
duktivitet og styre omkostningerne i 
sundhedssektoren. Der er en afledt 
hyppighed af aldersassocierede syg-
domme, når vi lever længere, herunder 
kræft, neurodegenerative sygdomme 
og hjerte-kar-sygdomme. Det har store 
konsekvenser for samfundet, og natio-
nalt og globalt er interessen for alders-
forskningen derfor stigende. Center for 
Sund Aldring, CESA, har placeret sig 
centralt i netop den nationale og glo-
bale dagsorden for aldersforskningen. 
Vi har gjort det ved hele tiden at have 
fokus på ‘sammenhæng’.

Tematiseret, tværfaglig forskning
I CESA har vi inddelt vores forsknings-
områder i tre temaer. På den måde 
sender vi aldersforskningen ind i nye 

Aldrig har vi levet så længe, som vi gør 
nu. Men der er så meget andet i livet 
end bare at leve. Blot at kunne lægge 
år til fødselsattesten er ikke nok. Livs-
kvalitet, vitalitet og energi står centralt i 
det moderne menneskes opfattelse af, 
hvad der er ‘Det gode liv’. Derfor står 
det også centralt i aldersforskningen at 
finde ud af, ikke bare hvorfor og hvor-
dan vi lever længere, men også hvad 
der gør de ældre år mere leveværdige. 
 Det er ikke kun for det enkelte men-
neskes skyld, at aldersforskningen er 
vigtig. Også på samfundsplan spiller 
aldersforskningen en central rolle. Når 
fremtidsperspektivet er et samfund 
med flere ældre, der lever længere, 
så er det samfundsøkonomiske behov 
åbenlyst: samfundet må øge sin pro-
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sammenhænge: vi zoomer helt ind på 
celleniveau og helt ud på samfunds-
plan. Alle temaer er ligeværdige ind-
spark til nogle af de tværgående pro-
blemstillinger, vi leder efter svaret på. 
De temaer vi arbejder med er: 

1. Sundhedsfremmende innovationer, 
hvor vi undersøger lokalsamfundets 
betydning og muligheder for at 
fremme ældres sundhed og energi 
i den sidste del af livet. Vi foku-
serer også på, hvordan historiske 
og sociale forandringer påvirker 
relationer, både mellem mennesker 
og mellem generationer.

2. Aldringsprocesser gennem livsforlø-
bet, er et område, hvor vi undersø-
ger borgernes motivation til en aktiv 

Sund aldring i nye sammenhænge
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livsstil, og hvad der sker i muskler 
og hjernen, når vi bliver ældre.

3. Energiniveauer hos mennesker er 
temaet, hvor vi fokuserer på krop-
pens manglende evne til at reparere 
skader i celler og dermed i væv og 
organer, når vi ældes.

Nye sammenhænge er også en væ-
sentlig motor i vores helt unikke 
 tværfaglige måde at arbejde på. Vi 
 tiltrækker i disse år endnu flere dygtige 
forskere fra hele verden, og vi oplever, 
at netop den tværfaglige arbejds model 
opleves som noget helt særligt – og 
ikke mindst som meget fremmende 
for konstant at flytte aldersforskningen 
fremad. I 2016 forventes den nye ud-
videlse af Panum, Mærsk-bygningen, 
at være færdig. Mange af CESAs med-
arbejdere skal derfor flytte fysisk sam-
men i den topmoderne nye bygning, 
og det betyder igen, at vores forskning 
kan indgå i nye sammenhænge: når vi 
arbejder i de samme lokaler, kan vi lade 
os inspirere og være åbne for nye tvær-
faglige samarbejder og ideer. 

En central aktør, nationalt og 
internationalt
CESA har i de senere år cementeret 
 vores centrale placering på den inter-
nationale aldersforsknings-scene: fra fx 
IARU (internationalt samarbejde mel-
lem 10 af verdens bedste universiteter) 
over MARRIAGE (EU-finansieret samar-
bejde med 8 europæiske aldersforsk-
ningsinstitutter) til ABRAHAM (trans-
atlantisk forskningssamarbejde mellem 
Europa, USA og Canada). Vi vil i de 
kommende år fortsætte med at enga-
gere os internationalt, blandt andet i 
EIT Health. EIT Health er et europæ-
isk konsortium, som udvikler innova-
tive løsninger til at fremme sund livsstil 
og aktiv aldring. Vores første aktivi-
tet indenfor EIT Health paraplyen er 
udviklingen af en ny sommerskole: 
‘Sundhedsinnovation for den aldrende 
befolkning’. Sommerskolen bliver ud-
viklet i samarbejde med Copenhagen 
Business School, Novo Nordisk og in-
novation og entreprenørhubben SUND 
Vækst. 

Forskningsresultater i spil
Også kommunikationsmæssigt bevæ-
ger vi i os konsekvent ind i nye sam-
menhænge og finder nye måder at vise 
vores forskning til verden på. Det er et 
klart mål, at vores forskning skal helt 
ud til de almindelige borgere, som vi vil 
skabe undren og appetit hos. Hvis de 
lærer vores forskning at kende og vil 
vide mere, kan vi give dem den betyd-
ningsfulde sidegevinst, at flere borgere, 
unge som gamle, kan bruge vores re-
sultater til at leve længere liv med mere 
livskvalitet.
 I CESA lægger vi i det hele taget me-
get stor vægt på, at vores forsknings-
resultater kommer i spil i samfundet. 
Forskningen skal på arbejde i samfun-
det, mens vi forsker. Borgernes per-
spektiver og erfaringer er meget vigtige 
for vores arbejde. Derfor arbejder vi 
målrettet med at engagere befolknin-
gen, sundhedsprofessionelle og politi-
ske beslutningstagere i forskningsakti-
viteter og -resultater med dialog som 
vigtigste arbejdsredskab. Det lykkedes 
også i 2015, hvor vi levede op til vores 
mål om at gøre CESA til en værdsat og 
vigtig kilde til nyheder, debat og hold-
ninger om sund aldring i Danmark.

Aktivt og anset forskningscenter
CESAs årsrapport fra 2015 viser, at vi 
fortsætter de gode takter fra 2014 i de 
tre temaer. I 2015 publicerede CESA 
177 videnskabelige artikler og deltager 
desuden aktivt ved videnskabelige kon-
ferencer, symposier, møder, workshops 
og seminarer i ind og udland. CESA 
har også vist sit værd som støttevær-
digt forskningscenter: I 2015 tiltrak vi 
38 mio. kr. i ekstern finansiering i tillæg 
til grundbevillingen fra  Nordea-fonden. 
De eksterne bevillinger betyder, at ud-
over de 75 medarbejdere, som  lønnes 
helt eller delvist af grundbevillingen, 
har CESA tilknyttet yderligere 163 med-
arbejdere. 
 Et fokuspunkt i CESA er uddannelse, 
hvor et vigtigt element er de tværfag-
lige kurser og sommerskoler på ph.d.-, 
kandidat- og bachelorniveau. Der-
udover bidrager vores forskere som 
ph.d.-vejledere, med præsentationer 
for studerende ved opgave- og specia-

leskrivning og med postgraduate/an-
dre uddannelsesaktiviteter. I interna-
tional kontekst holdt vi for femte år i 
træk den internationale og tværfaglige 
IARU Summer School ‘Interdisciplinary 
Aspects of Healthy Aging’, som er en 
stor succes blandt vores partneruniver-
siteter i IARU alliancen.

Forskningsresultater
Helt centralt i CESA er naturligvis forsk-
ningen. Detaljerede beskrivelser kan 
findes i årsrapporten fra 2015:  
sundaldring.ku.dk/forskning/resultater/ 
aarsrapporter. Nedenfor beskriver vi 
udvalgte resultater. 

Sundhedsfremmende  
innovationer
Vores forskning i sundhedsfremmende 
innovationer skal identificere, hvordan 
diversiteten i lokalsamfund påvirker 
ældres sundhed og energi. I et projekt 
undersøger vi, hvordan det aktive æl-
dreliv udfolder sig i kommunerne Ishøj, 
Vordingborg og København. Et cen-
tralt begreb er samskabelse, som er en 
ny måde at forstå relationen mellem 
borger og kommune på. Her invite-
res borgeren til at deltage i kommu-
nale beslutningsprocesser. Projektet 
undersøger, hvordan ældre borgere og 
kommunerne agerer i konkrete sam-
skabelsesinitiativer, og hvordan aktivt 
borgerskab blandt ældre bliver frem-
met igennem samskabte initiativer.
 Udvikling og brug af velfærdstekno-
logi, der støtter og drager omsorg for 
ældre i deres hverdag, vinder indpas. 
I et projekt har vi undersøgt, hvordan 
man kan forstå velfærdsteknologi, og 
hvordan designere af velfærdsteknolo-
gi ”ser” på de ældre og på deres egen 
rolle. Vi har interviewet ældre, sund-
hedsprofessionelle og designere. Vi har 
afdækket to gængse arketyper, der 
gennemsyrer designkoncepter og pro-
totyper: 1) ‘Den skrøbelige ældre’ og 
2) ‘Den empatiske designer’. Viden om 
arketyper er nyttig for at forstå de im-
plicitte ‘moralske’ forståelser i velfærds-
teknologiske projekter, som teknologi-
erne udvikles på basis af. Vores projekt 
har også vist, at de potentielle brugere 
ofte har svært ved at genkende sig selv 
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som ‘skrøbelige ældre’ og derfor har 
svært ved at se sig selv som brugere af 
teknologien. 
 I samarbejde med sundhedsmyndig-
hederne i Danmark, Norge og Sverige 
har vi undersøgt, hvordan kommuner 
kan øge social lighed i sundhed. Vores 
fokus var, hvilke barrierer og  løsninger, 
der er ved implementering af tiltag 
rettet mod at reducere social ulighed 
i sundhed. Projektet viser, hvordan 
 parterne i et sundhedshus kan etablere 
tværsektorielle samarbejder i hverda-
gen og dermed forbedre ressourceud-
nyttelsen og øge kvaliteten i indsatsen 
overfor ældre borgere. 
 I et projekt undersøger vi forebyg-
gende hjemmebesøg i et udsat bolig-
område. Vi afprøver og dokumente-
rer en særlig tilrettelagt indsats for at 
opspore og fremme sundhed blandt 
særligt udsatte ældre med etnisk 
 minoritetsbaggrund. Foreløbige resul-
tater  viser, at en tæt kobling mellem 
forskning og praksis har stor betydning 
for målgruppeinddragelse, relevans og 
gennemførsel af lokalsamfundsbasere-
de sundhedsfremmetilbud. Koblingen 
sikrer også en stringent dokumentation 
af implementering og effekt. 

Aldringsprocesser gennem 
 livsforløbet
Forskning i livsforløb og aldring har 
vist, at den helt tidlige vækst og ud-
vikling har betydning for udviklingen 
af psykiske egenskaber som intelligens 
og personlighed, og at det kan præge 
vores sociale forhold og helbred senere 
i livet. Vores resultater underbygger 
den generelle pointe. Samtidig ser det 
ud til, at belastninger tidligt i livet kan 
have betydning for den måde, man se-
nere reagerer på stress. Det kan måske 
forklare, at man hos midaldrende kan 
se tydelige sociale forskelle i stress- 
belastninger. I et andet projekt har 
vi også vist en tydelig sammenhæng 
 mellem mænds intelligens målt ved 
militærsession og efterfølgende fysisk 
funktion som midaldrende. Resultater-
ne viser, at jo højere intelligensscore, jo 
bedre fysisk funktion.
 Forskningen i sammenhænge mel-
lem aldring, kognition og hjernefunk-

tion tyder på, at ændringer i hjernens 
aktiveringsmønstre kan være et tidligt 
tegn på aldersrelaterede ændringer i 
kognitiv funktion. Der er meget store 
individuelle forskelle i den måde, vi æl-
des kognitivt, og det er derfor vigtigt 
at identificere faktorer, der påvirker 
den kognitive aldring. For at identifi-
cere sådanne faktorer gennemfører vi 
undersøgelser, hvor vi i udvalgte grup-
per sammenligner kognitiv funktion i 
ung voksenalder med kognitiv funktion 
senere i livet. Det kan på sigt gøre det 
muligt at designe sundhedsfremmende 
strategier for fremtidens ældre. 
 Fysisk aktivitet og træning ser ud til 
at være en af de bedste måder at und-
gå aldersrelaterede helbredsproblemer 
og funktionsnedsættelser. Vi gennem-
fører et stort anlagt interventionspro-
jekt, som både sigter mod at analysere 
de fysiologiske effekter af forskellige 
former for træning og mod at vurdere, 
om selve træningens karakter (hård 
 eller lettere træning) har betydning for 
deltagernes motivation for at gennem-
føre træningsprogrammet og forblive 
fysisk aktive. Projektet har i 2015 haft 
stor succes med at rekruttere  deltagere. 
Vi rekrutterer 3-4 om dagen og har pt. 
325 deltagere.
 Omkring 600.000 danskere tager 
kolesterolsænkende medicin  (statiner) 
for at forebygge hjertesygdom. De fle-
ste oplever ingen bivirkninger, men 
omkring 20-30% (dog op til 75% 
blandt de fysisk aktive) rapporterer mu-
skelsmerter og ømhed. Vores resultater 
viser, at muskelsmerterne er  forbundet 
med dét at være fysisk aktiv og træne, 
og at bivirkningerne derfor er hyppi-
gere for de fysisk aktive. Vi har derfor 
projekter i gang, der skal belyse for-
skellige forbrugs- og  aktivitetsmønstre 
og den biologiske baggrund for de 
muskelære bivirkninger. Resultater fra 
CESA viser, at baggrunden for muskel-
smerter er en negativ effekt af statiner 
på musklernes energidannelse. Vi har 
desuden undersøgt, hvordan medier-
nes ofte negative omtale af statiner 
 påvirker brugernes forbrugsmønstre. 
Resultaterne viser, at heftigt medie-
fokus – fx i en BT-kampagne med ad-
skillige forsider om emnet – medfører 

stor nedgang i antallet af indløste re-
cepter på statiner i perioden efter. 

Energiniveauer hos mennesker
Gennem livet bliver vores krop slidt, og 
det gør os mere modtagelige overfor 
sygdomme og skavanker. Aldring er 
dermed forbundet med et helt natur-
ligt fald i ‘vitalitet’. For at sænke far-
ten af faldet må vi forstå de processer i 
kroppens celler, som gør, at vi ældes. 
 Cellers DNA skal kopieres, før celler-
ne kan dele sig. De to nye celler, der er 
et produkt af celledelingen, er dermed 
udstyret med et komplet og velfunge-
rende sæt af vores 46 kromosomer. Vi 
har i samarbejde med Center for Kro-
mosomstabilitet opnået banebrydende 
resultater. Resultaterne viser, at den nu-
værende videnskabelige beskrivelse af 
cellecyklus i menneskets celler bør om-
skrives i lærebøgerne. Den nye viden 
kan føre til udviklingen af nye behand-
lingsmuligheder, målrettet forskellige 
kræftformers ‘akilleshæl’. Vi har derud-
over også opdaget vigtige mekanismer, 
som kan beskytte celler eller DNA, når 
celler udsættes for stress.
 Gennem hele livet er det vigtigt, at 
vi er i stand til producere energi, så vi 
kan opretholde en sund og aktiv livsstil. 
Med alderen fungerer cellernes energi-
stationer, de såkaldte mitokondrier, dår-
ligere. Det bidrager – sammen med en 
iboende skrøbelighed af vores arvemas-
se – til aldersrelaterede sygdomme og 
skavanker. Udviklingen af aldringrelate-
rede sygdomme, som diabetes, hjerte-
kar-sygdomme og demens, kan påvir-
kes af mitokondriernes tilstand. I dag 
kan Alzheimer’s sygdom ikke kureres, 
men forskningen kender til forebyggen-
de tiltag, som kan udsætte eller forhin-
dre lidelsen. Vi har i CESA fundet tegn 
på, at mængden af DNA- byggesten i 
blodet kan være en indikator for meget 
tidlige tegn på Alzheimer. På sigt kan 
den viden måske føre til, at man udfra 
en simpel blodprøve kan vurdere indi-
viders risiko for Alzheimer så tidligt, at 
man med enkelte livsstilsændringer kan 
forhindre sygdommen fuldstændigt. 
 Fysisk aktivitet medfører fysiologiske 
ændringer, der forbedrer vores musk-
lers ydeevne og vitalitet. Vi har i CESA 



vist, at fysisk træning gennem hele 
 livet, der omfatter både styrke- og ud-
holdenhedstræning sikrer, at muskel-
massen bibeholdes. Samtidig viser re-
sultaterne, at ophobningen af fedt og 
bindevæv i og omkring musklerne kan 
forsinkes med livslang træning. Det be-
tyder, at ældre, der er aktive, er bedre 
til at omsætte fedt fra kosten til energi, 
så det ikke ophober sig i og omkring 
musklerne og fører til livsstilssygdom-
me som type 2-diabetes. Resultater fra 
CESA har også vist, at vedlige holdelse 
af muskelmassen hos ældre sænker ri-
sikoen for inflammation.

Kommunikation og outreach
CESAs kommunikationsplatform arbej-
der strategisk med formidling til den 
brede befolkning og til interessenter 
med indflydelse på, at befolkningen 
kan få en sund alderdom. I 2014 udar-
bejdede vi en stakeholderstrategi. De 
primære målgrupper er ældreorganisa-
tioner, beslutningstagere i kommuner, 
sundhedsprofessionelle og udvalgte 
patientorganisationer. Målet er, at vi-
den om sund aldring løbende er på 
dagsordenen, og at centerets forskning 
kan danne basis for forskningsbaserede 
 anbefalinger til myndigheder, beslut-
ningstagere og borgere.
 En vigtig stakeholder-aktivitet i 2015 
var vores deltagelse i Folkemødet. Må-
let var at styrke relationen til primære 
samarbejdspartnere og promovere sund 
aldring som mærkesag. Vi havde tre 
annoncerede events, heraf to i Ældre 
Sagens telt, primært rettet mod stake-
holders. I den ene event science slam-
mede tre forskere og indgik i debat 
med de fremmødte, der talte repræsen-
tanter fra bl.a. Nordea-fonden, Danske 

Ældreråd, Danske Fysioterapeuter og 
flere kommuner. Et andet tiltag i 2015 
er samarbejdet med Nordea- fonden om 
at holde uformelle møder for interes-
senter baseret på vores resultater. Målet 
er at give en status på centerets resulta-
ter og bringe interessenter sammen for 
at dele viden, erfaringer og behov, samt 
undersøge samarbejdsmuligheder. 
 For at nå den brede befolkning for-
midles vores forskning på mange plat-
forme og i forskellige formater. En vig-
tig setting for formidlingsaktiviteter er 
Medicinsk Museion. Her er formidlin-
gen inspireret af kendte museumsfor-
mater som udstillinger, omvisninger og 
aktiviteter. I 2015 har vi udviklet suc-
cesfulde udstillinger og omvisninger 
som fx ‘Rundt om hjernen for børn og 
bedster’, der blev afholdt 34 gange. 
Her kunne børn, unge og ældre studere 
hjernen og kraniet helt tæt på og blive 
klogere på både unge og ældre hjerner.  
 Vi har også udviklet nye engageren-
de event-formater. Et eksempel er pop-
up eventet: ‘Test din alder’, der har væ-
ret brugt i flere setting. Deltagerne fik 
testet håndgrebsstyrke og evnen til at 
rejse og sætte sig hurtigt som tillempet 
mål for fysisk alder. Projektet ‘Pensions-
fortællinger’ er et andet eksempel på 
et nyt formidlingskoncept. I projek-
tet undersøger vi identitet og mestring 
i forbindelse med pensionering og 
livsovergange. Det blev i 2015 bl.a. til 
en bydelsvandring, et udstillingskon-
cept og en udstillingsevent. CESA har i 
2015 afholdt i alt 35 events (se CESAs 
årshjul).
 Derudover har vi videreudviklet vores 
succesfulde tilstedeværelse på Face-
book, som i slutningen af 2015 havde 
cirka 10.400 følgere. Vi har også eks-

perimenteret med tilstedeværelse på 
andre sociale medier. På Instagram 
samarbejder vi med forskere om at for-
midle deres daglige arbejde med fokus 
på forskningsprocessen. 
 I 2015 har vi gjort flittig brug af pres-
semeddelelser og kontakter til danske 
og internationale journalister for at 
sprede grundlæggende budskaber til 
den brede befolkning i Danmark og i 
udlandet. Antallet af omtaler i danske 
medier er steget fra 158 (2012) til 235 
(2015), en stigning på 50% og i inter-
nationale medier fra 0 (2012) to 263 
(2015). 
 Udover  kommunikationsplatformens 
aktiviteter arbejder centrets manage-
mentgruppe med at forbedre den 
tværvidenskabelige kommunikation 
 inden for centret ved hjælp af semina-
rer og workshops, samt med at udvikle 
centrets brand, nationalt og internatio-
nalt.

Scientific Advisory Board
Vores nye internationale Scientific Ad-
visory Board, SAB, mødtes for første 
gang i september. Formanden for SAB 
professor Boo Johansson fra Göte-
borg Universitet siger: ”Københavns 
Universitet skal lykønskes for dets støt-
te til CESA og for at bringe verdens-
klasse-forskere sammen til at udføre 
‘state-of-the-art’ forskning i centrale 
aldersrelaterede emner fra aldringens 
molekylærbiologi til sociale aspekter 
af aldringsprocessen. Jeg forventer en 
endnu større eksponering af CESA i 
outreach aktiviteter lokalt, i nordiske 
sammenhænge og på den internatio-
nale scene, udover en løbende produk-
tion af vigtige publikationer om nye 
aspekter af aldringsrelaterede emner.”
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