
 

 
 
Specialebeskrivelse for ergoterapi inden for gerontologi og geriatri 
 

Gerontologi og geriatri (½ – 1 side) 

Gerontologi er videnskaben om, hvordan mennesker ældes og geriatri er det medicinske speciale 

omhandlende ældresygdomme. Samlet set handler dette speciale om aldring og aldersrelaterede 

sygdomme og forandringer. Det ergoterapeutiske speciale inden for aldring og aldersrelaterede 

sygdomme omhandler muliggørelse af aktivitet med et sundhedsfremmende, forebyggende, 

rehabiliterende, palliativt eller kompenserende perspektiv. 

Gerontologi og geriatri handler helt basalt om ældre mennesker (+65) og målgruppen ligger i et 

bredt spænd mellem de sociologiske aldersgrupper ”rask gammel” til ”syg gammel”.  Målgruppen 

har pga. sit sociologiske islæt overlap med mange medicinske specialer såsom neurorehabilitering, 

håndkirurgi, almen medicin og dysfagi.  

Grundet prognosen for demografisk udvikling, er der et stort fokus det geriatriske og 

gerontologiske område – vi bliver ældre og ældre, og de kommende ældregenerationer er store, 

hvilket i DK og på verdensplan vil give udfordringer med at give mulighed for behandling for alle. I 

håndteringen af den demografiske udvikling har den ergoterapeutiske og rehabiliterende tilgang 

vist sig at have god effekt. Ældre mennesker med kroniske lidelser, klarer sig bedre og længere 

efter kontakt med rehabilitering og ergoterapi. 

 

Ergoterapeutiske arbejdsopgaver indenfor gerontologi og geriatri 
Ergoterapeuter der arbejder inden for specialet, beskæftiger sig med ældre mennesker med 

aktivitetsproblematikker grundet aldringsprocesser, demenslidelse, andre kroniske lidelser, 

psykiatriske lidelser og sociale problemstillinger med fokus på en eller flere af nedenstående 

punkter: 

• Muliggøre aktivitet for ældre mennesker med kroniske lidelser 

• Forebygge forværring af aktivitetsproblematikker for ældre mennesker med 

funktionsevnetab eller risiko for funktionsevnetab 

• Sundhedsfremme og forebyggelse for målgruppen 

• Rehabilitering af ældre med nedsat fysiske og /eller kognitive funktioner  



• Den ergoterapeutiske intervention retter sig mod individer, grupper af ældre, pårørende og 

deres omgivelser. 

• Kerneopgaver indenfor specialet: 

 

o Aktivitetsbaseret individuel træning af ældre med aktivitetsproblemer 

o Aktivitetsbaseret holdtræning af ældre med aktivitetsproblemer grundet 

aldersrelaterede sygdomme (Demens, KOL, Pneumeni, sarkopeni, osteoporose, 

aldersrelaterede medicinske sygdomme, fald og traumer) 

o Hjælpemiddelformidling inklusiv afprøvning af velfærdsteknologi 

 

Ergoterapi indenfor gerontologi og geriatri på specialistniveau (1-2 sider) 
En certificerede specialist er en ergoterapeut med stor praksis og udviklingserfaring inden for specialet. Evt 

ansat som udviklingsterapeut, i en forskerstilling, som konsulent eller som underviser med fortsat kontakt 

til praksis. En specialist er et fagligt fyrtårn, der både har en stor praksiserfaring og erfaring med udvikling, 

forskning og undervisning. 

Som Ergoterapeut på Specialistniveau (EpS)er der en forventning om at man løbende indhenter, forholder 

sig kritisk til og implementerer den bedste viden i praksis. Derfor skal en EpS have en sundhedsfaglig 

videreuddannelse på mindst masterniveau, samt dokumenteret erfaring med at formidle, implementere og 

forholde sig kritisk til forsknings- og udviklingsprojekter inden for specialet. Der er ligeledes en forventning 

om at EpS aktivt deltager i forsknings- og udviklingsprojekter inklusiv den efterfølgende formidling af 

resultaterne, og har erfaring med at undervise på flere niveauer.  

 

Eksempler på ydelser med karakter af specialist 

• VISO-opgaver (konsulent ift. svære forløb med mennesker med demens, ældre med psykiatriske 

lidelser eller lign.) 

• Forskning- og udviklingsopgaver  

• Udarbejdelse af kliniske retningslinjer 

• Tilrettelægge uddannelse og kurser inden for specialet 

• Udføre undervisning på grund, evu og masterniveau inden for specialet 

• Arbejds- og styregrupper i sundhedsstyrelse, regionalt eller kommunalt regi inden for specialet. 

• Supervision af kollegaer 

• Afholdelse og undervisning på temadage 

 

Titel: Certificeret klinikere i gerontologi og geriatri 

En certificeret kliniker er en ergoterapeut med stor erfaring inden for individuel- og gruppeintervention 

med ældre borgere og patienter. Den certificerede kliniker har deltaget på relevante kurser, og er en faglig 

stærk ergoterapeut, der medvirker til at udbrede den gode praksis blandt kolleger. 

En certificeret kliniker kan være udviklingsterapeut, klinisk underviser, faglig vejleder, demenskoordinator, 

ressourceperson i basisstilling med en interesse, erfaring og viden om specialet.  



Eksempler på ydelser med karakter af certificeret kliniker: 

• Oplære nyt personale 

• Udvikling af lokale kliniske retningslinjer 

• Behandle aldersrelateret dysfagi 

• Psykoedukation af borgere og pårørende 

• Kvalitetsudvikle lokale ydelser baseret på den bedste viden (grupper eller individuelle) 

• Vejlede kolleger og studerende 

• Undervise kollegaer og samarbejdspartnere 

• sanseintegration/ sansestimulation  

 

Netværk og samarbejdsflader (½ side)  

• Etf (EFS,FNE,klub/board) standardtekst omkring selskabet stiftelse, formål, medlemmer, 

styrke udviklingen af specialet 

• Eksterne netværk og samarbejdspartnere 

• Dansk gerontologisk selskab : https://danskgerontologi.dk/ 

• FUAM: http://www.fuam.dk/ 

• m.fl. 

 

Vil du vide mere (valgfrit element i specialistbeskrivelsen) 

Relevante uddannelser ift. specialet  

• Master i Rehabilitering (SDU) 

• Master i ergoterapi (Lund universitet) 

• Kandidat i ergoterapi (SDU) 

• Hvilken som helst kandidat hvor specialet relaterer sig til geriatri/gerontologi  

• Socialfaglig diplomuddannelse (demens og ældre) 

• Master i Public Health 

Eksempler på kurser der relaterer sig til specialet 

• Sanseintegration til voksne 

• Demenskoordinatorddannelse 

• Diplommoduler i demens 

• Sundhedsfaglig diplomuddannelse med afgangsprojekt inden for specialet 

• AMPS 

• A-ONE 

• Kurser i behandling af aldersrelateret dysfagi (herunder FOTT) 

• Enkeltstående kurser  

 

https://danskgerontologi.dk/
http://www.fuam.dk/


Eksempler på grundlæggende litteratur til specialet 
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• Avlund K (2004) Disability in old age, DMB 2004;51:315-349 

• Johannesen A (2008) kap 22: aktiv udfoldelse, sundhed og aldring in swane CE et al (2006) 
gerontologi – livet som gammel, København: Munksgaard 

• Stav WB et al. (2012) Systematic Review of Occupational Engagement and health 
Outcomes Among Community-Dwelling Older Adults, AJOT 2012;66:3:301-310 

• Wahl H-W et al (2002) Environmental Gerontology at the Beginning af the New 
Millennium: Reflections on Its Historical Empirical, and Theoretical Development, The 
Gerontologist Volume 43, Issue 5Pp. 616-627  

• Ramian K (2008, Hverdagsliv hos gamle – om udviklingen af en model for social aldring. Læs 
her 

• Bowling A, Dieppe P (2005), What is succesful ageging and who should define it?, BMJ 
VOLUME 331 

• Barret P et al (2012) Social inclusion through ageing-in-place with care, Ageing and Society: 
2012:32:361-378  

 

OBS: denne skabelon skal følges med både overskrifter og underoverskrifter/punkter i selve 

specialebeskrivelsen.  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK1834/
http://knudramian.pbworks.com/f/social+aldring+3.2.pdf
http://knudramian.pbworks.com/f/social+aldring+3.2.pdf

