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Foto fra udstillingen ”Retrospective Family” - fotograf Ole Jeppesen. Fra Inspiration til livsplakater af  oplevelsesmedarbejder Liv Høybye 
 
 

At skabe gode dage 
Denne titel fra Dansk Gerontologisk Selskabs bog fra 2016, bliver ved med at dukke op i mine tanker. Titlen 
bliver ved med at forstyrre på den gode måde - den måde som skaber nysgerrighed – også nu, hvor jeg har 
sat mig til at skrive en VEGA-sommerhilsen. 
Titlen er både banal og mega udfordrende, for hvordan skaber vi de gode dage? Hvordan gør vi det for os 
selv og hvordan og hvad gør vi, når det "at skabe gode dage" er en del af en faglig indsats i forhold til 
svækkede ældre? Hvorfor er det så svært? 
 
I forordet til bogen står bl.a.: 
"En fagbog, der har hverdagslivet som omdrejningspunkt, er ret unikt i en dansk sammenhæng. 
Hverdagslivet nyder ikke den store opmærksomhed i faglitteraturen. Måske skyldes det, at hverdagslivet ses 
som det ordinære, det rutineprægede, det upåagtede. Men et fokus på hverdagslivet giver os også et indblik 
i, når hverdagens rytmer og rutiner udfordres, som tilfældet ofte er hos svækkede ældre mennesker." 
 
 
 



 
Ta den gode dag alvorlig 
Lige nu er jeg der i mine refleksioner, at vi skal blive bedre til at tage den gode dag alvorlig og se på "den 
gode dag" som et mål i sig selv – ikke et resultat af bedret funktion, mere teknologi eller andre faglige 
indsatser. Den gode dag har substans – det er mere end bare et overfladisk slogan – tag den alvorlig som 
det den er "en god dag". Håber du får mange gode dage i den ferie, som mange er startet på. 
 
At skabe gode dage og se den gode som et mål i sig selv forudsætter et perspektiv skifte; at se (hver-)dagen 
fra den gamles point of view.  
 
Her er VEGA´s bud på hvilke elementer/domæner/perspektiver, det kan være nyttigt at have for øje i 
forbindelse med at se på værdi i gode dage.  
 
 

 
 
Der er også andre end VEGA som arbejder med værdiskabelse i hverdage, se et eksempel her, godt nok fra 
en andet fagligt felt end VEGA´s men meget inspirerende. 
 
Ny dato for næste netværksmøde er den 4. september  kl. 9.30-15 på: 
Trænings- og aktivitetscentret Solbakken 
Nørreport 18 
8400 Ebeltoft 
Invitation sendes  som kalenderinvitation og opdateres med dagsorden efter ferien 
 
DGS Konference 2018 
Dansk gerontologisk Selskabs ( DGS)  konference afholdes i Middelfart den 29. og 30. oktober. 
Overskriften er Overgange i ældrelivet og VEGA deltager med et symposium den 29. kl.13-14.15 
VEGA medlemmer er automatisk medlemmer af DGS og  kan deltage i konferencen reduceret pris. 
 

http://www.defactum.dk/Api/CfkPage/Download/?fileId=604


 
VEGA er nu blevet er formelt udvalg under DGS. 
Det betyder bl.a. følgende: 

1. Birgitte Højlind er VEGA´s kontaktperson til DGS´s bestyrelse 
2. VEGA –portrættet er godkendt som kommissorium (er vedhæftet) 
3. Hvert VEGA-medlem indmeldes i DGS som kollektivt medlem med normale medlemsrettigheder. 

Som medlem af VEGA får man automatisk et institutionsmedlemskab af DGS. Det blev besluttet i 
2017Betalingen overføres af VEGAs koordinator til DGS og institutionen/arbejdspladsen har 
herefter samme status og muligheder som andre medlemmer. Medlemmer af VEGA er 
arbejdspladser. 

4. VEGA aflægger fremover mundtlig beretning på generalforsamlingen.  
5. VEGA får en fane på DGS’s hjemmeside og selvstændige administrator-rettigheder. 

 
VEGA medlemmer 2018: 

1. Social & SundhedsSkolen, Herning 

2. Kastaniehaven, Give 

3. Demenscenter Viborg  

4. University College Nordjylland 

5. DEFACTUM Koncern Kvalitet Region Midtjylland 

6. MarselisborgCentret 

7. Metropol, Fysio- Ergoterapeutuddannelsen 

8. Center for Frihedsteknologi og Akuttilbud og rehabilitering Vikærgaarden,  

9. Aarhus Kommune, "Mere Liv på Plejehjemmene" 

10. Syddjurs Kommune 

11. Skive Kommune 

12. Silkeborg Kommune 

 
 
De bedste hilsner Anne Mette, Birgitte, Emma og Ole 
 
 


