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Burde alle institutioner, som tilbyder
sundheds- og socialfaglige uddannelser
i Danmark og Norge, ikke have en eks-
plicit målsætning om at prioritere ældre-
omsorg i disse uddannelser, eftersom
vore befolkninger i stigende grad æl-
des? Jo ældre mennesker bliver, jo
større sandsynlighed har vi for at få syg-
domme og brug for hjælp fra forskellige
social- og sundhedsprofessionelle for at
kunne få en hverdag til at fungere: i
eget hjem, på hospitalet, i sundheds-
centre, på plejecentre, på hospice mv.
(Liveng 2009). Dette til trods for at langt
de fleste ældre klarer sig selv i hverda-
gen; i livet. Det er derfor relevant at
kvalificere såvel social- og sundhedsud-
dannelserne som professionspraksis-
serne inden for ældreområdet. 

Gerontologisk undervisning på univer-
siteter og University Colleges i Norden
udviklede sig langsomt i 70erne, 80erne
og 90erne. Det første gradsgivende pro-
gram blev lanceret i 1991 på Universite-
tet i Jyväskylä, Finland, både på bache-
lor- og masterniveau. Siden 2000 er der
sket en ekspansion i tilbud og antal stu-
denter her, især de sidste fem år (Hie-
tanen et al. 2009). 

I Danmark og Norge begyndte denne
udvikling sent. I 1984 viste Dyrholm, at
der var behov for et uddannelsesmæs-
sigt løft inden for det gerontologiske
område i Danmark, at indsatsen skulle
ske både på grund- og efteruddannel-
sesniveau samt gennem kvalificering af
undervisere på de forskellige uddannel-
ser, der uddanner til arbejde med ældre
mennesker. Hun viste, at der dengang
stort set ikke blev undervist teoretisk i
gerontologi på de mellemlange videre-
gående uddannelser (Dyrholm 1984).
Hvordan ser det ud nu, 25 år efter? 

Et nordisk kortlægningsarbejde
Støttet af WHO´s initiativ Healthy Ageing
gennemførte forskere fra The Finnish
Centre for Interdisciplinary Gerontology
ved Jyväskylä Universitet i 2008 en sur-
vey, udfærdiget som en rapport, Higher
education in gerontology in the Nordic
countries (Hietanen et al 2009). Her un-
dersøgte de omfanget og karakteren af
gerontologi i mellemlange og lange vi-
deregående uddannelser. 47 universi-
teter og 92 øvrige uddannelsesinstitu-
tioner deltog. 

Rapporten repræsenterer den første
omfattende survey om gerontologi i de

mellemlange og lange videregående
sundheds- og socialfaglige uddannelser
i Norden. Forfatterne angiver, at der var
en 100 % responsrate fra institutioner-
ne, men det kan se ud som om, nogen
tilbud i Danmark og Norge ikke er inklu-
deret. Rapporten koncentrerer sig om
kurser på bachelor-, diplom og master-
niveau (kandidat), som eksplicit er ud-
budt i gerontologi eller har en geronto-
logisk orientering. Vi vil i det følgende
redegøre for hovedtræk i rapporten og
supplere med tiltag, som ifølge vores
kendskab er kommet til, siden rappor-
ten blev udført.

Udbredelse
Rapporten fokuserer på institutioner,
som modtager statsstøtte og udbyder
uddannelse af gerontologisk relevans
inden for sundhedsvidenskab, pædago-
gik, samfundsvidenskab, psykologi, me-
dicin og idrætsvidenskab. Herunder
regnes også institutioner, som udbyder
teknologisk uddannelse med kurser,
som retter sig mod såkaldt omsorgstek-
nologi knyttet til ældre med brug for
hjælp. Rapporten gør dog meget lidt ud
af at definere begrebet gerontologi med
undtagelse af en indledning til selve

En finsk survey har kortlagt undervisningen i gerontologi i Norden og viser, at der er
langt igen. Udviklingen i de danske og norske forhold gennemgåes her
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Den finske rapport viser, at antallet af studerende i gerontologi
på master/kandidatniveau er ganske lavt i Norden
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spørgeskemaet, som blev distribueret
til uddannelsesinstitutionerne. Her står:
The concept Gerontology is defined as
the provision of education with a focus
on ageing. The focus may be, e.g., bio-
logical, social or psychological or may
concern various issues of health in old
age (e.g. gerontological nursing) or ge-
rotechnology (Ibid., appendix 2, s.59). I
denne definition inkluderes også geria-
trisk medicin under forudsætning af, at
undervisningen gives på et klart define-
ret kursus i grunduddannelserne til stu-
denter i medicin, sygepleje, fysioterapi
og andre sundhedsfaglige uddannelser. 

Rapporten viser, at 31 universiteter og
60 University Colleges i Norden har un-
dervisning i gerontologi. Større eller
mindre kurser på bachelor- og master-
niveau er udbredt, men antallet af pro-
grammer, som har en gerontologisk ho-
vedorientering, er ganske få og har re-
lativt få studenter. Programmer inden
for gerontologi på ph.d.-niveau er ikke
medtaget i den finske survey, og disse
finder sted mange steder i alle de nor-
diske lande. Herværende artikel koncen-
trerer sig ej heller om gerontologi på
ph.d.-niveau – en sådan kortlægning er
et større arbejde, som med fordel kun-
ne gennemføres, for at få overblik over
hele gerontologifeltet i uddannelsesregi.

Uddannelsesniveauer
Rapporten finder 23 kurser i gerontolo-
gi på bachelorniveau med majoriteten
på University Colleges; alle i Finland og
Sverige. De fleste kurser har en social-
eller samfundsfaglig profil og giver 23-
75 ECTS-points. Rapporten præciserer,
at surveyen antagelig ikke opfanger alle
tilbuddene i de nordiske lande, hvilket
må ses i forlængelse af, at der kun med-
tages eksplicitte udbud i gerontologi.
Omfanget af gerontologisk undervisning
i de ordinære grunduddannelser i sund-
heds- og socialfag, som ligger implicit i

Artiklen viser, hvordan gerontologi
er lavt prioriteret i uddannelser
på bachelor-, diplom- og master-
niveau (kandidat) i primært Dan-
mark og Norge. Der tages udgangs-
punkt i et nordisk kortlægningsar-
bejde, som blev gennemført i
2008. Dette suppleres med danske
og norske aktiviteter, som er kom-
met til, siden surveyen blev gen-
nemført. Der argumenteres for, at
et nyt kortlægningsarbejde er nød-
vendigt¸ gerne med fokus på pro-
fessionsbachelor-uddannelserne.
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undervisningen i selve uddannelsen,
undersøges fx ikke. Ligeledes har de
mellemlange videregående professions-
bacheloruddannelser i Danmark og Nor-
ge fået modulopdelte nationale studie-
ordninger, siden surveyen blev gennem-
ført, hvor det umiddelbart ser ud til, at
gerontologi (herunder geriatri) har fået
bedre betingelser. Der er derfor stadig
et vigtigt kortlægningsarbejde at udføre.

I Danmark og Norge har man satset på
efteruddannelser i gerontologi, eller
som det ofte benævnes i Norge, Videre-
utdanning i aldring og eldreomsorg. I
surveyen optræder 33 sådanne pro-
grammer; syv på universiteter og 26 ved
University Colleges. På universitetsni-
veau er der ét i Norge (som siden sur-
veyen er gennemført, er steget til tre)
og de resterende seks i Sverige. På Uni-
versity Colleges er seks af udbuddene i
Danmark (diplomuddannelser), 12 i Nor-
ge (som siden er steget til 16) og otte i
Sverige.

Ifølge rapporten er der på universitets-
niveau tre master/kandidatuddannel-
ser i gerontologi eller med aldring som
hovedorientering i Finland, tre i Sverige,
to på Island og én fælles nordisk (Fin-
land, Sverige, Island), men ingen i Dan-
mark og Norge. Her har rapporten ikke
medtænkt Master i rehabilitering ved
Syddansk Universitet, som dog kun har
lidt fokus på gerontologi. Ej heller Mas-
ter i Humanistisk Palliation, som blev
igangsat ved Aalborg Universitet i 2011.
Ved andre højere uddannelsesinstitutio-
ner rapporteres tre udbud i Sverige og
tre i Norge men ingen i Danmark.
Mindst et tilbud ved University College
Gjøvik er etableret i Norge, siden rap-
porten blev skrevet. Et andet vigtigt til-
bud, som rapporten ikke har med, kan
også nævnes, nemlig et fælles europæ-
isk tilbud (EuMaG); først etableret ved
Vrije University i Amsterdam i 2001,
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men nu udbudt i 22 europæiske lande,
deriblandt Danmark og Norge (Rijsselt
et al. 2007). Den finske rapport viser
endvidere, at antallet af studerende i
gerontologi på master/kandidatniveau
er ganske lavt i Norden. 
Gerontologi i uddannelserne på master/
kandidatniveau ser alt i alt ud til at væ-
re i fremgang i Norden, om end langsomt.

Dette synes dog ikke bare som et nor-
disk, men mere som et internationalt
fænomen. I Latinamerika var der i 2007
ti masterprogrammer i gerontologi; fire
i Brasilien, to i Argentina, og et i hvert
af landene Uruguay, Peru, Cuba og Co-
lombia; de fleste af disse med en kort
historie (Bos et al. 2007). I Oceanien er
udbuddene ligeledes relativt få (Russel
et al. 2007). Ligeledes findes der få,
men relativt udviklede og eksklusive
gerontologi uddannelsestilbud på post-
bachelorniveau i Israel. De er kende-
tegnet af en stigende akademisering i
nært samarbejde med praksisfeltet og
består af to mastersudbud med mulig-
hed for efterfølgende ph.d.-forløb.
Studierne er målrettet lederstillinger
inden for ældreomsorg (Carmel &
Lowenstein 2007). USA fik de første ge-
rontologiprogrammer på masterniveau i
1967 og mindst 57 universiteter udbyder
disse uddannelser i dag.

Doktorgradsprogram (ph.d.) begyndte i
1989, og for tiden har de 9 udbud i ge-
rontologi (Haley & Zelinski 2007). Andre
forskere peger på mindre positive sider
ved USAs gerontologisatsning: I 2002
havde 58 % af bacheloruddannelserne
inden for sygepleje ingen stabsmedlem-
mer med specialisering i ældreomsorg;
kun 4 % af bachelorprogrammerne hav-
de fritstående kurser, som var relateret
til ældreomsorg/gerontologi og kun 1 %
af landets praktiserende sygeplejersker
havde en gerontologisk eller geriatrisk
specialisering (Kovneret al 2002).

Visioner
Hvis vi ønsker, at de unge nyuddannede
professionsbachelorer skal interessere
sig for gerontologi og ældreomsorg i
vores samfund, og hvis vi ønsker videre-
uddannelser på master-, kandidat- og
siden ph.d.-niveau inden for gerontolo-
gi, må de studerendes interesse herfor
og spiren hertil nødvendigvis lægges på
bachelorniveau på professionsuddan-
nelser og universiteter.

Umiddelbart har sundheds- og social-
uddannelserne i disse år tilsyneladende
en lille prioritering af undervisning, som
relaterer sig til aldring og ældre men-
nesker, ikke mindst i Danmark og Nor-
ge, som i den finske survey viser dårli-
gere uddannelsestilbud på dette områ -

de end resten af Norden. Der savnes en
systematisk kortlægning af undervis-
ning i og omkring aldring og ældre
mennesker mhp. at styrke dette område
i uddannelserne. Det er nødvendigt, bå-
de for at kunne kvalificere ældreomsor-
gen i de nordiske velfærdsstater og for
at kunne opruste det gerontologiske felt
videreuddannelsesmæssigt. Der er brug
for en kortlægning med bred repræsen-
tation. På sigt vil dette også kunne styr-
ke fokus på aldring og ældre mennes-
ker, både som et interessant og attrak-
tivt klinisk arbejdsområde og et inter-
esseområde i forsknings- og udviklings-
opgaver.

Derfor har Videnscenter på Ældreom-
rådet-Gerontologisk Institut, University
College Metropol i Danmark og Senter
for Omsorgsforskning Vest, University
College Bergen i Norge, sat sig for gen-
nem et samarbejde at begynde et sted,
nemlig med at kortlægge undervisning i
og omkring ældre mennesker i hhv.
sygeplejerskeuddannelsen, radiograf-
uddannelsen, ergoterapeutuddannel-
sen, fysioterapeutuddannelsen og so-
cialrådgiveruddannelsen i hhv. Dan-
mark og Norge samt i vernepleieuddan-
nelsen i Norge mhp. at se vægtningen
af ældre mennesker i disse to landes
uddannelser og vurdere, hvordan det
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afspejler behovet for den arbejdskraft,
som uddannelserne uddanner til inden
for ældresektoren. Dette formål vil vi
søge at nå via tre veje:

1 Kortlægge og sammenligne uddan-
nelsernes vægtning af undervisning i 
og omkring aldring og ældre men- 
nesker i Danmark og Norge både i 
forhold til antal af lektioner og ind-
hold i undervisningen

2 Kortlægge og sammenligne andelen 
af klinisk undervisning (praksis) in-
den for ældreomsorgen (såvel primær
som sekundær sundhedstjeneste) i 
forhold til samlede antal kliniske un- 
dervisning (praksisser) i uddannelser-
ne i hhv. Danmark og Norge

3 Kortlægge og sammenligne, hvor stor
en andel af underviserne har specia-
liseret/videreuddannet sig inden for 
ældreomsorgen, og hvor stor en an-
del af underviserne har klinisk pro-
fessionserfaring inden for ældreom-
rådet og hvor lang en erfaring. 

Drømmen er endvidere at finde en
svensk samarbejdspartner, så denne
afdækning kan gælde hele Skandina-
vien. Lige nu venter vi på økonomisk
støttemulighed for at få et sådant pro-
jekt i gang.
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