
I 29 år har først  
(udkom første gang feb. 1985), siden Ge-
rontologi nydt godt af, at der i redaktionen 
var en erfaren geriater. Og vel at mærke en 
geriater med stor ballast af viden inden for 
både intern medicin, geriatri og geronto-
logi.

Jørgens indsats har været uvurderlig, 
fordi han har haft fingeren på pulsen – dels 
på grund af sit daglige arbejde i den geria-
triske klinik, dels fordi han følger så godt 
med i den videnskabelige litteratur.

Erfaring er et af gerontologiens plus-
ord. Med rødder i det tyske fahren siger 
det noget om en rejse i livet. Jørgen har 
gjort hele rejsen med udviklingen af dansk 
geriatri. Fra dengang geriatrien var et an-
liggende for store kommunale hospitaler. 
Mest kendt var De Gamles By i København, 
hvor Jørgen var ansat under dansk geria-
tris faderskikkelse Torben Geill. Senere 
fulgte et antal år, hvor Sundhedsstyrelsen 
og amterne indførte den misvisende beteg-
nelse “langtidsmedicin” som et delspeciale 
under intern medicin. Misvisende, fordi 
ældre patienters behov ikke bør beskrives 
ud fra, at de skal ligge længe i hospitals-

sengen. Det drejer sig først og fremmest 
om ekspertise: Viden om aldring og viden 
om hvordan sygdomme får særlige udtryk 
og konsekvenser hos ældre patienter. Det 
er nemmere at forholde sig til diagnose 
og behandling, hvis patienten er en yngre 
voksen med sygdom i ét organ. Mere kom-
pliceret er det ofte, hvis patienten er 85 år 
og har sygdomsproblemer knyttet til flere 
organsystemer samt færdighedstab. Dette 
videnskompleks har Jørgen demonstreret 
ikke alene i sit lange virke som overlæge 
i geriatri, men også efter sin pension som 
medlem i redaktionspanelet af Gerontologi, 
hvor hans kombinerede store viden og lan-
ge erfaring har givet et værdifuldt bidrag til 
tidsskriftet med sine skarpe, redaktionelle 
kommentarer til de indkomne artikler. 
Også Jørgens egne faglige tekster har 
været indsigtsfulde og interessante, både i 
form af artikler om samtidens udfordringer 
for geriatrien og om dansk geriatrihistorie, 
som han selv har været en del af. Ikke altid 
får læserne fuld glæde af Jørgens kloge 
kommentarer til de indkomne tekster. 
Også i nærværende nummer har Jørgen i 
sin egenskab af redaktionelt medlem kom-
menteret de indkomne artikler med inte-
ressante, historiske perspektiver, som gør 
os klogere på en forståelse af nutiden. Til 
Lundgrens artikel om ældre i mediebilledet 
skrev Jørgen således: … problemstillingen 

blev der også fremsat dommedagsprofetier 
med baggrund i den voksende ældrebefolk-
ning. Man beregnede, at en meget stor andel 

årtier måtte deltage i ældreplejen og derfor 
ikke kunne være aktive i produktionen. (…) 
Profetierne har imidlertid ikke holdt stik. Den 
nuværende ældrebefolkning er mindre ned-
slidt end tidligere generationer. (…) Resul-
tatet er derfor blevet, at den nuværende og 
voksende ældrebefolkning er blevet sundere 
med mindre behov for hjælp.

Ved Jørgens ophør i redaktionen kom-
mer vi til at savne denne slags per-
spektiverende kommentarer. Ud over at 
redaktionen har haft stor glæde af Jørgens 
geriatriske ekspertise, har vi nydt godt af 
Jørgens alsidige viden ikke kun inden for 
gerontologi, geriatri og intern medicin. Det 
har været en fornøjelse at arbejde sammen 
med et menneske med stor indsigt i men-
neske, kultur og samfund. Og vel at mærke 
iblandet den humor, som letter forståelsen 
for det faglige, men først og fremmest gør 
det nemmere at arbejde om komplicerede 
emner i en tværfaglig kreds.

Efter at have været medlem siden starten i 1984 trækker Jørgen Worm sig ud af 
redaktionen for tidsskriftet GERONTOLOGI: Aldring og ældre – forskning og udvikling. 
Kolleger takker her for de mange gode år 

Jørgen Worm,  
en værdsat geriater takker af

Henning Kirk og Anne Leonora Blaakilde, 

og Gerontologi (2004-2013), Bernard Jeune, 
medlem af redaktionspanelet og Andrus 
Viidik, tidligere formand for Dansk Gerotolo-
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