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Referat fra national konference om aldring og samfund ved Dansk 

gerontologisk selskab 31.10.2019 - 1.11.2019 

Kan man forebygge alderdommen? 
 

I det følgende kan læses et referat af Morten Hillgaard Bülows oplæg, som indleder den nationale 

konference med sit oplæg om: ” Ideen om succesfuld aldring og hvorfor det både er godt og dårligt, 

at vi ikke kender fremtiden”. Herefter gives et referat af de symposium, der har været deltaget i 

under konferencen. 

For yderligere uddybning af referater, symposium og fælles oplæg, henvises til Dansk Gerontologisk 

Selskabs hjemmeside: www.danskgerontologi.dk, hvor der kan læses slides fra mange af oplæggene. 

 

Ideen om succesfuld aldring og hvorfor det både er godt og dårligt, at vi ikke 

kender fremtiden. 

Ved Morten Hillgaard Bülow, cand.mag. i historie og filosofi/videnskabsteori, ph.d.: 

Morten Hillgaard Bülow begynder konferencen med oplægget ” Ideen om succesfuld aldring og 

hvorfor det både er godt og dårligt, at vi ikke kender fremtiden”. Oplægget baserer sig på Morten 

Hillgaard Bülows  ph.d. - afhandling: ” Unsettling successful ageing. A history and queering of the 

concept of successful ageing in ageing research. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Københavns 

Universitet. 2014”. Til at forstå begrebet ”succesfuld aldring”, begynder oplægget med at se historisk 

på det gerontologiske felt, hvor forebyggelse er en del af gerontologien for herefter at se på kritiske 

perspektiver af ”succesfuld aldring” og ”usual aging”.  

Begrebet og forståelsen af ”succesfuld aldring” tager afsæt i forskningsartiklen af Rowe, J.W. & Kahn, 

R. 1987: ” Human Aging: Usual and Successful. Science, 237, s. 143-149 ” Her fremstiller Rowe, J.W & 

Kahns et argument om alderdom hvor: Alderdom i et normalt perspektiv ses som: ’downward 

sloping lines’ - ”a gerontology of the usual” og aldersom set i et perspektiv som Succesful aging med: 

Mangfoldighed, mange veje – og nogle leder til ’succes’! Mangfoldighed peger på livsstilsfaktorers 

indflydelse:  kost, motion, vaner, psykosociale forhold. Alle faktorer kan man påvirke!  

I et kritisk perspektiv bliver gerontologiens nye opgave at skelne mellem ”usual aging” og 

”succesfuld aldring”, for herved at finde ud af, hvem der har brug for interventioner og hvordan 

samspillet er mellem de mangfoldige faktorer, som kan påvirkes.    

  

Gamle mennesker i sygehusvæsnet.    

Ved Lisbeth Aaskov Falch, ph.d., lektor, sygeplejerske, Professionshøjskolen Absalon: 

Lisbeth Aaskov tager i sit foredrag afsæt i sin ph.d- afhandling:” Det er ikke vores patient! – en 

kulturteoretisk og kulturhistorisk analyse af betydningen af sygehusvæsenets indretning for gamle 

medicinske patienters indlæggelsesforløb med Holbæk Sygehus som eksempel.”  Her gives eksempler 

på, hvordan sygehusvæsnet kan indrettes, så det i langt højere grad understøtter de gamles 

http://www.danskgerontologi.dk/
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menneskers styrker, udfordringer og behov og dermed forebygger, at de gamles sygdomsforløb 

løber løbsk i den forkerte retning i form af yderligere forværring af eventuel genindlæggelse. 

Afhandlingen konkluderer, at sygehusvæsenets indretning har udviklet sig på en måde, som gør, at 

de gamle mennesker i mødet med indretningen og de sundhedsprofessionelle bliver specialeløse, 

interesseløse og historieløse, hvilket ikke synes at harmonere med de gamles særlige udfordringer 

og behov i den forbindelse.  

Der tages afsæt i den etnologiske stats og livformsteori af Thomas Højrup og begreber hentet fra 

Foucault. Ud fra disse teorier er sygehusvæsenet indrettet i tre praksisser: 1) Den danske stats 

perspektiv, 2) De professionelles perspektiv og 3) De gamle patienters perspektiv. Her gør indretning 

af sygehusvæsenets praksis for specialisering patienter specialeløse, sygehusvæsenets praksis for 

styring patienter for historieløse og sygehusvæsenets praksis for gamle medicinske patienter for 

interesseløse.  

Fra det professionelles perspektiv giver det sygeplejersken mulighed for at have ekspert status og 

vinde karriere. Set fra lægens perspektiv handler det mere om, hvor der er plads til at gøre af de 

gamle. 

Fra patientperspektivet oplever de gamle medicinske patienter, at de ikke bliver behandlet nok og 

ved overflytning opleves forvirring. Den medicinske patients ønske er forståelse for livsformer og 

oplevelsen af sygdom og alderdom. 

Perspektiver til bedre indretning af sundhedsvæsenet kan være:  

1) Vægtning af helhedstænkning i politikker vedrørende sundheds- sygehus- og geriatrisk 

praksis. 

2) Styrkelse af det geriatrisk speciale og praksis. 

3) Inddragelse af den enkeltes historie og livsform. 

4) Pårørende som partnere. 

5) Styrkelse af samarbejde og sparring på tværs af de medicinske specialer. 

6) Nedtoning af vægtningen på produktionslogikken. 

 

Forebyggelse af fysiske lidelser hos ældre som følge af slidgigt.          

Ved Britta Hørdam, Seniorforsker, ph.d., sygeplejerske, Holbæk Sygehus, Frederiksberg Kommune.  

I Danmark har det siden 1969 været muligt at få et nyt hofteled pga. slidgigt, smerter, reduceret 

gangfunktion og reduceret aktivitetsniveau. Indlæggelsestiden for at få indopereret et nyt hofteled 

er nedbragt fra 14 dage til ca. 1- 2 dage. Dette blandt andet på baggrund af at kommunerne har 

overtaget ansvaret for træningen efter udskrivelse. Til at identificere aktuelle behov hos den ældre 

patient med en ny indopereret hofte, er der udviklet en model, POMI, 

PatientdataObservationerMetoder og Intervention. Modellen er baseret på epidemiologi, 

patientologi og patientrapporterede data førende til kliniske beslutninger for de enkelte ældre, 

deres status og konkurrerende lidelser. En model der har vist sig effektiv til identificering af aktuelle 

behov hos den enkelte og især til at reducere uhensigtsmæssige bivirkninger.  

Resultater viser, at brug af modellen har medført at de ældre patienter angiver sikkerhed og 

tryghed, involvering i eget forløb, at blive lyttet til, få relevant vejledning til træning, få udleveret 

relevant materiale og motivation for træning. Et sammenhængende patientforløb med kompetent 

sygeplejefaglig vejledning og tilknytning til ortopædkirurgisk afdeling, har vist sig at lette 
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udskrivningen fra sygehus til eget hjem. Konklusion af resultatet viser, at systematisk sygeplejefaglig 

opfølgning efter tidlig udskrivelse forebygger tab af egenomsorgsevne og fremmer rehabilitering.  

Der henvises til http://Coaching2selfcare.Eu – Patients with new HIP. 

 

Coaching to self- care- sygeplejeintervention og patientinvolvering 

forebygger tab af egenomsorgsevne og fremmer rehabilitering efter total 

knæalloplastik.            

Ved Anne- Katrine Mathiassen, cand.cur, klinisk sygeplejespecialist, Afdeling for Led- og 

Knoglekirurgi, Herlev og Gentofte Hospital. 

I Danmark er gennemsnitsalderen 67,5 år for patienter, der får indopereret et nyt knæ. På baggrund 

af tre RCT- studier er der udviklet en interview- og interventionsguide til at følge patienter efter en 

total knæalloplastik operation.  

Formålet med studiet er at: 

 Forebygge tab af egenomsorgsevne efter operation med nyt knæ. 

 Patienten genvinder sin egenomsorgsevne indenfor den postoperative fase. 

 Sikre brugerinvolvering og kompetent sygeplejefaglig rådgivning med afsæt i patientens 

selvvurderede helbredsstatus og forventninger. 

 Medvirke og sikre vidensdeling, udvikling og innovation indenfor total knæalloplastik- forløb. 

Efter operationerne gennemføres 2 – 3 telefoninterview, hvor der anvendes interviewguides med 

afsæt i patienternes selvvurderede helbredsstatus samt velkendte specifikke postoperative 

symptomer hos patienterne.  

Resultatet af studiet viser, at aktiv brugerinvolvering og forbedring af rehabilitering til patienter med 

nyt knæ, samt en professionel livline og behovsorienteret individuel vejledning medfører, at 

patienterne udtrykker tilfredshed, tillid og tryghed. Konklusion af resultaterne viser, at 

patientinvolvering forebygger tab af egenomsorgsevne og fremmer rehabilitering med en 

systematisk sygeplejefaglig opfølgning efter tidlig udskrivelse.   

 

Forebyggende hjemmebesøg - hvordan gives de rigtige tilbud til de rigtige 

borgere. 

Ved Anne Dorthe Prisak, sygeplejerske, master i læreprocesser, forebyggelseskonsulent, Århus 

Kommune.  

Anne Dorthe Prisak, formand for Landsforeningen for ansatte i Sundhedsfremmende Forebyggende 

hjemmebesøg (SUFO) fortalte om rammerne for de forebyggende hjemmebesøg. Oplægget blev 

krydret med fortællinger fra hverdagen. 

Jf Servicelovens §79a skal kommunen tilbyde forebyggende hjemmebesøg til alle borgere i deres 

fyldte 75. år og 80. år. Borgere der bor alene skal også tilbydes besøg i deres 70. år. 

Fra borgeren er fyldt 82 år, skal der tilbydes et årligt besøg. 

http://coaching2selfcare.eu/
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Et forebyggende hjemmebesøg er et uopfordret, men ikke uanmeldt, besøg i borgerens hjem. 

Mange borgere afviser desværre besøg, fordi de tror, det handler om ydelser. Det er derfor vigtigt at 

informere om formålet med besøget og lægge op til en ligeværdig samtale. 

Der er evidens for, at forebyggende hjemmebesøg bl.a. er med til at bevare ældre borgeres 

funktionsniveau. 

Kommunalbestyrelsen kan beslutte at tilbyde kollektive arrangementer som alternativ til det 

individuelle besøg. Hvis borgeren ikke ønsker at deltage i dette, skal der tilbydes individuelt besøg i 

hjemmet. 

Borgere i alderen 65 år til 81 år, som er i særlig risiko for at få nedsat social, psykisk eller fysisk 

funktionsevne skal tilbydes forbyggende hjemmebesøg efter behov. 

I Sundhedsstyrelsens guide for ”Opsporing af ældre i særlig risiko for nedsat funktionsevne” findes 

inspiration til, hvordan man kan identificere, hvem der er i risikogruppen.  

Der er en del gråzoner og juridiske dilemmaer, fx ved anonyme bekymringshenvendelser, hvor 

borgeren ikke har givet accept til, at kommunen kontaktes. Hvis borgeren ikke ønsker besøg, må 

man ikke bare møde op og ringe på døren. 

Du kan læse mere om forebyggende hjemmebesøg på SUFOs hjemmeside www.sufo.dk  

 

Medborgerskabsperpektiver på forskning i demens og rehabilitering. 

Ved Steen Kabel, seniorkonsulent ved konsulentfirmaet Steenkabel – https://www.steenkabel.dk/  

Steen Kabel er journalist og tager udgangspunkt i praksis og historierne, som fortælles i praksis fra 

blandt andet Kallerupvej i Odense. Steen taler om medborgerskab for mennesker med 

demenssygdomme og hvordan civilsamfundet kan samskabe og lave inklusion. Der tales om at skabe 

kontekst, hvor demensramte og pårørende kan ytre sig på deres betingelser og have muligheden for 

indflydelse på egen hverdag og liv.  

Fra Socialstyrelsen, Viden til gavn: 

”Det handler også om, at den enkelte borger har kompetencer til at gøre brug af disse 

rettigheder, og i praksis har mulighed for at deltage og være medbestemmende i 

fællesskaber, fx ved at tage ansvar og bidrage til samfundet ud fra egne 

forudsætninger. Med andre ord handler medborgerskab om inklusion.” 

Beskrivelser af demens i tidlig fase:  

- Let til moderat demens. Bor typisk i eget hjem.  

- Støtte i hjemmet til at få hverdagen til at fungere.  

- Bryde den sociale isolation og i stedet få et aktivt og meningsfuldt liv - gerne i sociale 

fællesskaber med andre, der har demens.  

- Føle sig set, hørt og anerkendt som et myndigt og selvstændigt menneske. 

- Have indflydelse på eget liv og selv være med til at definere de tilbud og aktiviteter, de er en 

del af. Det giver nyt indhold i livet og styrker identiteten.  

- Føle sig inkluderet i samfundet – være medskabere af et mere demensvenligt samfund.  

- Have mulighed for at leve et godt og værdigt liv – på trods af de udfordringer, som en 

demenssygdom giver for hele familien.   

https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2017/Opsporing-af-ældre-i-særlig-risiko-for-nedsat-funktionsevne--En-guide-til-kommuner-vedrørende-forebyggende-hjemmebesøg-2017.ashx?la=da&hash=15AEA95FB12E0C234E43E7E60A764925D55592F5
http://www.sufo.dk/
https://www.steenkabel.dk/
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Vi kan ikke definere på andres vegne, hvad der er et meningsfuldt liv. Så det er derfor vigtigt med et 

demensvenligt samfund, hvor det enkelte menneske kan finde sin vej med en sin demenssygdom.  

Mennesker med demens kan have behov for at snakke om livet og hvad der er svært i hverdagen og 

i sygdommen. Demensramte har fortsat MEGET liv, som skal LEVES.  

Der tales om et paradigmeskift i et medborgerskabsperspektiv:  

- De sundhedsfaglige og socialfaglige indsatser understøtter og komplementerer hinanden – 

ud fra en tværprofessionel tilgang.   

- Øget fokus på betydningen af støtte mennesker med demens´ deltagelse i sociale 

fællesskaber - ud fra en empowerment tænkning.  

- Mennesker med demens har i højere grad fået stemme – ud fra et narrativt perspektiv. 

- Fagpersoner skal være åbne og give muligheder for, at mennesker med demens kan ytre sig 

og bidrage til samfundsudviklingen – ud fra et inkluderende perspektiv.  

  

Institutionelle logikker i rehabilitering ved demens.  

Ved Lea Graff, senioranalytiker ved VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd. 

Lea deltager i forskningsprojektet DEM-REHAB, hvor der undersøges, hvordan rehabilitering forstås i 

praksis, når det vedrører borgere med demens og hvordan institutionelle logikker, som fx 

evidenslogik, inklusions- og normaliseringslogikker bliver interessant i forståelsen af rehabilitering og 

demens. Rehabilitering er beskrevet i flere undersøgelser, men rehabilitering og demens er 

underbelyst.  

Baggrund og formål for forskningprojektet:  

- Rehabilitering ved demens  

o Kortlægning af evidens og praksis i kommunerne  

o FORDE: kvalitativt forløbsstudie i to kommuner  

o Tværsektoriel model for rehabilitering  

Et eksempel på hvordan projektet er optaget af ”Problematikken ADGANG”, som beskrives af en 

demenskoordinator:  

”Rehabilitering er det samme, som hvis det er borgere uden demens. Men så kommer 

tvistet: at vi har en borger, som måske ikke kognitivt kan forstå, hvad det er vi snakker 

om. Og derfor bliver den der medinddragelse, det der med egne mål, nogle gange en 

meget svær ting. For det er måske nogle helt andre ting end de sagte ord, som vi skal 

ud i for at medinddrage. Altså en personcentreret indsats, som kommer helt ind i det 

rehabiliterende, og som byger på pårørendeinddragelse og på livshistorierne og på, 

hvad de måske giver udtryk for på andre måder end med ord.”  
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På nuværende tidspunkt er man i forskningsforløbet kommet frem til at stille følgende spørgsmål i 

forhold til rehabilitering og demens:  

 Udvikling og selvhjulpenhed eller ‘bare’ vedligehold?  

 Hvem er egentlig i målgruppen?   

− Kan man rehabiliteres, når man ikke kan huske, hvad man skal gøre?  

 ”Jeg bliver så glad, når disse borgere tilbydes hverdagsrehabilitering. Men så møder man 

terapeuten, der fortæller, at forløbet er stoppet, fordi borgeren ikke forstod instruktioner og 

han ikke kunne huske det til næste gang og han lavede ikke øvelserne, og så giver det jo ikke 

noget. Men jo, det gør det! Det virker de dage, hvor terapeuten rent faktisk er der. Det kunne 

måske godt give noget, at han kunne bare de to dage!” (demenskoordinator)  

 

− Skal man rehabiliteres, når man har en demensdiagnose?  

 

 ”Det er det her med, at lige så snart borgerne har fået det her stempel med demens, så kan 

man godt… altså så skal vi gå og pakke dem ind i bobleplast, fordi det næsten er synd for 

dem … men man skal huske på, at de er altså stadig voksne mennesker! De har fået en 

demensdiagnose, men det skal jo også være et værdigt liv for dem!” (hjemmeplejeleder) 

 

Rehabilitering ved demens i et hverdagsperspektiv. 

Ved Jette Thuesen, projektleder på DEM_ REHAB, forsker ved REHPA og studieleder ved 

Masteruddannelsen i Rehabilitering, SDU. 

Beskrivelser af et projekt med fokus på hverdagslivsperspektiver på rehabilitering: 

- Hvad mennesker med demens gør, tænker og siger for at skabe og opretholde et godt liv  

- Og hvordan det relaterer til institutionelle logikker om hverdagen med demens  

- Analytisk er opmærksomheden rettet mod ‘disjunctures’ – kløfter mellem hverdagens 

levede erfaringer og institutionaliseret viden og forståelser (McCoy, 2008; Smith 2005) 

- Analytisk skiftende fokus mellem institution og hverdagsliv   

Projektet tager udgangspunkt i hverdagen ud fra følgende:  

- ‘work’ – hvad mennesker gør for at skabe og opretholde et godt liv (Smith 2005)  

- Ikke forskningens genstand i sig selv – men udgangspunkt for udforskning af, hvordan det vi 

gør, tænker og siger, er koordineret med det andre gør, tænker og siger andre steder   

- Og særligt fokus på, hvordan det vi gør, tænker og siger er formet af institutionelle 

strukturer, herunder institutionelle håndteringer, diskurser - og logikkere 

Projektet viser, at der opstår dilemmaer mellem den demensramte og rehabiliteringstilbud. Disse 

dilemmaer viser sig ved:  

- ”Jeg vil gerne prøve nye ting, hvis det kan hjælpe mig til at få en bedre hverdag” 

- ”Jeg vil gerne have fred og ro i hverdagen” 

Her tolks ”behovet for fred og ro” til et forsøg på at stabilisere en destabiliseret hverdag hos 

mennesket med demens. Et behov for at hverdagen ”normaliseres”  

  



 

7 
 

Måder hvorpå det er muligt at stabilisere en destabiliseret hverdag: 

 Holde fast i hverdagens og årets rutiner  

 Bevare rådigheden over tid og skabe kontinuitet ved at afvise ‘forstyrrende’ tilbud  

 Holde dystre fremtidsperspektiver fra livet ved at holde sig på afstand af andre mennesker 

med demens   

 Afvisning af rehabilitering som en måde at demonstrere selvbestemmelse på  

 Et eksempel fra en borger med demens:  

Jeg ville først ikke derned. De kom og havde fundet ud af det og der var plads til mig. 

Jeg var sur et par dage der og jeg sagde: ”I skal ikke bestemme over mig, det er mit liv 

og det vil jeg have lov til at have.” Men så sagde jeg: ”Jeg kan da godt prøve en måneds 

tid eller sådan noget og så har jeg alligevel drejet, så jeg er helt glad for det.” 

Beskriver på at det ‘normale’ til forhandling:  

 At skabe mening ved at forstå tab af (kognitiv) funktionsevne, som normalt ved høj alder  

Eksempel fra en demensramt: ”Jeg har jo en meget stor fordel. Jeg har først fået det 

konstateret nu og fylder 85 til jul. Så kan vi lige se, jeg kan nå at dø mange gange inden det 

bliver” 

 Tilpasning og tilbagetrækning som et aspekt i ‘den normale aldring’  

 Dødens nærhed som et livsvilkår  

Andet eksempel fra en borger med demens: ”Hun havde kun inde i hovedet, at jeg skulle leve 

længst muligt. Og det er jeg ikke interesseret i. Fuldstændig ligegyldigt”  

Som et resultat af projektet forventes der en udarbejdelse af en model i forhold til det videre 

arbejde med rehabilitering og demens, hvilket forventes præsenteret, når projektet er færdigt.     

  

Hvordan forebygger vi demens i alderdommen?   

Ved Kasper Jørgensen, Neuropsykologisk fagkonsulent, Nationalt Videnscenter for Demens 

I oplægget gives en status på den seneste evidensbaserede viden om risikofaktorer og 

forebyggelsesmuligheder af demenssygdom. 

Kasper Jørgensen slår fast, at selv det bedste helbred og den sundeste livsstil ikke er nogen garanti 

mod demens, men man kan nedsætte risikoen og måske udskyde debut af sygdommen. 

Risiko-faktorer, som vi ikke kan gøre noget ved er: alder, gener og køn. 

Risiko-faktorer, som vi kan påvirke er: Helbred, livsstil og socio-økonomiske forhold. 

Kasper Jørgensen refererer til to oversigter over evidens og anbefalinger: 

The Lancet Commission: Livingston G, Sommerlad A, Orgeta V, Costafreda SG, Huntley J, Ames D, et 

al. Dementia prevention, intervention, and care. Lancet. 2017. 

WHO´s anbefaling: Risk reduction of cognitive decline and dementia: WHO guidelines. Geneva: 

World Health Organization; 2019 

  

https://danskgerontologi.dk/wp-content/uploads/2019/11/Kasper-J%C3%B8rgensen-2019.pdf
https://www.thelancet.com/commissions/dementia2017
https://www.thelancet.com/commissions/dementia2017
https://www.who.int/mental_health/neurology/dementia/guidelines_risk_reduction/en/
https://www.who.int/mental_health/neurology/dementia/guidelines_risk_reduction/en/
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Der er nogenlunde enighed om, at der er øget risiko ved 

- fysisk inaktivitet 

- rygning 

- hypertension 

- fedme 

- diabetes 

Nedsat hørelse, depression og social isolation anser The Lancet Commission for at være 

risikofaktorer, hvorimod WHO ikke finder tilstrækkelig dokumentation ift. kognitiv svækkelse. 

WHO har desuden anbefalinger omkring alkoholreduktion, kost og ernæring, kognitiv træning og 

kolesterol. 

The Lancet konkluderer, at reduktion af risikofaktorer vil medføre færre demenstilfælde. Og hvis 

debut af demenssygdom blev forsinket fx 5 år, ville prævalensen falde med 50%. 

 

Hvordan kan vi understøtte mennesker med demens i at styrke deres 

kognitive funktioner og livskvalitet? 
Ved Rikke Gregersen, docent, ph.d., MSc, VIA Aldring & Demens, Center for Forskning, VIA University 

College. 

I dette oplæg fortæller Rikke Gregersen om den psykosociale gruppeintervention Kognitiv 

Stimulationsterapi (CST) og om arbejdet med at etablere en dansk version af CST-modellen, som lige 

er blevet udgivet på dansk. 

Samtale er kognitivt stimulerende. Med CST- metoden arbejder man med en bevidst metode til at 

stimulere hjernen på, så de kognitive funktioner stimuleres. 

CST- metoden er udviklet til gruppeforløb og har bedst effekt i grupper. 

CST- metoden er en af de få non-farmakologiske interventioner, der har evidensbaseret effekt på de 

kognitive funktioner og trivsel hos mennesker med mild til moderat demens. 

I England er det lovbestemt, at CST skal tilbydes til mennesker med demens på linje med medicinsk 

behandling. 

For yderligere viden SCT- metoden henvises til CST på hjemmesiden: https://www.via.dk/efter-og-

videreuddannelse/inspiration/de-18-noegleprincipper-inden-for-kognitiv-stimulationsterapi eller på 

hjemmesiden: http://www.videnscenterfordemens.dk/pleje-og-behandling/pleje-og-

omsorg/kognitiv-stimulationsterapi-cst 

  

Hvordan kan fagprofessionelle understøtte gamle mennesker i at bevare 

livslyst og hvordan måler vi på det? 
Ved Lars Larsen, professor MSO, ph.d., MSc, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet 

Lars Larsen fortæller i sit oplæg om et tiltag fra Center for Livskvalitet i Aarhus Kommune, hvor 

Sundhed og Omsorg tilbyder gratis samtaler med en gerontopsykolog med henblik på at fremme 

trivsel og livskvalitet for ældre borgere.  

https://danskgerontologi.dk/wp-content/uploads/2019/11/R-Gregersen-DGS-31-10-19.pdf
https://danskgerontologi.dk/wp-content/uploads/2019/11/R-Gregersen-DGS-31-10-19.pdf
https://www.via.dk/efter-og-videreuddannelse/inspiration/de-18-noegleprincipper-inden-for-kognitiv-stimulationsterapi
https://www.via.dk/efter-og-videreuddannelse/inspiration/de-18-noegleprincipper-inden-for-kognitiv-stimulationsterapi
http://www.videnscenterfordemens.dk/pleje-og-behandling/pleje-og-omsorg/kognitiv-stimulationsterapi-cst
http://www.videnscenterfordemens.dk/pleje-og-behandling/pleje-og-omsorg/kognitiv-stimulationsterapi-cst
https://danskgerontologi.dk/wp-content/uploads/2019/11/Gerontologisk-konference-LLE2019.pdf
https://danskgerontologi.dk/wp-content/uploads/2019/11/Gerontologisk-konference-LLE2019.pdf
https://www.aarhus.dk/borger/sundhed-og-sygdom/sundhedstilbud/naar-du-har-det-svaert/psykologsamtaler-til-aeldre/
https://www.aarhus.dk/borger/sundhed-og-sygdom/sundhedstilbud/naar-du-har-det-svaert/psykologsamtaler-til-aeldre/
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Oplægget afsluttes med inspiration til, hvad andre fagprofessionelle kan gøre på baggrund af 

erfaringerne fra Aarhus Kommune: 

 Velbefindende hos ældre mennesker er normalt godt, men hos hjemmehjælpsmodtagere 

har ca. hver fjerde meget lav trivsel.  

 Man kan hjælpe ved understøtte genopbyggelsen af et positivt selvbegreb og selvværd. 

 Hjælpe det ældre menneske til bedre at håndtere tab.  

 Hjælpe ved at samtale om eksistentielle spørgsmål, som fx livsfortrydelser og døden.  

 Understøtte det ældre menneskes selvudvikling.  

 Det er, i den forbindelse, vigtigt at fremme relationen.  

 Det er vigtigt at udvikle og fastholde aftaler om forandring. 

 Det er vigtigt at tilpasse tiltagene til det enkelte individ. 

  

Nye strategi til at identificering af ældre borgere i risiko for tab af 

funktionsevne, erfaring fra projekterne WIPP og I'm still standing. 

Ved Paolo Caserotti. 

WIPP projektet er startet på baggrund af sundhedsstyrelser i Danmark og Tysk i 2015. I projektet er 

deltager fra blandt andet SDU samt kommuner og virksomheder i Danmark og Tyskland.  I dette 

oplæg præsenteres det danske bidrag.  

WIPP projektet finansieres med 2.7 mio. euro af Interreg5a Deutschland-Danmark  

med midler fra the European Fund for Regional Development.  

Læs mere om WIPP her: www.wipp-online.eu  

Oplægget om strategien er præget af meget statistik, men der gives også eksempler på samskabelse 

med civilsamfundet for at skabe viden om identificering af risikoen for tab af funktionsevne og 

hvordan den enkelte ældres egen interesse i at forebygge kan bruges til at arbejde med forebyggelse 

af tab af funktionsevnen.  

 

Selvrapporteret og objektiv måling af risikofaktorer for tab af funktionsevne 

hos hjemmeboende ældre - en ny tilgang til de forebyggende hjemmebesøg.  

Ved Paolo Caserotti. 

Paolo er repræsentant fra Odense Kommunes arbejde med WIPP- projekt. I Odense har man 

screenet de ældre borgere, der er i målgruppen til at modtage forebyggende hjemmebesøg via et 

spørgeskema, der sendes med E- boks. Formålet med screeningen er at målrette medarbejdernes 

ressourcer, så de anvendes til de borgere, der har et behov for at modtage et forebyggende 

hjemmebesøg. Screeningen er med til at målrette samtalen, da der inden mødet med borgeren er 

indhentet information om emner til samtalen, der kræver øget opmærksomhed.   

Under oplægget påpeges et kritikpunkt af WIPP- projektet af tilhørerne, for hvordan opnås der 

kontakt til borgere, som vælger ikke at svare på spørgeskemaet? 

 

http://www.wipp-online.eu/
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Hvordan finder vi de skrøbelige ældre? Konkret målretning af tilbuddet om 

forebyggende hjemmebesøg.  

Ved Gorm Rabølle Knudsen, udviklingskonsulent, Slagelse Kommune. 

I oplægget fortælles om, hvordan de tre forskellige steder i Slagelse Kommune har øget 

indsatsområder med henblik på at opnå kontakt til flere ældre i forbindelse med at gennemføre 

forebyggende hjemmebesøg. Resultatet viste, at hvor kommunen havde etableret et samarbejde 

med en boligforening med mange ældre borgere, lykkedes det kommunen at opnå et øget antal 

forebyggende hjemmebesøg end de resterende steder i Kommunen. Samarbejdet mellem kommune 

og boligforening indeholder afvikling af et fælles møde med beboerne, hvor der udleveres materiale 

og gives information om forebyggende hjemmebesøg samt med mulighed for at stille spørgsmål om 

emnet.  

 

Er underernæring en udfordring hos hjemmeboende ældre over 80 år? 

Resultater fra projekterne ”I’m still standing” og WIPP  

Ved Sussi Buhl, Anne Marie Beck, Gry Kock & Paolo Caserooti, Center for Aktiv og Sund Aldring, SDU. 

I projektet ”I’m still standing” er der lavet undersøgelser for betydningen af at arbejde med 

screeninger for vægttab og underernæring samt betydningen af at arbejde med vægttab og 

underernæring. Resultaterne viser, at vægttab og underernæring kan skyldes tab af muskelmasse 

samt medvirke til tab af funktionsevne. Vægttab og underernæring kan ligeledes vise tegn på, at der 

er sygdom eller andet, som bør afklares hos den ældre borger. Projektet har arbejdet med screening 

for hurtigere at opdage vægttab og underernæring. 

 

Hvilke risikofaktorer skal vi tackle for at forebygge tab af funktion hos ældre 

hjemmeboende borgere? Baseline data fra WIPP-projektet 

 Ved Paolo Caserotti, Jonathan Vaarst, Gry Kock & Sussi Buhl. 

I WIPP projektet er der udarbejdet en ny systematisk tilgang til at identificere ældre borgere i risiko 

for tab af funktionsevne. Metoden består af tre- trins model til vurdering af risikofaktorer for 

funktionsnedsættelser og funktionstab. Der er udarbejdet baseline data fra de tre involverede 

kommuner (Odense, Esbjerg og Slagelse). Baseline fra 1600 borgere for risikofaktorer som 

inkontinens, smerter, funktionsevne, kognition, træthed og livskvalitet.  

 

En kvalitativ undersøgelse af hvornår ældre evt. har behov og kan benytte 

madservice som rehabilitering. 

Ved Irene Nørlund, lektor og ph.d., Ernærings- og Sundhedsuddannelsen ved Københavns 

Professionshøjskole. 

Formålet med De gode Madkasser er at udvikle et madkoncept som kommunerne vil kunne tilbyde 

ældre. Det er situationsbestemte madkasser som passer til de ældres særlige behov – ved 

hjemkomst fra hospital, ved genoptræning og ved rehabilitering. Perioder i livet hvor ældre er særlig 
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udsatte og følsomme. Ideen er, at den ældre kan visiteres i kommunen til at modtage madkasser i en 

periode på op til 8 uger. Projektet er et samarbejde mellem Københavns Professionshøjskole og 4 

kommuner.  

Det er vigtigt, at mad og måltider er en naturlig del af rehabiliteringsindsatsen fra kommunen, da der 

er både essentielle fysiske og kognitive forhold, der gør sig gældende for at få (den rigtige) mad. Mad 

og måltider er en vigtig dimension af ældrelivet, som ofte overses eller tages for givet, og som 

samtidig øger livskvaliteten. 

Konklusion af den kvalitative undersøgelse:  

De fleste vil helst selv tilberede deres mad, og der er mange forskellige præferencer, som kan være 

vanskelige at opfylde for standardiserede madkasser. Der er brug for mere fleksible systemer, og det 

vil være de kommunalt ansatte, som skal være i stand til at finde løsninger sammen med den ældre, 

og have mulighed for at tilbyde forskellige muligheder, tilpasset den ældres behov. 

 

Senior Hjernetræning  

Ved Århus Kommunes Udrednings- og Rehabiliteringsteam: Bitten Pedersen (træningsassistent), 

Jette Brandsborg (ergoterapeut) og Lise J. Rathje (ergoterapeut). 

Senior hjernetræning er et tiltag i Århus kommune til borgere med kognitiv svækkelse. 

Hjernetræningen er et tiltag for kognitivt svækkede borgere, som ikke har en demensdiagnose. 

Træningsformen er en blanding af forskellige tiltag bestående af selvtræning, holdtræning, 

hjemmetræning og undervisning – deltagelse kræver, at der er pårørende, der kan støtte op om 

hjemmetræning. I træningen lægges der vægt på arbejdshukommelse og problemløsning, indlæring 

og hukommelse, opmærksomhed og forarbejdnings hastighed.   

Efter endt træningsforløb er der forbedringer i de kognitive funktioner hos næsten 3/4 af 

deltagerne. Ligeledes kan effekt aflæses på borgernes visiterede ydelser efter 6 mdr.  

   

Et langt liv uden sygdom - er det muligt?  

Ved Claus Desler Madsen, lektor, molekylærbiolog. 

Hvis vi skal forlænge den samlede levealder, skal vi kigge på celleniveau ifølge molekylærbiologen 

Claus Desler. De sygdomme der typisk slår os ihjel, er alle kendetegnet ved samme risikofaktor, 

nemlig alder. Det vil sige, når cellerne ældes, øges risiko for sygdom.  

Hvorfor ældes vi? - Når en celle ikke kan fungere mere, begår den Apoptose (programeret celledød). 

Den spiser sig selv og gør plads til en ny frisk celle. Når vi bliver gamle, kan cellerne blive senescente. 

Det vil sige, at cellerne går i dvale. Celler i dvale kan ikke “æde sig selv” - Celler der er senescente, 

giver dermed ikke plads til nye friske celler, men fylder bare op.  Det vil sige, at der er færre celler til 

at udføre de samme opgaver. De celler der er tilbage, skal dermed arbejde mere. Senescente celler 

kan smitte andre celler, så flere celler bliver scenescente.  

Senescente celler kan udvikle sig til cancer. Hvis man fjerner de senescente celler, fjerner man også 

en del af kroppens alarmsystem overfor f.eks. cancerceller.  
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Forskning viser, at der findes medicinsk behandling, der kan ødelægge disse celler. Forsøg med mus 

viser at livslængden kan øges med 30% og at der opnås færre aldersrelaterede sygdomme. Der er 

dog mange bivirkninger ved den medicinske behandling, så der forskes fortsat i at udvikle en 

medicin, der måske en dag kan bruges til mennesker. 

Claus Desler Madsen er i Feb 2019 interviewet i denne artikel på DR TV om dette emne.  

https://www.dr.dk/nyheder/viden/kroppen/taettere-paa-evig-ungdom-forskere-tester-

banebrydende-medicin-paa-mennesker  

 

Forebyggelige indlæggelser - gennemgang af den videnskabelige evidens. 

Oplæg ved Ellen Holm, geriater og lektor, Nykøbing Falster Sygehus. 

Sundhedsstyrelsen har udgivet et notat om ”Forebyggelse af uhensigtsmæssige indlæggelser”, hvor 

der bl.a. er angivet en liste over diagnoser, som anses for ”forebyggelige” 

Ifølge Ellen Holm er begrebet ”forebyggelige indlæggelser” en teoretisk konstruktion, og der er ingen 

evidens for at lave en særlig diagnoseliste. Med den geriatriske patient er det forskelligt, hvilken 

diagnose der ”vælter læsset”. 

Genindlæggelser af skrøbelige patienter kan formentlig forebygges ved bedre sektorovergange. 

Akutte indlæggelser af geriatriske patienter kan reduceres ved systematisk geriatrisk vurdering, 

målrettet indsats og opfølgning 

Ellen Holm har i en artikel på Ugeskriftet.dk beskrevet, at hun ekstremt sjældent ser indlæggelser, 

som hun vil betegne som uhensigtsmæssige. Hvis du har adgang til Ugeskriftet.dk, kan du læse 

artiklen der: https://ugeskriftet.dk/nyhed/geriater-sundhedsaftalens-forebyggelige-indlaeggelser-

findes-ikke   

 

Biologisk alder og sund aldring. 

Ved Karina Husted, ph.-d. studerende ved Boimedicinsk Institut, Københavns Universitet. 

På baggrund af sit ph. d. studie fortæller Karina Husted om sin forskning om sundhedstilstand og 

aldringsprocessens betydning for biologisk aldring. Der ses på hvordan inaktiv livsstil og usund kost 

øger risikoen for overvægt og fedme, som resulterer i livsstilssygdomme. Ud fra en analyse af 

kondital, bevægelighed og iltoptagelse, ses på, hvordan kroppens sundhedstilstand kan nedsætte 

body age. Omvendt kan ens body age bedres ved træning. Body age viser sig at være en 

betydningsfuld faktor som motivationsfaktor til at bedre livsstil og øge livskvalitet. Forskningen er 

lavet på baggrund af analyser af målinger før og efter forskellige tiltag foretaget i et antal 

virksomheder.     

 

  

https://www.dr.dk/nyheder/viden/kroppen/taettere-paa-evig-ungdom-forskere-tester-banebrydende-medicin-paa-mennesker
https://www.dr.dk/nyheder/viden/kroppen/taettere-paa-evig-ungdom-forskere-tester-banebrydende-medicin-paa-mennesker
https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2017/Forebyggelse-af-uhensigtsmæssige-indlæggelser---en-oversigt-over-viden-om-kommunale-indsatser.ashx?la=da&hash=4B22784DD77A5899D4A9D2E20AD8E8C39F450D8D
https://ugeskriftet.dk/nyhed/geriater-sundhedsaftalens-forebyggelige-indlaeggelser-findes-ikke
https://ugeskriftet.dk/nyhed/geriater-sundhedsaftalens-forebyggelige-indlaeggelser-findes-ikke
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Kan kroniske sygdomme have facetter af tidlig aldring.  

Ved Claus Desler Madsen, lektor, molekylærbiolog. 

Oplægget omhandler, hvordan kroniske sygdomme kan have betydning for en tidlig aldring, samt om 

hvordan kronisk aldring foregår på celleniveau. Der fortælles om biologisk aldring, der er individuel 

og har en sammenhæng til de kroniske sygdomme og livsstil.  

Mennesket har en naturlig kronisk aldringsproces, som kan rammes og påvirkes af kroniske 

sygdomme som slagtilfælde, hjerte- karsygdomme, demens, lungesygdomme og kræft. Disse 

kroniske sygdomme påvirker den biologiske aldring, så den øges. Håbet er, på sigt, at kunne finde 

tilgange til at identificere risikofaktorer, der giver kroniske sygdomme for herved langsigtet, at kunne 

behandle de kroniske sygdomme bedre med nye behandlingsformer. Af forebyggelsestiltag nævnes 

kost, motion og medicin. 

 

 

  

 


