
Dermed har vi fået muligheden for i 
endnu højere grad at udleve dét, der 
hele tiden har været Center for Sund 
Aldrings grundtanke: det tværfaglige 
samarbejde. Når vi deler lokaler giver 
det dynamik og skaber grobund for 
nye samarbejder, også med omverde-
nen. 

I dialog med samfundet
Center for Sund Aldring er i dialog 
med partnere uden for universiteterne 
og sætter nye standarder for, hvordan 
et forskningscenter kan samarbejde 
med eksterne interessenter. Vores 
samarbejdspartnere er både private og 
offentlige institutioner, frivillige, myn-
digheder og interesseorganisationer 
- både nationalt og internationalt. Vi 

Aldersforskningen flytter sig i disse år: 
Nye forskningsprojekter og samar-
bejder kommer til sammen med nye 
måder at drive aldersforskningen 
fremad. Center for Sund Aldring flytter 
med, så vi konstant befinder os, hvor 
vi har været siden centerets start: helt 
fremme i den nationale og internatio-
nale aldersforsknings forreste række. 
 Helt fysisk har det betydet, at Center 
for Sund Aldring nu er ’flyttet sam-
men’ i Mærsk Tårnet i København, der 
blev indviet i 2017. Her har vi samlet 
mange af vores forskningsenheder i 
flotte nye faciliteter med det fremme-
ste inden for teknologi og laboratorier, 
der bryder grænserne for traditionel 
forskning og understøtter fleksible og 
stimulerende forskningsmiljøer. 
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ønsker at gå i dialog, lytte til behovene 
i samfundet og sammen med partnere 
definere nye projekter. Kun sammen 
kan vi sætte forskningen og forsk-
ningsresultaterne i spil og omsætte 
resultater til praksis. 
 Det gælder aktivitets- og formid-
lingsprojektet Hold Hjernen Frisk, som 
centeret gennemfører sammen med 
DGI og Slots- og Kulturstyrelsen over 
en to-årig periode. Det er et højaktuelt 
projekt, fordi antallet af ældre over 
80 år vil være tredoblet i 2050. Derfor 
er sunde ældre en god investering, 
ikke bare for den enkeltes livskvalitet, 
men også samfundsøkonomisk. Vi 
ved allerede, at fysisk aktivitet, mental 
stimulering og socialt samvær er 
vigtige elementer. Hold Hjernen Frisk 
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skaber derfor – med en kombination 
af de tre elementer - engagerende 
og fællesskabsskabende aktiviteter 
for seniorer omkring pensionsalderen 
over hele landet. Samtidig er projektet 
et unikt og nyskabende samarbejde 
mellem foreningslivet, bibliotekerne og 
forskningen. 
 Et andet eksempel handler om 
den kolesterolnedsættende medi-
cin, statiner, som 10 procent af den 
danske befolkning tager for at undgå 
hjerte-kar-sygdomme. I det tværfaglige 
projekt LIFESTAT, som er afsluttet i 
2017, har forskerne analyseret, hvilken 
indflydelse brugen af statiner har på 
brugernes sundhed, livsstil og trivsel. 
Projektet har vist, at det ikke kun er 
kolesteroltallet, men også den samlede 
livskvalitet, livsstil og vaner, der skal 
tages med, når der skal tages stilling 
til, om en person skal tage koleste-
rolsænkende medicin. Som en del af 
projektet er der udviklet et dialogværk-
tøj (se mere på http://kolesteroldialog.
dk/), som guide til borgerens dialog 
med lægen om kolesterolsænkende 
behandling. Derudover er projektets 
resultater blevet formidlet i en avis 
med 14 artikler målrettet praktiserende 
læger og andre sundhedsprofessio-
nelle. Avisen er sendt til alle landets 
praktiserende læger. 
 Et tredje eksempel er det tværfaglige 
CALM-projektet, der undersøger, om 
tabet af muskelmasse og muskelfunk-
tion kan modvirkes af en proteinrig 
kost og fysisk træning. I projektet, som 
blev afsluttet i 2017, sammenligner 
vi effekterne af ekstra proteinindtag 
og let muskeltræning hver for sig og 
i kombination. Vi undersøger også, 
hvilke barrierer der gør det sværere 
for ældre at tage anbefalinger og 
livsstilsændringer til sig. Ét er at skabe 
anbefalinger, men det er en stor 
udfordring at få ældre til at tage dem 
til sig. Derfor kombinerede vi viden og 
metoder fra forskellige discipliner, der 
munder ud i anbefalinger, livsstilskon-
cepter og produktudvikling. Projektet 
fjerner barrierer og giver flere ældre 
mulighed for at leve sunde, uafhæn-
gige liv. 

Aktivt og anset forskningscenter
I 2017 publicerede Center for Sund 
Aldring 181 videnskabelige artikler, 
herunder i højt rangerede tidskrifter 
som New England Journal of Medicine 
and Nature. Derudover deltog vi aktivt 
ved videnskabelige konferencer, work-
shops og seminarer i ind- og udland. 
I 2017 tiltrak vi 52,5 mio. kr. i ekstern 
finansiering i tillæg til grundbevillingen 
fra Nordea-fonden. Det viser, at cente-
ret er et både solidt forankret og aner-
kendt forskningscenter. Bevillingerne 
betyder, at ud over 100 medarbejdere, 
som lønnes helt eller delvist af grund-
bevillingen, har vi tilknyttet yderligere 
148 medarbejdere. 
 Et fokuspunkt i centeret er uddan-
nelse, hvor et vigtigt element er de 
tværfaglige kurser og sommerskoler 
på ph.d.-, kandidat- og bachelorni-
veau. Derudover indgår forskerne i den 
almene undervisning på Københavns 
Universitet og bidrager som speciale- og 
ph.d.-vejledere. I international kontekst 
holdt vi for syvende år i træk den inter-
nationale, tværfaglige IARU Summer 
School “Interdisciplinary Aspects of 
Healthy Aging” og for andet år holdt vi 
“EIT Health Summer School”, som har 
fokus på innovation og entreprenørskab.

Forskningsresultater
Helt centralt i centeret er naturligvis 
forskningen. Vi har inddelt vores 
forskningsområder i tre temaer, hvor vi 
zoomer helt ind på celleniveau og helt 
ud på samfundsplan. Temaerne er:  
1) Sundhedsfremmende innovationer 
2) Aldringsprocesser gennem livsforlø-
bet 3) Energiniveauer hos mennesker. 
Nedenfor beskriver vi udvalgte resulta-
ter fra 2017 inden for de tre temaer: 

Sundhedsfremmende innovationer 
Udvikling og brug af velfærdsteknologi 
i rehabiliterende arbejde med ældre 
vinder i stigende grad indpas. I et 
projekt har vi fulgt implementering af 
en teknologi udviklet til fysisk rehabili-
tering af borgere, der har gennemgået 
en hofteoperation. Projektet viser, 
hvordan teknologien kan bruges til at 
guide borgerne i deres træning trods 

fysisk afstand. Succesfuld implemente-
ring kræver væsentlig omorganisering 
af den sundhedsprofessionelles arbejde 
og den rehabiliterende indsats, bl.a. 
for, at borgere kan agere hensigtsmæs-
sigt på teknologiens anbefalinger, når 
de træner hjemme. Studiet gør op med 
den gængse forestilling om, at teknolo-
gier er i stand til at handle alene. Det 
viser, at hvis teknologierne skal fungere 
som en positiv støtte for borgernes 
hjemmetræning, kræver det, at de hele 
tiden justeres og tilpasses den enkelte. 
  Ældre borgere med etnisk minori-
tetsbaggrund udgør en stadigt større 
gruppe, men mange sundhedstilbud er 
ikke tilpasset borgere med forskellige 
kulturelle, sproglige og psykosociale 
behov og ressourcer. Samtidigt er social 
ulighed i sundhed en væsentlig og 
stigende problematik blandt ældre. I 
en række projekter belyser vi, hvordan 
man i forskellige sektorer kan sikre, at 
tilbud til fremme af sund aldring reflek-
terer den diversitet, der er i befolknin-
gen, både etnisk og socialt. Projekterne 
viser betydningen af proaktiv rekrutte-
ring til tilbud i nærmiljøet, potentialer-
ne ved samarbejde med foreningslivet 
og andre frivillige, og nødvendigheden 
af øget kulturel kompetence blandt 
sundhedsprofessionelle. 
 Begrebet samskabelse har i stigende 
grad vundet indpas i danske kom-
muner. Samskabelse bruges i en bred 
betydning for forskellige typer af nye 
samarbejdsrelationer mellem offentlige 
og private aktører, som fx borgere og 
frivillige. Ishøj Kommune arbejder med 
samskabelse som udviklingsmetode på 
ældreområdet. De har med kulturud-
viklingsforløbet “Det gode og værdige 
ældreliv” øget fokus på samskabelse og 
innovation som arbejdsmetoder. I pro-
jektet “Brudflader og samspil på ældre-
området” undersøgte vi eksisterende og 
nye arbejdsprocesser i Ishøj og bidrog til 
kompetenceudvikling på ældreområdet. 
Projektet viste, at samskabelse skaber 
nye rammer for faglighed og frivillighed, 
som både udfordrer og skal tilpasses de 
eksisterende rammer og praksisser, og 
som både kommunen og de frivillige 
aktører skal kunne håndtere.



Aldringsprocesser  
gennem livsforløbet 
Forskningen i livsforløb og aldring har 
vist en række sammenhænge mellem 
den helt tidlige vækst og udvikling og 
sociale, psykologiske og helbredsmæs-
sige forhold hos midaldrende og ældre 
aldersgrupper. En række analyser peger 
på, at belastninger tidligt i livet kan 
have betydning for stress-belastning og 
helbred hos midaldrende. Over livsfor-
løbet ser det ud til, at både individfak-
torer - som personlighed og intelligens 
- og belastende sociale relationer har 
betydning for den måde, vi ældes på, 
og dermed for sygelighed og dødelig-
hed i den senere del af tilværelsen.
 Der er meget store individuelle for-
skelle i måden, vi ældes kognitivt. Det 
er derfor vigtigt at identificere faktorer, 
der kan forklare forskellene i ældres 
tab af kognitiv funktion. For at identi-
ficere sådanne faktorer har vi gen-
nemført en række undersøgelser, hvor 
udvalgte gruppers kognitive funktion 
bliver sammenlignet i ung voksenalder 
med kognitiv funktion senere i livet. 
Analyserne peger på en række faktorer, 
der kan have betydning for kognitiv 
aldring: Søvnkvalitet, længden af det 
område af DNA’et, der kaldes telomer, 
og strukturelle og funktionelle forhold 
i hjernen, der kan belyses ved hjerne-
scanninger og måling af hjernens 
elektriske aktivitet. 
 Fysisk aktivitet og træning ser ud 
til at være en af de bedste måder at 
undgå aldersrelaterede helbredspro-
blemer og funktionsnedsættelser. Vi 
har inkluderet 450 mænd og kvinder 
mellem 62 og 70 år i et stort anlagt 
interventionsprojekt, som både sigter 
mod at analysere de fysiologiske effek-
ter af forskellige former for træning og 
mod at vurdere, om selve træningens 
karakter (hård eller lettere træning) har 
betydning for deltagernes motivation 
for at gennemføre træningsprogram-
met og forblive fysisk aktive efter 
interventionen.
 De fleste oplever ingen bivirknin-
ger ved kolesterolsænkende medicin 
for at forebygge hjertesygdom, men 
omkring 20-30% af brugerne og op 

til 75% blandt fysisk aktive rapporte-
rer muskelsmerter og ømhed. Det er 
sandsynligt, at muskelsmerter betyder, 
at brugerne af kolesterolsænkende 
medicin bliver mindre fysisk aktive, og 
at bivirkningerne derfor kan påvirke 
brugernes helbredstilstand negativt. 
Bivirkningerne kan derfor påvirke 
brugernes helbredstilstand negativt. 
Den viden kan praktiserende læger og 
deres patienter få gavn af i fremti-
den, og derfor blev resultaterne delt 
på “Lægedage” - en konference for 
praksissektoren. Vi har inkluderet cirka 
150 personer i analyser af de biolo-
giske effekter af kolesterolsænkende 
medicin, forskellige forbrugsmønstre 
og brugernes opfattelse af sundheds- 
og sygdomsrisiko.

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 farten 
af dette fald i ’vitalitet’ må vi forstå 
de processer i kroppens celler, som 
gør, at vi ældes. Den aldersbetingende 
udfordring af reparationsprocesserne 
i vores celler er genstand for betydelig 
fokus, og vi har vist nye og vigtige 
mekanismer. 
 Nogle af processerne ser ud til at 
være koblet til såvel tab af skelet-
muskulatur, kaldet sarkopeni, som 
til neurodegenerative sygdomme, fx 
demens. Ved at stimulere bestemte 
processer kan cellernes kraftværker, de 
såkaldte mitokondrier, bedre opret-
holde deres funktion med alderen, og 
det er relateret til den overordnede cel-
lefunktion og den konstante reparation 
af vores arvemasse. Med et indgående 
kendskab til mekanismerne bag cellers 
aldring kan vi på sigt bremse eller ud-
skyde den aldring, der sker i cellerne.
 Selv meget gamle personer kan 
gennem fysisk træning få en øget 
muskelmasse og dermed blive bedre til 
at klare daglige gøremål. De fremskri-
dende betændelsesprocesser, som ses 
med alderen, har en dæmpende virk-
ning på muskelvæksten. Forskningen 

viser også, at med alderen kan såvel 
regelmæssig træning som medicinsk 
behandling påvirke opretholdelsen 
af muskelmasse. Ved genoptræning 
viser vores resultater, at der er et 
samspil mellem bindevævets celler og 
musklernes stamceller, som bidrager til 
at udbedre muskelskader og gendanne 
musklerne. 

Kommunikation
Center for Sund Aldring arbejder stra-
tegisk med formidling både til den bre-
de befolkning og til stakeholdere med 
indflydelse på, at befolkningen kan få 
en aktiv alderdom med høj vitalitet og 
livskvalitet. Målet er, at viden om sund 
aldring løbende er på dagsordenen, og 
at centerets forskning kan danne basis 
for forskningsbaserede anbefalinger til 
myndigheder og beslutningstagere.

Øget stakeholder-engagement 
og -involvering 
For at få feedback fra både stakeholde-
re og borgere og for at synliggøre vores 
værdiskabelse i samfundet inviterede 
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets 
dekan Ulla Wewer til rundbordssam-
tale med centrale stakeholdere som 
ældreorganisationer, patientforeninger 
og faglige organisationer på direktørni-
veau. Det gav grobund for et spirende 
kommunikationspartnerskab med 
deltagelse af Ældre Sagen, PKA og 
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. 
I partnerskabet udvikler partnerne i 
fællesskab tiltag, som sætter fokus på 
både muligheder og udfordringer for 
den aldrende befolkning. 
 I regi af partnerskabet foregik to 
aktiviteter i 2017:
1) Fælles videokampagne “Arbejds-
livets tredje halvleg” 
Kampagnen havde til formål at sætte 
en stemning og introducere en agenda 
på parternes respektive Facebook ka-
naler, inden afholdelse af fælles event 
på Folkemødet i 2017. I fem korte 
videoer fortalte ældre om, hvordan de 
har foretaget aktive tilvalg for at holde 
sig vitale og positive over for livet og 
andre mennesker. Kampagnen havde i 
alt 86.300 visninger.



2) Fælles event på Folkemødet:  
“Tredje halvleg – hvad drømmer 
 seniorer om?” 
Eventen viste gennem fire inspirerende 
seniorer eksempler på, hvordan man 
kan tage aktivt stilling til livets tredje 
halvleg. Den kendte standupkomiker 
Sebastian Dorset var vært.

Ud over eventen i regi af partnerska-
bet var vi værter for fem andre events 
på Folkemødet. Følgende stakehol-
dere deltog på ledelsesniveau: Danske 
Regioner, Sundhedsstyrelsen, Hjerte-
foreningen, Kræftens Bekæmpelse, 
Frivilligrådet og Danske Seniorer. Vores 
forskere deltog derudover i ni events i 
andres telte blandt andet Sundhedssty-
relsen og Danske Seniorer.
 Center for Sund Aldring og Medi-
cinsk Museion deltog på PFA Pensions 
første seniordag, et arrangement for 
over 800 seniormedlemmer af PFA 
Pension. “Livet på spil” fra Medicinsk 
Museions “Rum til Aldring” blev med-
bragt. Formålet var at styrke relationen 
til PFA Pension og formidle viden om 
aldring til seniorer.

Forskere som eksperter 
Flere og flere af centerets forskere bliver 
brugt som eksperter af både stakeholde-
re og i medierne. Et eksempel er postdoc 
Aske Juul Lassen, Tema 1, som i 2017 har 
deltaget i Tænketanken “Den 3. alder” 
oprettet af PFA Pension. Ved udnævnel-
sen af Danmarks første Ældreminister 
blev han interviewet som ekspert i et 
radioprogram, og han deltog også i en 
live tv-debat på nationalt tv under Kom-
munalvalgkampen i efteråret 2017. 
 Den generelle omtale af centeret i 
danske medier er steget fra 158 (2012) 
til 276 (2017), en stigning på 75%.

Øge interaktion med borgere
Center for Sund Aldring arbejder 
strategisk med formidling til den brede 
befolkning. For at nå målgrupperne 
formidles forskningen på mange 
platforme og i forskellige formater. Se-
niorers perspektiver og syn på aldring 
bliver løbende inddraget enten direkte 
eller via ældreorganisationer. Nedenfor 
er et lille udpluk af de 76 events og 
arrangementer, som Center for Sund 
Aldring har været involveret i.

Hold Hjernen Frisk
I projektet “Hold Hjernen Frisk” har 
lektor Ellen Garde (Tema 2) holdt 
foredrag over hele landet. Projektet 
har holdt en indledende velbesøgt 
workshop med udvalgte stakeholdere, 
udviklet et visuelt design, lanceret et 
website (www.holdhjernenfrisk.dk) 
og produceret den første af en række 
videoer om, hvordan man holder 
hjernen frisk.

Kulturnat på SUND
Ved året Kulturnat i København deltog 
centeret både på Medicinsk Musieon 
og i Kulturnatsarrangementet i Mærsk 
Tårnet. I Mærsk Tårnet kom over 7.200 
mennesker forbi, og Center for Sund 
Aldring tilbød tre forskelligartede ople-
velser: rundvisning, udstilling og fysisk 
test. På Medicinsk Museion var fokus 
på forbindelserne mellem hjernen, 
tarmen og de utallige bakterier, som 
lever i og på os. 

Kintsugi-udstilling
I “Rum til Aldring” på Medicinsk 
Museion har Center for Sund Aldrings 
museumsansatte udviklet en ny udstil-
ling, “KINTSUGI – gyldne kropsrepa-
rationer”, i samarbejde med professor 

Rudi Westendorp, Tema 2. Udstillingen 
udforsker, hvordan den medicinske 
videnskab og teknologi forsøger at 
reparere den skrøbelige krop. Udstil-
lingen er inspireret af den japanske 
Kintsugi-tradition, hvor ituslået og 
fragmenteret keramik repareres med 
synlig lak og guldstøv, og således frem-
hæver reparationen som noget smukt. 
Den har dannet ramme om forskellige 
aktiviteter blandt andet et reparations-
værksted for børn og deres forældre 
eller bedsteforældre. 

"Best practise" kommunikation 
Center for Sund Aldrings har sat nye 
standarder for, hvordan et forsknings-
center kan arbejde med forsknings-
formidling og interessevaretagelse fx 
via involverende kampagner på sociale 
medier og ved deltagelse på Folkemø-
det. Centeret bliver brugt som “best 
practise” internt på Københavns Uni-
versitet. Ligeledes blev centerets måde 
at arbejde med stakeholdere på brugt 
i en inspirationsworkshop på et internt 
seminar for Københavns Universitets 
kommunikationsmedarbejdere. Derud-
over har medarbejderne på Medicinsk 
Museion beskrevet deres arbejde med 
udstillingsteksterne til udstillingen 
KINTSUGI til magasinet Museumsfor-
midlere i Danmark. 
 2017 forløb således i højt tempo på 
alle fronter, og Center for Sund Ald-
rings internationalt anerkendte forskere 
vil også fremover være betydningsfulde 
medspillere for samfundsudviklingen 
og i dialogen om aldring nationalt og 
globalt. Vi bliver i arbejdstøjet, og vi vil 
derfor i de kommende år række endnu 
mere ud mod det samfund, som vi skal 
gøre gavn i.
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