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Dias 2

Interdisciplinær aldringsforskning



Dias 3

At favne forskellighed



Dias 4

Personcentreret behandling og 
omsorg for aldrende befolkninger



Dias 5

Hvad kan der være på spil blandt ældre 
migranter? Sårbarhed og ressourcer

De væsentligste forhold
- Socioøkonomi
- Sprog
- Socialt netværk
- Komplekse behov
- Navigering, kendskab og forventninger
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Socioøkonomi



Dias 7

Sprogets betydning for livskvalitet, 
relationer og match med relevante tilbud



Dias 8

Sociale netværk



Dias 9

9

Komplekse behov og livshistorier: 
hvad ser vi, hvad kan vi inddrage 
og hvad kan vi gøre?



Dias 10

Navigering, kendskab og 
forventninger



Dias 11

   

  

 

Inddragelse og personcentrering i et 
forskelligheds- og lighedsperspektiv



Dias 12

Inddragelse som en nøgle 
Individ, familie, lokalsamfund og grupper
Over livsforløbet, i livsfaseovergange, i sektorovergange og især tidligt
I lokalsamfund og i forbindelse med kontakter til sundhedsvæsen, 

socialvæsen samt foreningsliv
Via netværk og formelle/uformelle ressourcepersoner
Via tilstedeværelse og opsøgende indsatser
Via participatoriske tilgange – med reel inddragelse
Med andre måder at kommunikere på
Med en multidimensionel forståelse af sundhed, trivsel, relationer og 

livskvalitet – på tværs af siloer
Og behov for mere viden om hvad der virker for hvem under hvilke 

omstændigheder (og hvornår) 
I partnerskaber med aktører
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Tabel 2: Oversigt over deltagere ved Train-the-Trainer workshops og madlavningsaftener

Train-the-Trainer

workshops

Bydelsmødre, som 

deltog i workshops

Afholdte 

madlavningsaftener

Deltagere ved 

madlavningsaftener

Århus 16 9 90

Herning 9 4 53

København gruppe 1 11 9 63

København gruppe 2 12 12 126

Helsingør 13 13 90

I alt 61 47 422

Hjertevarm mad



Dias 14

Sundhed, trivsel og 
relationer i et boligområde 
under forandring (STRIT)



Dias 15



Dias 16

Hvad skal der mere til?
Inddragelse på individ, familie og gruppeniveau kan ikke stå alene
- Politikker, der former praksis
- Kompetencer, tid, redskaber og kommunikationsflows
- Generel diversitets-sensitivitet 
- Integration – de konkurrende forhold



Dias 17
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