
Som noget nyt har vi med dette nummer af 
Tidsskriftet Gerontologi taget afsæt i Dansk 
Gerontologisk Selskabs årskonference, som 
sidste efterår havde temaet ’Overgange i 
ældrelivet’. Det skulle der nok kunne blive in-
teressante artikler ud af, tænkte vi. Om vi fik 
ret, må du selv vurdere på de følgende sider. 

’Overgange’ er et bredt tema, hvor meget 
af det, der arbejdes med, forskes i, og tales 
om inden for gerontologien, kan inkluderes. 
Spørgsmål, der tages op i dette nummer, 
handler blandt andet om overgangen til 
pensionistlivet, som Aske Juul Lassen skriver 
om; om overgangen mellem sygdom og al-
derdom, som Alexandra Jønsson diskuterer; 
og om, hvordan KOL-patienter oplever deres 
egen sygdom og mødet med sundhedssy-
stemet, som vi kan læse om i Ulla Pedersen 
og Anette Schulz’ artikel. Som også dette 
nummers spids af Lotte Evron tematiserer, 
handler meget af dette om, både hvilke fysi-
ske vilkår, ældre mennesker i dag lever med 
og under – hvor der eksempelvis er en del, 
der lever med en eller flere kroniske sygdom-
me – og om, hvordan vi ser på og indretter os 
i forhold til alderdom og sygdom, både som 
individer og som samfund. Et måske mere 
overraskende emne, når vi taler om over-
gange, kommer i de to næste artikler, som 
handler om henholdsvis madordninger og 
mestring af eget liv i Irene Michele Nørlund 
og Lise Justesens artikel, og ”Børnebørnenes 
Madværksted” i Kirsten Schroll Bjørnsbo, 
Anja Hein og Anne Marie Becks artikel. Begge 
artikler peger på forskellig vis på vigtigheden 
af at tænke mad og ernærning ind i ældre 
borgeres behov og trivsel og i et socialt og in-
tergenerationelt perspektiv. Overgange findes 
i alle dele af livet.

Til sidst i nummeret kan du læse forsk-
ningsartiklen: ’Selvudpegede hjælpere’ 
som omsorgsgivere for plejekævende ældre 
indvandrere og flygtninge af Sarah Lei Sparre 
og Mikkel Rytter, som er sendt ind ’uden 
for tema’, men som også kan ses i relation 

til ’overgange’. Artiklen har fokus på de ”kom-
plekse omsorgsarrangementer”, som foregår 
i samspillet mellem kommunal ældrepleje, 
plejekrævende ældre, og familiemedlemmer 
fra flere generationer – og som bl.a. involve-
rer normer og traditioner for familiær pleje 
over for velfærdsstatens ønske om kontrol 
og standardisering, som i artiklens tilfælde 
er et resultat af den konkrete geografiske og 
tidslige overgang, det er at bevæge sig fra ét 
land til et andet. Nummeret afsluttes med 
forkvinde for DGS Jette Thuesens refleksio-
ner omkring ældrepolitik, overgangen mellem 
den såkaldt tredje og fjerde alder, og ældre 
menneskers oplevelser af sådanne over-
gange.

Dét, dette nummers artikler viser, er, at det 
gerontologiske felt grundlæggende arbejder 
inden for og med komplekse sammenhænge: 
der skal navigeres i krydsfelterne mellem 
stat og individ, mellem sundhed og sygdom, 
mellem generationer, og mellem forskellige 
forståelser og begreber, som søger at gøre 
os i stand til at analysere og forstå det levede 
livs forskellige aldersrelaterede forandringer. 
Forandringer, som vi nogle gange forsøger at 
inddele i livsfaser eller sætte diagnose eller 
kommunale standarder på. Det er ikke altid et 
let felt at navigere i – og vi er derfor taknem-
melige for alle de undersøgelser, analyser, 
refleksioner og bud på, hvordan man kan 
forstå og handle i disse sammenhænge, som 
dette nummers – og andre numres – bidrags-
ydere har sendt ind, som forhåbentlig også 
kan hjælpe os med endnu en vigtig overgang: 
overgangen fra praksis til viden og fra viden 
til praksis. 
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