færre plejehjem og mere fokus på ”længst muligt i 
eget hjem”. 

 
Først i 2012-13 – slog begrebet hverdagsrehabilitering for alvor igennem. 
Det voksede ud af ”den økonomiske krise” som svaret på hvordan 
kommunerne kunne imødekomme den voksende ældrebefolkning uden at 
det kostede ekstra.  
Arbejdet i hjemmeplejen blev da præget af en større målrettethed – men 
også af en udvikling af et anderledes magtforhold imellem ”borgeren” og 
det sundhedsfaglige personale. 

 
Nutidens velfærds dilemma er;  at vi skal undgå at overse potentiale hos 
borgere mens vi stadig yder den hjælp som borgeren har krav på. 
 
Nu er New public mannagement bølgen ved at blive overtaget af en 
styringsform med mere fokus på selvstyring….om 10 år ved vi mere om 
hvordan det går med det J 
 

Oplæg om Socialpolitiske refleksioner 
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Panel-debat 
Efter de 5 oplæg var der debat i plenum. Jeg noterede mig følgende 
refleksioner/holdninger – som gav stof til eftertanke. (især Ældre Sagen 
var aktive ”kritiske røster” ift. emnet). 

 
♦ Hvilken grad af selvbestemmelse skal den ældre borger reelt have ift. 

rehabilitering? Ret og pligt? 
♦ Hvordan gør vi det attraktivt at arbejde med de ældre? 
♦ Hvordan anvendes den coachende tilgang bedst til at motivere den 

ældre til at deltage i rehabilitering? 
♦ Sætter vi i virkeligheden borgers selvbestemmelse på hold – for at de 

kan opnå selvbestemmelse? Og hvad er autonomi – er det det samme 
som selvhjulpenhed for alle? 

♦ Hvordan får vi i højere grad sygeplejersker med på rehabiliterings 
tanken? 

♦ Hvordan harmonerer effektmåling og evidens med at et forløb skal 
være individuelt  tilrettelagt og målrettet – med borgeren i centrum? 
Måske skal vi modificerer begrebet evidens – og ikke nødvendigvis 
måle alle ens? 

♦ Hvad hvis de ældre ikke vil rehabiliteres – mister de så deres 
hjemmehjælp? Kan de ældre blive tvunget til at træne? 

♦ Husk nu at bruge nabokommunerne til at lave fælles evalueringer (en 
kommune på 30.000 kan ikke måle noget med sikkerhed ) 

♦ Det er svært at lave randomiserede kontrollerede forsøg – da der ikke 
er en gruppe vi kan måle op imod. 

♦ Hvilke borgere har rehabiliteringspotentiale – og hvilke har ikke? 
Eksempelvis er mange KOL borgeres potentiale overvurderet. 

♦ Der bør være læger ansat i ”geriatrisk team” i og af kommunerne. 
 
 



Rehabilitering i medvind og modvind  
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Arrangøren af dette seminar var Ældre Sagen. Med udgangspunkt 
i fire temaer ønskede ÆS at lægge op til debat om udfordringer og 
tendenser i rehabilitering. 
 
Rehabilitering i tilknytning til hjemmehjælp 
Pernille Tufte, seniorkonsulent, Ældre Sagen 
 
Ældre Sagens mål er bl.a at følge med i den nyeste udvikling på 
ældreområdet og at påvirke de politiske beslutninger på området. 
 
D. 1/1 2015 træder den nye lov om hjemmehjælp i kraft – forslaget var 
endnu ikke politisk vedtaget da konferencen blev afholdt. Læs her 
Der er blandt andet forslag til en ændring til SEL §83 – hvori 
rehabilitering bliver en fast del af hjemmehjælpen, via fokus på hjælp til 
selvhjælp. I slides fra oplægget er forslaget fint beskrevet, og det samme 
er Ældre Sagens syn på rehabiliterende hjemmepleje på godt og ondt. 
Ældre Sagen mener at et rehabiliteringsforløb bør være frivilligt og har et 
oplæg til en ”kattelem” for borgeren – således at man kan takke nej til 
rehabilitering – uden yderligere sanktionering. 
 
Pernille sluttede sit oplæg med at spørge: Skal alle borgere motiveres for 
at deltage i hverdagsrehabilitering – også hvis det medfører at de ikke 
har ressourcer til andet? Er rehabilitering ikke bare et udvidet 
genoptræningsbegreb? Og hvad blev der lige af den vedligeholdende 
træning (som var frivillig)? 
 
Rehabilitering i tilknytning til hjemmehjælp 
 
 
 
Rehabilitering og pårørende og frivillige  
Marie Lilja Jensen, konsulent, Ældre Sagen  
 
 ”At blive sygepasser er gift for relationen”, med dette udgangspunkt 
giver Marie L. Jensen sine perspektiver på hvornår og hvor meget 
pårørende skal inddrages i rehabilitering af borger. Hun minder om, at 
pårørende naturligvis ikke skal udføre sygeplejefaglige opgaver eller 
personlig pleje, men at grænsen måske går ”langt før dette”. Og vi må 



9	  
	  

ikke forvente at de pårørende ønsker at ”stille op”. Det vigtigste er at vi 
husker at spørge borgeren inden vi tager tiltag til at inddrage pårørende, 
og huske på at ind-tænke værdighed når vi tænker på selvhjulpenhed. 
 
 
 
Rehabilitering og patientinddragelse  
Mirjana Saabye, seniorkonsulent, Ældre Sagen 
 
Alt går i retning af mere patientinddragelse, men den lovmæssige ramme 
er ikke helt fulgt med. Og hvor meget bliver borgeren reelt inddraget i 
rehabiliteringsplanen og målene i den? En undersøgelse viser at det er 
vigtigt for patienterne at: 
♦ Blive lyttet til 
♦ Deltage i beslutninger 
♦ Blive mødt som et menneske.. 
♦ Ikke at føle sig til besvær 
♦ Kunne varetage egenomsorg 
♦ Få information 
 
13-19% af patienterne synes ikke at de bliver inddraget nok i 
beslutninger om medicin og forløb 
22% synes ikke at de pårørende bliver inddraget nok. 
 
Husk at invitere til inddragelse – HVER GANG. Spørg borgeren ”hvad er 
vigtigt for dig?”. Se på inddragelse som en frivillig og støttet mulighed. 
 
 



Frie foredrag  
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Livskvalitet og funktionsevne - en undersøgelse af 
hjemmehjælpsmodtagere, der er rehabiliteret i Gladsaxe 
kommune i årene 2012 – 2013. 
Nina Greiffenberg, fysioterapeut, MI; Anne Skjoldan, cand.mag. MPG; 
Tina Gamstrup Nørholm, fysioterapeut, MR; Eva Ejlersen Wæhrens, 
MScOT, dr.med.sci (ph.d.); Ulrik Hesse, can.scient.stat., Gladsaxe 
Kommune 
 
Nina Greiffenberg fortalte om et rehabiliterings projekt gennemført i 
Gladsaxe kommune 2012-2013.  
 
Formålet med projektet var at imødekomme et stigende antal ældre og 
ønsket var at frigøre ressourcer hos borgerne.  
Udvalgte borgere fik et målrettet tidsafgrænset træningsforløb med en 
terapeut.  
Andre borgere (10 % af hjemmehjælpsmodtagerne) fik et 
hverdagsrehabiliterings tilbud ifm. hjælpen – udførerne af dette var 
hjælper eller assistent som var særligt uddannet som nøglepersoner. 
 
Borgerne blev interviewet før og efter forløbet af en ergoterapeut med 
ADL-I eller udfyldte et spørgeskema ADL-Q (det var et led i valideringen 
af disse redskaber).  
 
Projektet viste at der var en god effekt af REHAB forløb med terapeut i 
hjemmet. Samt at de borgere der modtog hverdagsrehabilitering 
vedligeholdt deres funktionsniveau. 
 
Se  slides ved at klikke Her og mere data om projektet  
her. 
 
 
 
Implementering af META-rehabilitering på ældreområdet  
 Helene Hoffmann, adm. direktør, Type2dialog 
 
Type2dialog er er konsulentfirma der tilbyder støtte til bl.a. kommuner.  
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”Vi tilbyder en bred vifte af koncepter målrettet sundhed, trivsel og 
arbejdsmiljø med mange forskellige indfaldsvinkler og tilpasset 
individuelle ønsker og behov. ” 
 
Helene fortalte om erfaringerne med indføring af META-Rehabilitering på 
25 plejecentre i henholdsvis Frederiksberg, Odder og Roskilde. 
 
Implementeringsprocessen tog 12 uger – og var en (lidt) tværfaglig og 
helhedsorienteret indsats.  
META – står for:  
⇒ Medicin 
⇒ Ernæring 
⇒ Træning 
⇒ Aktivitet 
 
Via fokus på disse områder, tværfaglige koordineringsmøder og 
målsætning for borgerne er målet at øge borgernes funktionsevne og 
livskvalitet.  Resultaterne har været gode. I Odder øgede 59 % af 
borgerne deres funktionsevne. 19% nåede deres mål, 54 % nåede delvist 
deres mål. 
På Frederiksberg nåede 65 % af borgerne deres mål – og personalets 
holdning til borgernes ressourcer blev mærkbart ændret. 
se mere her 
I Roskilde er det nu besluttet at alle borgere i Plejebolig og Hjemmepleje 
skal have en rehabiliteringsplan, så borgeren hele tiden har et (synligt) 
mål for alle at arbejde efter. 
 

 
 
Sammenhængende forløb for borgere med KOL med 
særligt fokus på den oplevede kvalitet i hverdagsliv og 
forløb 
  
Bettan Bagger, seniorlektor, Kitt Vestergaard, seniorlektor, Lone Bech, 
adjunkt, Lars Heegaard Jensen, adjunkt, Mette Andresen, seniorlektor & 
ph.d., University College Sjælland 
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Bettan har haft fokus på at undersøge kvalitet kvalitet i hverdagslivet for 
borgere med KOL – med udgangspunkt i Cronic Care Modellen. 
 
 

 
 
Via interview med 18 borgere og 2 fokusgruppe interviews med personale 
har Bettan Bagger fundet frem til hvad de oplever som centralt for at 
opleve kvalitet i hverdagslivet og forløbet. 
 
Borgerne mener at kvaliteten hænger sammen med at: 
♦ Blive set som menneske 
♦ At have viden og kunne handle 
♦ At kunne være i bevægelse 
♦ Netværk 
 
Personalet mener at kvaliteten hænger sammen med : 
♦ At borgerne kan klare sin hverdag 
♦ At de professionelle er vidende 
♦ Tryghed 
♦ At kunne træne fysisk 
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Som I kan se var det ikke helt samstemmende – og det viser at vi som 
personale måske i højere grad skal inddrage borgeren.  
 
 
 
Sammenhængende forløb for borgere med KOL, med 
særlig fokus på teknologi 
Bettan Bagger, seniorlektor, Kitt Vestergaard, seniorlektor, Lone Bech, 
adjunkt, Lars Heegaard Jensen, adjunkt, Mette Andresen, seniorlektor & 
ph.d., University College Sjælland 
 
Kitt Vestergaard  mf. har gennemført et projekt hvor borgere med KOL 
har afprøvet 3 forskellige Teknologiske ”hjælpemidler”. 
Baggrunden var at undersøge hypotesen om at om ”velfærdsteknologi er 
en redningsplanke” der: 
♦ Er effektiv 
♦ Giver borgeren frihed 
♦ Forhindrer indlæggelse 
 
De afprøvede teknologier var: 
♦ Brochure om at leve med KOL 
♦ Telefonrådgivning 
♦ www.helbredsprofilen.dk  
 
15 sundhedsprofessionelle og 18 patienter blev interviewet før og efter 
afprøvningen af en eller flere af de 3 teknologier i op til 8 uger.  
 
Resultatet blev at sundhedspersonalet synes at: 
♦ Brochurerne er gode  
♦ Telefonrådgivningen var god – men blev kun brugt af få – der dog fik 

god hjælp 
♦ Hjemmesiden var informativ og nyttig – især de små film om KOL 

 
Patienterne synes at: 
♦ Brochurerne er gode og kendte 
♦ Telefonrådgivningen var ikke brugt – de brugte deres læge til at svare 

på spørgsmål 
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♦ Hjemmesiden brugte ikke særligt mange af borgerne – men de få der 
gjorde synes at den var god. 
 

 
Faktorer der fører til genindlæggelse eller 
uhensigtsmæssige indlæggelser 
Karen Margrethe Maglekær, lektor, cand.cur., Ulla Dalby, adjunkt, 
University College Sjælland kmm@ucsj.dk 
 
Hver 5. udskrivning af en ældre medicinsk patient over 66 år ender som 
en akut genindlæggelse indenfor en måned. Langt de fleste 
genindlæggelser sker allerede indenfor de første tre dage efter 
udskrivningen. Igennem længere tid har Geriatrisk afdeling i Næstved 
haft fokus på effektive og sammenhængende patientforløb. Afdelingen 
har i samarbejde med UCSJ lavet et projektsamarbejde med fokus på 
dette. Formålet med samarbejdet er: 
♦ At generere viden om faktorer i tværsektorielle forløb, der vurderes at 

have betydning for genindlæggelser. 
♦ At udvikle nye veje til koblinger mellem centrale aktører 
♦ At medvirke til at styrke kvalitet og sammenhæng i forløb i overgange 

mellem sektorer. 
 
Karen Margrethe Maglekær har interviewet 5 patienter (og pårørende) og 
sundhedspersonale via fokusgruppe interview. 
 
Borgerne oplever at følgende faktorer påvirker antallet af genindlæggelser 
og kan opdeles i følgende temaer: 
♦ Identifikation af pleje og behandlingsbehov efter udskrivelsen – at der 

ikke var arrangeret den nødvendige hjælp. 
♦ For tidlig udskrivelse – før de var raske nok 
♦ Systemet og dårlig kommunikation mellem sektorer – 

uoverensstemmelser imellem det der loves og den hjælp der faktisk 
gives 

♦ Relationen mellem sundhedspersonalet og patienten – på godt og 
ondt. 

 
Sundhedspersonalet synes følgende temaer påvirker: 
♦ forventninger fra pårørende 
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♦ Patienterne er mere komplekse 
♦ At der mangler fælles mål for patienten 
 
Der er mange organisatoriske forhindringer som også kan medføre 
hurtige genindlæggelser. Bl.a. uklarhed om hvem der skal betale for bl.a. 
iv væske, at kommunerne ikke har det nødvendige udstyr, at personalet 
er bange for klager hvis borgeren bliver dårligere i hjemmet. 
Slides fra oplæg her 
 
I øvrigt henvises til bogen ”den udfoldende praksis” – Af Anne Reff 
Pedersen. Den handler bl.a. om sektorovergange. 
link til bog 
 
 



Andet til inspiration  
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På konferencen havde vi også mulighed for at se en film som satte 
tankerne i gang med hvorfor det er så vigtigt at have sociale relationer. 
(noget vi jo godt ved som ergoterapeuter… J) 
 
Sammen! Kig ind på Aktivitetscenter Skt. Josef. 
En film om sociale relationers betydning for sundhed blandt ældre.    
v/ Anne-Katrine Hansen, visuel antropolog, dokumentarfilmmager og 
Kamilla Nørtoft, post.doc., Center for Sund Aldring (CESA), KU. 
  
Filmen er lavet med støtte fra fonden ”Ensomme Gamles Værn”. 
Ensomme Gamles Værn arbejder for at forbedre vilkårene for dårligt 
stillede gamle mennesker i Danmark, der ikke får den hjælp og støtte fra 
det omgivende samfund, som de har behov for. De har en meget 
informativ hjemmeside. Se mere på www.EGV.dk 
 
 
Uddeling af Kirsten Avlund Gerontologi Pris 2014 
  
Dansk Gerontologisk Selskab har i anledning 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. 
♦ Prisen gives til en forsker, som har erhvervet ph.d.-graden inden for 

de seneste tre år i et gerontologisk relevant emne og fortsat arbejder 
inden for gerontologien.  Medlemmer af bestyrelsen og ansatte i DGS 
kan ikke modtage prisen. 

♦ Prisen gives som en opmuntring til fortsat gerontologisk forskning.  
♦ Prisen tildeles af en jury sammensat af bestyrelsesmedlemmer i Dansk 

Gerontologisk Selskab i samarbejde med Dansk Selskab for Geriatri.  
♦ 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 blev modtaget indtil 1. august 2014.  
♦ Prisvinderen vil modtage Kirsten Avlund Gerontologi Pris 2014 på 

10.000 kr. og gratis deltagelse i National Gerontologisk Konference om 
Aldring og Samfund, hvor hun eller han holder en prisforelæsning.  
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Årets Prismodtager blev Aske Juul Lassen som her præsenterer 
sig selv: 
”Jeg afleverede min PhD afhandling ultimo maj 2014. Med titlen ''Active 
ageing and the unmaking of old age: The knowledge productions, 
everyday practices and policies of the good late life' udforskede jeg 
hvordan det gode, sene liv er blevet formet igennem forskellige slags 
aktivitet. Jeg har etnografisk udforsket hvordan aktiv aldring er 
praktiseret på to aktivitetscentre i Københavnsområdet, samt gennem 
dokumentstudier udforsket hvordan aktiv aldrings policy-programmer er 
udviklet i EU og WHO igennem de sidste årtier. Gennem en kulturanalyse 
af de ældres hverdagspraksisser og de videnskabelige baggrunde for aktiv 
aldring, diskuterer jeg hvorledes de ældre forhandler aktiv aldring i deres 
praksis, og hvordan de komponerer alternative og kulturelt specifikke 
former for aktiv aldring. 
I øjeblikket arbejder jeg på Center for Sund Aldring og CALM-projektet, 
begge i den humanistiske sundhedsgruppe på afdelingen for etnologi. Mit 
forskningsprojekt undersøger aktiv aldring på civilsamfunds- og 
kommunalt niveau, og bruger dette som en platform til at udvikle nye 
typer 'community based health interventions' og innovative løsninger for 
at modvirke aldersrelateret tab af muskelmasse. Jeg undersøger således 
hvordan aktiv aldring transformeres i lokale praksisser, og hvordan disse 
lokale praksisser standardiseres og eksporteres. 
Jeg er også engageret i udviklingen af etnologisk teori og metode, 
brugerinddragelse, kulturanalyse, kulturgerontologi og humanistisk 
sundhedsforskning. Derudover er jeg involveret i opbygningen af den 
spirende 'Humanistic Health Research Group' på SAXO-instituttet.” 
 
Slides fra Askes prisforelæsning  (inkl. Litteraturliste) kan læses 
her 
 
Hvis du er interesseret i Gerontologi og Geriatri så sæt kryds i 
kalenderen (men det er du jo nok – for ellers var du aldrig nået 
her til i referatet J): 
 
National konference om aldring og samfund 2015 afholdes den 2. – 3. 
november på Comwell Middelfart og har titlen Hvordan skaber 
vi sammen fremtidens velfærd til syge og svækkede ældre? 
 


