
National Gerontologisk konference om aldring og tværfaglighed: 

 

Den 7. – 8. november 2016 blev der afholdt National Gerontologisk konference med temaet: 

Aldring og tværfaglighed. Temaet understreger, at den gerontologiske praksis og forskning ofte 

tager et tværfagligt eller tværvidenskabeligt perspektiv på aldring. Når der arbejdes forebyggende 

eller palliativt og når der diskuteres værdighed og livskvalitet, trækkes der på flere faglige 

discipliner som biologiske, medicinske, psykologiske eller socialpolitiske. Udviklingen fordrer 

tværfaglighed med indførelsen af rehabilitering samt i samarbejdet mellem primær og sekundær 

sektor. Faggrupper og organisatoriske systemer skal også være bedre til at samarbejde med 

hinanden.                                                                                                                                    

Konferencen begyndte med en lille kort film fra Betaniahjemmet om tre ældre kvinde der skulle 

forlade eget hjem og flytte til plejebolig. De tre kvinder blev interviewet om deres tanker og 

forventninger om at flytte i plejebolig og efterfølgende fulgt og interviewet flere gange, om det at 

forlade egen bolig og blive plejehjemsbeboer.  Filmen gjordet et stort følelsesmæssigt indtryk på 

alle deltagerne til konferencen. Herefter fulgte perspektiver på aldring og tværfaglighed med bl.a. 

formand og professor Tine Rostgaard, overlæge Søren Jakobsen Geriatrisk afd. OUH – Svendborg 

og projektchef  Ole Mygind Marselisborgcenteret om VEGA – netværk.  Et videnskabeligt netværk 

om ældres hverdagsliv.                                                                                                             

Efterfølgende var dagene tilrettelagt med symposium, hvor temaerne omhandlede emner som f.eks. 

tværfaglighed i professionsuddannelserne, tværfaglige og situerede interventioner i kommunal 

praksis, samarbejde mellem forskellige forskningsområder og institutioner, nye perspektiver fra 

science technologi studies (STS) til dansk gerontologi, patient/borgercentrering i interprofessionel 

uddannelse og praksis, tværfaglighed i rehabilitering – set fra svækkede ældre menneskers 

perspektiv. 

I det følgende vil der gives en beskrivelse af de symposium jeg deltog i. For yderligere præsentation 

af symposium henvises til Dansk Gerontologisk hjemmeside ”Gerodan”.  

 

 

Intelligens og livslængde – krydsfeltet mellem forskellige forskningsområder og 

institutioner: 

V/ Gunhild Tidemann Christensen, postdoc, Erik Lykke Mortensen, professor, Kaare Christensen, professor, Merete 

Osler, professor. 

Baggrund og formål: En lang række af studier har påvist en sammenhæng mellem intelligens tidligt 

i livet og senere dødelighed. I min ph.d. har jeg belyst hvorfor personer med høje intelligens – 

testscorer levere længere end personer med lavere scorer. Mere specifik undersøgte jeg, om 

sammenhængen mellem intelligens og dødelighed varierede i forhold til den underliggende 

dødårsag, samt hvorvidt genetik og opvækstvilkår kunne forklare en del af sammenhængen. Med 



udgangspunkt i mit ph.d. – projekt er formålet med dette oplæg at præsentere erfaringer fra et 

tværfagligt forskningssamarbejde. 

Materiale og metode: I arbejdet med at undersøge sammenhængen mellem intelligens og 

dødelighed har samarbejdet med forskere indenfor psykologi, social epidemiologi og genetisk 

epidemiologi fra tre forskellige forskningsinstitutioner i København og Odense. 

Resultater: I mine studier af intelligens og dødelighed fandt jeg en øget risiko for at dø jo lavere 

intelligens- testscore for alle naturlige dødsårsager på nær hudkræft, og genetik og opvækstvilkår 

forklarede ikke sammenhængen. Det tværfaglige samarbejde bidrog til at jeg fik belyst emnet fra 

flere videnskabelige vinkler. Det var imidlertid også en udfordring at arbejde i krydsfeltet mellem 

forskellige forskningstraditioner, da disse er adskilte både i forhold til terminologi og metoder. 

Kommunikationen på tværs af forskningstraditionerne var udfordret af disse forskelle, men i dialog 

med de unge forsker indenfor de andre discipliner i Dansk Center for Aldringsforskning har jeg 

opnået en større forståelse for deres discipliner og for, hvordan disse kan bidrage til min forskning. 

Derudover har tilknytningen til de forskellige forskningsinstitutioner været en stor kilde til 

inspiration og har givet mig adgang til et bredere forskningsnetværk. 

Konklusion: På trods af udfordringerne med at arbejde i et krydsfelt mellem forskellige 

forskningstraditioner, er det min erfaring, at det tværfaglige samarbejde har bidraget til en forståelse 

af de mekanismer, som ligger til grund for sammenhængen mellem intelligens og dødelighed. 

 

 

Undersøgelser af variation i DNA- reparationsgener, aldring og langt liv – et 

krydsfelt mellem forskellige forskningsområder og institutioner: 

V/ Mette Sørensen, postdoc, Marianne Nygaard, postdoc, Tinna Stevsner, lektor, Lene Christiansen, professor, Kaare 

Christense , professor. 

Baggrund og formål: Omkring 25 % af variation i menneskets levetid skyldes genetiske faktorer, 

mens det genetiske bidrag til aldersrelaterede egenskaber er endnu højere. Generne af betydning 

anses at tage del i en bred vifte af biologiske processer, inklusiv DNA- reparation. Det overordnede 

formål med dette projekt er at identificere variationer (enkeltnukleotid  polymorfier) i DNA- 

reparationsgener med betydning for aldring og lang levetid. Projektet involverer to 

forskningsgrupper med fokus på to forskellige aspekter af aldringsprocessen: genetisk 

aldringsforskning i mennesker og molekylære gerontologiske studier af DNA- reparationsprocesser 

i blandt andet cellekultur og dyremodeller. 

Materialer og metoder: Baseret på både den genetiske og molekylærbiologiske viden om aldring og 

langt liv blev 77 kandidat- gener udvalgt. Den genetiske variation i disse gener blev undersøgt i 

1089 længelevende danskere født i år 1905, samt i 736 midaldrende kontrol- individer. 

Associationen mellem den genetiske variation og levetid, samt en række aldersrelaterede 



egenskaber (så som kognitiv og fysisk funktion) blev undersøgt via analyse af den individuelle gen- 

variation, samt via analyse af det enkelte gen og grupper af gener baseret på den biologiske rolle af 

genproduktet. Endeligt blev intielle resultater forsøgt verificeret i tyske, hollandske eller yderligere 

danske undersøgelser. 

Resultater: Projektet ledte til identificeringen af en række nye gen- variationer med association til et 

lang liv og aldersrelaterede egenskaber. Dog blev ingen af disse verificerede i de yderligere 

undersøgelser. En undersøgelse baseret på den biologiske rolle af gen- produkterne indikerede, at 

DNA- reparationsprocessen base exision reparation potentielt kan være vigtig for lang levetid og 

kognition. Derfor har vi fortsat fokus på gener og gen- produkter fra denne proces i begge 

forskningsgrupper. 

Konklusion: Projektet illustrerer potentialet i at udføre tværfaglig aldringsforskning, men også 

udfordringerne der kan være forbundet med dette.    

 

 

DNA- Reparationsaktiviteter, mitokondrie- funktioner, aldring og langt liv – i 

krydsfeltet mellem forskellige forskningsområder og institutioner: 

V/ Tinna Stevnsner, lektor, Inés Sánchez-Román Rojas, post-doc, Christian Garm, postdoc, Mette Sørensen, postdoc, 

Marianne Nygaard, postdoc, Lene Christiansen, professor, Kaare Christiansen, professor. 

Baggrund og formål: En af de mest fremherskende molekylærbiologiske teorier for hvorfor vi ældes 

foreslår, at der gennem hele livet ophobes skader på vores arvemateriale, DNAét og at disse skader 

især skyldes reaktive iltforbindelser, som dannes i forbindelse med de processer, som foregår i 

cellens ”kraftværker”, mitokondrierne. Størstedelen af skaderne fjernes ved hjælp af cellens DNA- 

reparationsprocesser, men effektiviteten af disse varierer fra person til person. Nedsat DNA- 

reparationskapacitet forventes ydermere at påvirke mitokondriefunktionen, så der dannes yderligere 

reaktive iltforbindelser. Forskelle i DNA- reparations- kapacitet forventes at bidrage til individuelle 

forskelle i, hvordan vi ældes og måske endda hvor godt vores kognitive kapacitet bevares. I et 

samarbejde imellem Syddansk Universitet (SDU) og Århus Universitet (AU) har vi undersøgt, om 

visse DNA- reparationsaktiviteter i blodets lymfocytter er genetisk bestemt og om den korrelerer 

med køn og alder. Desuden er vi i færd med at undersøge, hvorvidt kognitiv kapacitet hos 100 årige 

korrelerer med mitokondriernes funktionalitet. 

Materialer og metoder: Til brug for undersøgelsen af DNA- reparationens- korrelation med køn, 

alder og arv, blev der benyttet blodprøver indsamlet fra et populationsbaseret udvalg af 216 

tvillinger (40-70 år). Blodprøverne blev indsamlet af medarbejdere ved SDU og inden for få timer 

efter blodprøvetagningen isolerede medarbejderne ved AU lymfocytter fra disse blodprøver, til 

efterfølgende analyse for DNA- reparationskapacitet. Til brug for undersøgelse af 

mitokondriefunktionens mulige korrelation med kognitiv kapacitet blev der benyttet blodprøver fra 



120 hundredårige. Indsamlingen og isoleringen af lymfocytter foregik som beskrevet ovenfor og 

analysen af mitokondriefunktion blev foretaget i umiddelbar forlængelse over en periode på ca. 1 år. 

Resultater: Vi fandt, at de undersøgte DNA- reparationsprocesser ikke lader til at være genetisk 

bestemte eller at være afhængige af køn. Alder synes at påvirke visse DNA- 

reparationsmekanismer. Mitokondriel funktion ser ud til at være bevaret hos 100 årige. 

Konklusion: Projektet illustrerer potentialet i at udføre tværfaglig aldersforskning, men også at det 

kan kræve grundig logistisk planlægning. 

 

 

Science Technologi Studies, STS: 

Er en nyere teoretisk tilgang med mange inspirationskilder. Det drejer sig typisk om studier, der 

kobler humanistiske og samfundsvidenskabelige analyser med materialitetsstudier, især af 

teknologier, som fylder mere og mere i menneskers liv. Der fokuserer STS- studier ofte på, hvordan 

disse teknologier påvirker menneskers liv, men også omvendt, hvordan teknologierne bliver til 

sameksistens med mennesker. En STS- tilgang er helt oplagt inden for ældreforskning, fx. Når det 

drejer sig om udviklingen af hjælpemidler og velfærdsteknologi. Også i ældre menneskers 

almindelige omgang med dagligdagens materielle genstande som medier, møbler eller madvare kan 

STS bidrage som analytisk perspektiv. Formålet med dette symposium er at introducere til STS og 

at give eksempler på, hvordan STS kan anvendes inden for gerontologien. 

Hvad er STS og hvordan kan det bidrage til gerontologisk forskning?  

V/ Sara Mosberg Iversen, lektor, ph.d. Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet. 

Forkortelsen STS står for Science and Technologi Studies eller Science, Technology and Society, to  

forskellige begrebsliggørelser af det samme felt, der har fokus på teknologihistorie, samt videns- og 

videnskabssociologi. STS er en relativ ny tilgang til videnskab og teknologi, der oprinder fra 

1960érne og 70érnes livtag med etablerede positivistiske paradigmer. Etableringen af feltet for 

alvor tog fart i 80érne, bl.a. med udgivelsen af en række vigtige værker (fx Bijker, Hughes, & 

Pinch, 1987; Latour & Woolgar, 1986). Der er ikke tale om én samlet teoretisk fremstilling, men 

snarere om nogle fælles foci, der forbinder forskelligartede perspektiver, idet STS stiller spørgsmål 

ved og undersøger under hvilke forhold viden og teknologi opstår, cementeres og udføres. Der er 

bl.a. fokus på de mangeartede medvirkende i processerne, betingelser for valg og fravalg, samt den 

altid værdiladede og sociale formning, der finder sted. I dag spiller videnskab og teknologi en 

central rolle i ældre menneskers liv, både som det leves og erfares, men også i forhold til 

institutioner, politikker, værdier og fremgangsmåder, som vedrører ældrelivet. STS- perspektiver 

kan bidrage til at kaste lys over begge dele på nye måder, hvilket de efterfølgende oplæg er 

konkrete eksempler på. 

 



 

Telemedicin og egenomsorg: Hvordan erhverver borger med kol kompetence til 

at håndtere de udfordringer i hverdagen, der er forbundet med at være kronisk 

lungesyg?  

V/ Bettan Bagger, ph.d.- stud, RN,MA ed. Institut for mennesker & Teknologi, Roskilde Universitet. 

Kronisk syge borger med KOL omtales ofte, som om der er tale om en homogen gruppe og 

kompetence til egenomsorg som noget nærmest iboende og naturgivent, når talen omhandler 

telemedicin. Forskning nationalt og internationalt ift. implementering af telemedicin har ofte fokus 

rettet mod effektmålinger og omkostningsreduktion, men forskningen er sparsom, når det gælder, 

hvordan borgeren med KOL erhverver kompetence til at varetage sin egenomsorg ved anvendelse 

af telemedicin. Kompetence omhandler ikke bare kvalifikationer som korrekt påsætning af 

monitoreringssæt, nøjagtigt aflæsning af værdier og korrekt ageren, men omhandler også 

socialisering og subjektivering. Det handler desuden om frihed, selvstændighed og myndighed, 

hvor borgeren med KOL erhverver kapacitet til at kunne opnå indflydelse og handlerum i forhold til 

sin sygdom og livssituation. Mit projekt skal bidrage til en forståelse af, hvordan læreprocesser 

udfolder sig i konkret praksis, da kompetence altid er situeret og teknologi ikke kan forstås og 

anskues løsrevet. Udgangspunktet for præsentation er foreløbige resultater af mit igangværende 

ph.d.- projekt, et etnografisk studie, hvor det empiriske grundlag baserer sig på observationsstudier 

og kvalitative interviews sammen med aktørerne i praksis. 

 

 

Hvordan bliver man en ”radiokrop”? Radioens betydning for ældre danskere i 

dag. 

V/ Anne Leonora Blaakilde, forskningslektor, ph.d., cand. Mag, Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, 

Københavns Universitet. 

Med udgangspunkt i socio- materielle teorier af Donna Haraway, Karen Barad og Bruno Latour 

præsenteres et studie af ældre danskeres livshistoriske erfaringer og oplevelser med det at lytte til 

radio. Interaktionen med både radiomediet og selve radioapparatet har fået stor betydning i løbet af 

den epoke, som de ældre danskere har oplevet. Det gælder lige fra krystalapparatets første indtog i 

hjemmet til en form for afhængighed i nutiden af at trykke på radioknappen som noget af det første, 

når man står op om morgenen. Til undersøgelsen er interviewet 14 danskere født fra 1928 – 1948. 

Fortællingerne fra disse mennesker viser på den ene side, at ældre menneskers erindringer kan 

bidrage med kulturhistorisk viden og på den anden side, at radiomediet har stor betydning for 

mange ældre menneskers dagligliv.  

 

 



Rehabilitering og tværfaglighed – Temporale dimensioner: 

V/ Loa Kristine Teglgaard Christensen, ph.d.- stud, antropolog. Københavns Universitet. 

Dette oplæg tager udgangspunkt i et ph.d. – projekt om hverdagsrehabilitering i praksis med særlig 

fokus på de ældres perspektiv. Hverdagsrehabilitering er defineret ved at være en tværfaglig indsats, 

som bygger på et samarbejde mellem rehabiliteringsmedarbejdere, der typisk har en terapeutfaglig 

baggrund og plejepersonalet. Hovedtanken er, at også plejepersonalet skal have en rehabiliterende 

tilgang i det daglige arbejde med plejekrævende ældre. Et rehabiliteringsforløb vil således typisk 

ske i et samspil mellem den ældre, rehabiliteringsterapeuter og omsorgsmedarbejdere. I dette oplæg 

vil jeg fokusere på de temporale aspekter af hverdagsrehabilitering. Med udgangspunkt i empiriske 

nedslag vil jeg demonstrere, hvordan tid i praksis spiller en rolle i hverdagsrehabiliteringen, såvel 

som en fremmer (enabler) og som en hæmmer (disabler). Til de to forskellige faggrupper 

(rehabiliteringsmedarbejdere og omsorgsmedarbejdere) knytter der sig forskellige tidslige vilkår, 

som hver især skaber forskellige mulighedsrum i mødet med de ældre. Her spiller tempo blandt 

andet en vigtig rolle. Det er en udbredt antagelse, at det tværfaglige arbejde i hverdagsrehabilitering 

ofte volder problemer i praksis. Dette tillægges ofte forskellige faglige ”kulturer”, som bl.a. betyder, 

at plejepersonalets omsorgsorientering afholder dem fra at ”stå med hænderne på ryggen,” som 

ellers ofte beskrives som forudsætningen for at kunne få hverdagsrehabiliteringsindsatser til at 

lykkes. Jeg vil dog hævde, at de tidslige vilkår skal ses som en væsentlig del af forklaringen. 

Oplægget bygger på empirisk materiale, som er frembragt gennem et etnografisk feltarbejde af 10 

måneders varighed i Vordingborg Kommunes ældrepleje. De anvendte metoder var primært 

deltagerobservationer og semistrukturerede interviews  med såvel plejemodtagere som 

professionelle. 

 

 

Genoptræningscentret og andre erfaringsrum: 

V/ Louise Scheel Thomasen, ph.d.- stud., antropolog, konsulent. Sundhedsstyrelsen. 

Med udgangspunkt i et ph.d.- projekt om ældre mennesker i genoptræning fokuserer dette oplæg på, 

hvordan modsatrettede erfaringer af krop og selv i alderdommen artikuleres og håndteres forskelligt 

i forskellige kontekster. Baseret på ni måneders feltarbejde, interview med ældre mennesker i 

genoptræning og terapeuter, gives et nuanceret indblik i hverdagen for ældre mennesker under og 

efter deres genoptræningsforløb. Ambitioner om udvikling og forbedring af kroppen og 

bestræbelser på at afvikle tilværelsen, fordi livet snart kan slutte, eksisterer side om side. I de 

forskellige rum og kontekster, de ældre mennesker færdes i – fx i træningscentret og i hjemmet – 

findes forskellige muligheder for at italesætte og håndtere disse erfaringer.                                         

I træningscenteret bidrager test og mål til en af, at kroppen kan formes i en lineært fremadskridende 

udviklingsbane, som ikke alle er i stand til at honorere. På trods af en målrettet og motiveret indsats, 

makker kroppen ikke altid ret, men træder i karakter som en besværlig følgesvend. Sådanne 

erfaringer er i højere grad henvist til private rum uden for træningscenteret, hvor strategier og 



betydninger forhandles med familie og venner, eller etableres i alenehed.                                                      

Kritiske studier af aldring, krop og samfund viser, at erfaringer af svækkelse, afvikling og død er 

uvelkomne i samfund, hvor der lægges vægt på det velfungerende, aktive og selvstændige individ. 

Samtidig er disse erfaringer en del af livet for mange ældre mennesker, særligt for dem hvis 

helbredssituation er kompleks og præget af både kroniske og akutte tilstande og vedvarende 

ustabilitet. Når indsatser på ældreområdet baseres primært på et udviklingsorienteret paradigme, 

gives der således ikke stemme til andre og for nogle centrale, aspekter af livet med en gammel og 

svækket krop. På baggrund heraf kan man bl.a. diskutere, hvordan meningsfulde mål og passende 

motivation defineres. Hvad hvis man fx kunne sætte mål med udgangspunkt i afvikling, også 

selvom indsatsen ikke er palliativ? 

 

 

Videnperspektiver i tværfaglig rehabilitering: 

V/ Jette Thuesen, postdoc, ergoterapeut, MHH. REHPA Videncenter for Rehabilitering og Palliation, SDU. 

I symposiets sidste oplæg tages udgangspunkt i tværfaglighed forstået som videnperspektiver på 

aldring og svækkelse. Rehabilitering er en tilgang til sygdom og svækkelse, der i særlig grad 

forbindes med en tværfaglighed – i ordets bredeste betydning. Rehabilitering på ældreområdet 

bygger på et tværfagligt videngrundlag og svækkelse i alderdommen forstås dermed 

multidimensionelt – som et samspil mellem forskellige dimensioner, anskueliggjort i ICF- modellen 

eller i Svækkelsesmodellen. Modellerne illustrerer, at svækkelse hænger sammen med både 

biologiske, psykosociale og omgivelsesmæssige forhold. Hvordan ser den tværfaglige tilgang ud fra 

de menneskers perspektiver, der deltager i rehabilitering?                                                                      

I geriatriske rehabiliteringsforløb oversættes og håndteres svækkelse jævnfør modellerne tværfagligt 

og for de svækkede ældre mennesker, der deltager i rehabilitering, betyder det at møde med 

forskellige og ind imellem modsatrettede forståelser af et og samme fænomen. Når svækkelse både 

kan forstås som et medicinsk problem, som et livsstilsproblem og som et socialt problem, indebærer 

det forskellige muligheder for, hvordan den enkelte kan fortolke og håndtere kropslige betingelser i 

forandring.  Møder mellem fagpersoner og deltagere i rehabilitering kan derfor analyseres som en 

forhandling mellem forskellige videnperspektiver  på svækkelser – herunder den enkelte deltagers 

perspektiver. Præsentationen giver et nærbillede af disse forhandlinger, som både rummer 

elementer af overensstemmelse og af magt og modstand. Det foreslås på den baggrund, at 

rehabilitering på ældreområdet lader sig inspirere af erfaringer fra udlandet og integrerer 

videnperspektiver fra det palliative felt. Præsentation bygger dels på en institutionel etnografi af 

brugerinddragelse i tværsektorielle rehabiliteringsforløb, hvor geriatriske patienter er fulgt i og på 

tværs af møder med forskellige fagpersoner og dels på forskning i forholdet mellem rehabilitering 

og palliation i teori og praksis. 

 

 


