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Når man bliver gammel i det 21. århundrede 
Frem- og tilbageblik

Fagligt selskab for gerontologiske og
geriatriske sygeplejersker fejrede sit 10
års jubilæum med et to dags landskur-
sus, hvor oplæggene koncentrerede sig
om tilbageblik og fremtidige perspek-
tiver på udviklingen inden for geronto-
logi og geriatri. Deltagere repræsente-
rede både sygehuse i de nye regioner
og kommuner samt vores søsterorgani-
sation på Island.

Anita Fog, Voksen/ældreområdet i Regi-
on Midtjylland fremlagde en historisk
gennemgang af den relevante lovgivning
og betænkninger, hvorefter hun opfor-
drede til fremtidig opmærksomhed på,
at ældre med kroniske lidelser sikres
relevant opfølgning, rehabilitering og
undervisning på tværs af sektorerne. 
Merete Platz fra  Gerontologisk Institut
har forsket i dagbogsnotater, skrevet af
en gammel dame gennem 15 år.
Fortællingen lærte os, at det at være
gammel, skrøbelig og ensom afhænger
af det liv, der er levet, og at det har
betydning, at vi professionelle kan, vil
og tør lade dette indgå i plejen og be-
handlingen. 
Vibeke Krøll fra Århus Universitetshos-
pital Skejby beskrev den fremtidige plan
for kvalitetsudvikling. For at sikre kvali-
teten skal både sygehuse og kommuner
implementere Den Danske Kvalitets
Model, og Vibeke Krøll slog fast, at kva-
litetsudvikling skal ses i en sammen-
hæng med kompetenceudvikling og
organisationsudvikling. Det blev frem-
hævet, at dokumentation af sygeplejen
har stor betydning, og der er en stor
udfordring i den fremtidige udarbejdel-
se af evidensbaserede kliniske retnings-
linjer. Dansk Sygepleje Selskab, DASYS,
er en paraplyorganisation for faglige
selskaber under Dansk Sygepleje Råd,
hvis formål er at fremme den faglige

udvikling af sygeplejen og sygeplejevi-
denskaben. Et dokumentationsråd un-
der DASYS har taget denne udfordring
op i arbejdet med et Clearing House,
som er et centralt organ, hvor alle syge-
plejefaglige kliniske retningslinjer god-
kendes og offentliggøres. 

Overlæge Jørgen Worm holdt en fest-
tale, hvor han gav overblik over geria-
triens udvikling fra de langtidsmedicin-
ske afdelinger til i dag. Det blev frem-
hævet, at satsningerne nu er at sikre
den geriatriske patient det relevante
tilbud efter strukturreformen. 

På jubilæets anden dag blev fald og fo-
rebyggelse belyst af Laila Nielsen, Fre-
deriksberg Hospital. Det blev tydeligt, at
fald og forebyggelse hører sammen. 
Polyfarmaci blev belyst af Ishay Barat,
Regionshospitalet HBO: Horsens,
Brædstrup og Odder. Det blev tydelig-
gjort, at polyfarmaci er ensbetydende
med mange problemer, bl.a. non-com-
pliance, som ikke har nogen enkelt løs-
ning. Området kræver en grundig ind-
sigt både hos geriatriske læger og syge-
plejersker og er, i al sin kompleksitet,
en geriatrisk specialistopgave.

Hvordan skyder vi geriatrien ind i
fremtiden?
Dagen sluttede med en drøftelse af
fremtidsperspektiver for geriatrien og
selskabet. Medlemstallet er steget med
50 %, og bestyrelsen skal fortsat
rekruttere nye medlemmer. Det blev
også fremhævet, at bestyrelsen skal
fortsætte arbejdet for en formaliseret
geriatrisk efter- og videreuddannelse,
fortsat søge indflydelse gennem
medlemskab i relevante styregrupper
og udvalg. Fokus skal ligge på præmis-
serne for specialet, som er svækkede,

ældre medicinske patienter. Derudover
skal bestyrelsen arbejde for synliggø-
relse af gerontologi og geriatri i Dan-
mark gennem selskabets hjemmeside.

Et fuldstændigt referat og de enkelte
præsentationer kan ses på Det faglige
Selskabs hjemmeside
www.dsr.dk/msite/frontpage.asp?id=74.
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Resume fra 10 års jubilæum i Fagligt selskab for gerontologiske og geriatriske sygeplejersker, som blev afholdt
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