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Tekst starter uden 
punktopstilling 
 
For at få punkt-opstilling på 
teksten, brug forøg 
indrykning 
 
 
For at få venstre-stillet tekst 
uden punktopstilling, brug 
formindsk indrykning 

Overskrift her 

For at ændre ”Enhedens 
navn” og ”Sted og dato”: 
 
Klik i menulinjen,  
vælg ”Indsæt” > ”Sidehoved / 
Sidefod”. 
Indføj ”Sted og dato” i feltet 
for dato og ”Enhedens navn” i 
Sidefod 

Livets trappe 
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En kulturel forestilling om nedslidte ældre 

Fra WHO, 1999: Exploding the myths of aging 
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Demografiske fremskrivninger 

http://www.chinaprofile.com/data/fig_WPP2008_L0_1.htm . 

•  Vi lægger en 
weekend til hver 
uge vi lever 

•  I 2042 er 25% af 
befolkningen på 
65+ 
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Men ‘de ældre’ opfører sig ikke som de plejer 

•  Fra 2008 til 2015 steg arbejdsstyrken af 65+årige med 52% til 124.000. 

•  De 65+årige er en af de mest aktive grupper på frivilligområdet. Nogle tal 
peger på at 40% er engageret i frivilligt arbejde.  

•  Internationalt bliver flere og flere ældre mennesker iværksættere, og 
unretirement er stigende 

•  Samtidig gør de længere liv, at mange yngre pensionister får familierne 
til at hænge sammen ved både at passe børnebørn og egne forældre 

 
 

Kilder: 
Ældre Sagens Fremtidsstudie 2015 
CFSA, 2015: Frivilligrapporten 
Platz et al 2017: Returns to work after retirement: a prospective study of unretirement in the United 
Kingdom 
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Ældrebyrden er aflyst, men… 

•  Risikoen for at udvikle kronisk sygdom stiger med ½-1 procent om 
året fra omkring 30-års alderen. 

•  Patienter over 70 år er i gennemsnit i kontakt med sygehuset med 
forskellige sygdomme 2-3 gange over et år. 

•  En gennemsnitlig borger i 70erne bruger sygehusvæsnets ydelser 
dobbelt så meget som en gennemsnitlig borger i 50erne. 

 

Kilder: 
Danske Regioner. 2015: Pres på sundhedsvæsnet.
Sundhedsstyrelsen. 2007. Ældres sundhed. 
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Antallet af sygdomme stiger med alderen, men det gør 
livskvaliteten også 

Kilde: Danmarks Statistik 
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Og longevitetsdividenden understøtter de lange liv 
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Der er sket noget med livsforløbet siden 1956 

Billeder fra De Gamles By 
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Intracohort differentiation: Vi bliver mere forskellige med alderen 

Vi fødes som kopier og dør som originaler 
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Men kronologisk alder indretter vores livsforløb 

Uddannelse Arbejde Pension 

•  Kronologisk alder definerer livsfaser, men siger ikke i sig selv 
noget om vores tilstand.  
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•  Differentieret pension – men ud fra hvad? 

•  Glidende overgange og fleksibel pensionering 
 
 

Hvad er alternativerne 



Tekst starter uden 
punktopstilling 
 
For at få punkt-opstilling på 
teksten, brug forøg 
indrykning 
 
 
For at få venstre-stillet tekst 
uden punktopstilling, brug 
formindsk indrykning 

Overskrift her 

For at ændre ”Enhedens 
navn” og ”Sted og dato”: 
 
Klik i menulinjen,  
vælg ”Indsæt” > ”Sidehoved / 
Sidefod”. 
Indføj ”Sted og dato” i feltet 
for dato og ”Enhedens navn” i 
Sidefod 

Biologisk / funktionel / kropslig / virkelig alder 

Bioimpedans-
målinger 

Surveus online, hos 
diætister o.l. 

Telomerer eller DNA-
methylering 



•  N=27, 21 women, 6 men 
•  26 with some kind of bioimpedance test (tanita/polar) 
•  6 with some kind of survey (internet/magazine/dietician) 
•  Average CA 58, ranging from 28 to 78 
•  Largest difference btw BA and CA 24 years. Differences of 10-15 years 

common.  
•  13 exploratory, semi-structured interviews 
•  4 focus groups (n=17) experimenting w. findings from interviews 
•  Interviews and focus groups transcribed and coded in Nvivo 
•  3 data analysis workshops during data collection, 1 afterwards.  
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Design and data overview 
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Målingerne indskrives i folks sundhedspraksis 

Aldersmåling Forestilling om 
livsforløbet 

Sundhedspraksis 

Inf 24: Du kan gøre noget ved resultaterne. Selvfølgelig er nogle af testene mere gennemførte end 
andre, men hvis du ændrer dit aktivitetsniveau eller får mere søvn, eller bliver mindre stresset. 
Selvfølgelig kan du gøre noget ved det.  

Int: Hvad hvis man bliver målt til at være 0 år 
gammel?  
Inf 3: Så er der noget grundlæggende i vejen med 
måleteknikken og hele filosofien bag det, og så 
ville jeg bare afslå det. Så er det helt meningsløst.  

Inf 18: Livet går sådan her, i en kurve. Livet går 
forlæns, hvor vi først bliver stærkere, og så når 
vi klimaks, og så begynder det at gå den anden 
vej.  



Videnskaben kan ikke give os svaret på hvordan vi skal 
differentiere 
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•  Alternative aldersmålinger er ikke klar til at blive brugt på den 

måde fordi… 

•  de er ikke set som seriøse nok af dem der bruger dem 

•  folk er bange for hvordan de vil blive (mis)brugt 

•  forskerne bag stiller sig selv skeptiske over for brugen uden 
for laboratoriet 
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•  Set som de privilegeredes pensionsform siden 1950erne 

•  Men er ved at brede sig til flere grupper pga. skiftende 
arbejdsforhold 

 
•  Fx faste standarder for forskellige nedtrapningsordninger 

•  Muligvis bruges til at bringe pensionsopsparingen i spil ift 
efteruddannelse og entreprenørskab 

•  Bedre støtte til jobskifte og nye karrierer 

•  Eller noget helt andet… 
 
 
 

En anden mulighed er fleksibel pension 



Livsforløbet og vores idéer om alderdommen er under forandring.  
Dette har konsekvenser for hvordan vi kan forme tilbagetrækning, men også for 
hvordan vi bør tænke fleksibilitet over livsforløbet 
 


