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Velkommen til et nyt nummer af Tidsskriftet Gerontologi. Som noget nyt vil vi
som redaktører præsentere tidsskriftet
her på bagsiden. Vi er stolte af at kunne
præsentere et nummer fyldt med nye, aktuelle indsigter fra forskningen om ældre
mennesker, samt skarpe refleksioner over
alderdomsforståelser og ældrepleje.
Nummerets to peer review artikler
leverer nye indsigter til ældreforskningen om henholdsvis forståelser af ældre
mennesker og deres brug af digitale spil
og vurdering af trivsel hos demensramte.
Sara Mosberg Iversen undersøger diskursanalytisk, hvordan ideerne om ældre
og digitale spil har udviklet sig over tid,
og hvordan ældre mennesker i stigende
grad spiller digitale spil. I hendes analyse bliver det tydeligt, at alderdom ofte
forstås i relation til det kropslige udtryk,
og derfor opfattes digitale spil for ældre
først og fremmest ud fra deres kropslige
formål, frem for dets underholdningsværdi. Hanne Mette Ochsner Ridder er en
af Danmarks førende forskere inden for
musikterapi, hvorfra forsidebilledet stammer. Musikterapi bruges i stigende grad
til at fremme trivslen hos mennesker med
demens, og kan vise uventede evner hos
svært demensramte. I sin artikel tager hun
hul på en presserende debat om, hvordan
omsorgsgivere inddrages i evaluering med
udgangspunkt i en case om musikterapi-
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vurderingsredskabet MiDAS. Når omsorgsgivere inddrages i evalueringsprocesser,
er det vigtigt, at ledelsen giver dem tid og
kompetencer til dette og ikke blot lader
det være op til den enkelte medarbejder.
Omsorgsgiveres håndtering af demens
er også omdrejningspunktet for Spidsen,
hvori Vibeke Drevsen Bach argumenter
for en demensomsorg, der fungerer på de
demensramtes præmisser og fokuserer på
uudnyttet potentiale, både menneskeligt og
økonomisk. Dette kræver rammer omkring
rejsen fra rask til syg, der understøtter
både ressourcer og tab.
Sigvart Tøsse giver i sin artikel en gennemgang af, hvordan opfattelser af ældre
mennesker har ændret sig igennem de
seneste 50 år, og hvordan arbejdslivets
forlængelse ind i alderdommen ser ud til
at få betydning for alderdommen i fremtiden. Et spørgsmål er, om dette vil fremme
eller hindre alderisme (diskrimination af
ældre mennesker på grund af deres alder),
som er emnet for Lars Larsens artikel. I
Larsens præsentation af fænomenet gennemgår han forskellige undersøgelser på
området og skitserer måder at bekæmpe
det på. Redaktør Louise Scheel Thomasen
har interviewet Anne Holm, som har været
involveret i udviklingen af hjælpemiddelområdet i Japan gennem snart 30 år.
Artiklen giver et indblik, i hvordan det er
at være gammel og svækket i Japan, og

peger på sociale, kulturelle og økonomiske udfordringer ift. at indføre en dansk
velfærdsmodel på ældreområdet i japansk
kontekst. Elizabeth Rosted har i sin ph.d.
undersøgt effekterne af et geriatrisk team,
der følger op ved udskrivning efter akutindlæggelser og viser, at opfølgende hjemmebesøg kan forebygge genindlæggelser for
de mindst svækkede ældre mennesker.
Her fra redaktionen vil vi ønske jer
god læselyst. Vi håber at se jer på Dansk
Gerontologisk Selskabs årlige konference i
Middelfart den 7-8. november. Tag endelig
fat i os på konferencen, hvis du har ideer
til artikler, som du gerne vil diskutere med
os. Ellers kan det være, vi prikker dig på
skulderen.
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