
Temadag

DEN LYKKELIGE ALDERDOM
Tirsdag den 18. april 2017 12.00-15.30
Campus Aarhus C, Via University college, Lokale B2.01
Ceresbyen 24, 8000 Aarhus C  

12.00-12.30:  Ankomst og frokost

12.30-12.40:  Velkomst  
   v. Thune Korsager, forvaltningschef, Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune og Lars  
   Larsen, professor MSO ved Aarhus Universitet og centerchef i Center for Livskvalitet

12.40-13.30:   Inspirationsoplæg om Den lykkelige alderdom (5-7 minutter pr. person)

   Verner Møller Hvad skal jeg med lykken, hvis jeg kan have det godt?  
   Tine Fristrup Alderdommens ungdommeliggørelse - et lykkeligere senliv? 
   Thomas Risgaard Hansen Sundhedsinnovation, teknologi og livskvalitet 
   Lars Larsen Holdninger, der hæmmer

13.30-13.50	 	 Refleksion	i	grupper

13.50-14.10	 	 Kaffepause

14.10-15.00  Inspirationsoplæg om Den lykkelige alderdom (5-7 minutter pr. person) 

   Morten Kyng Fra forskning til drift 
   Anika Liversage Udfordringer og muligheder for en lykkelig alderdom    
   blandt ældre indvandrere 
   Christian Bjørnskov Tillid løser problemer 
   Stine Louring Nielsen Med sanserne i centrum 

15.00-15.20  Drøftelse i plenum og opsamling

15.20-15.30   Afrunding  
   v. Thune Korsager, forvaltningschef, Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune

         

PROGRAM

I 2016 arrangerede Center for Sundhedssamarbejde en temadag om det lykkelige plejehjem for den 
øverste ledelse i MSO i Aarhus Kommune. Otte forskere fra Aarhus Universitet deltog på dagen og 
udfordrede embedsværket i MSO, hvilket blandt andet resulterede i et idékatalog. Nu gentager vi succesen 
og inviterer til en inspirationsworkshop med otte nye forskere, som vil give deres syn på, hvad den lykkelige 
alderdom er, og hvordan MSO fremadrettet kan arbejde med begrebet lykke og det gode liv. 



Om oplægsholderne:

Verner Møller er professor i idræt og kropskultur ved Institut for Folkesundhed, Aarhus 
Universitet. Han har hovedsageligt forsket i sundhedsopfattelser, eliteidræt og kropskulturelle 
ekstremer, og er særligt optaget af grænsedragningen mellem kropslig selvbestemmelse og 
samfundets båndlæggelse af individets frie kropsforvaltning. Verner pitcher om, hvorvidt ”en 
lykkelige alderdom” er en realistisk målsætning for ældre plejekrævende mennesker.

Tine Fristrup er lektor ved Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse. Hun forsker i 
ældre menneskers forståelse af det at blive ældre. Hendes forskning tager udgangspunkt i 
den enkelte ældres forhold til lyst og udvikling i alderdommen. Tine pitcher om alderdom-
mens ungdommeliggørelse, livsstyrken blandt ældre og ”dommen til livslang (selv)udvikling”.

Thomas Risgaard Hansen er ekstern lektor ved Aarhus Universitet og direktør i Kite 
Invent. Han har arbejdet med forskning, design, innovation og entrepreneurship inden for 
sundhedsvæsenet de sidste 15 år. Thomas’ pitch handler om, hvad der er vigtigt i forhold til 
at anvende, udvikle og indføre ny sundhedsteknologi, som understøtter sund alderdom og 
øget livskvalitet.

Lars Larsen er professor MSO i udviklingspsykologi med særligt henblik på aldringens 
psykologi ved Aarhus Universitet. Han er desuden centerchef i Center for Livskvalitet i 
Sundhed og Omsorg ved Aarhus Kommune. Lars pitcher om, hvordan negative holdninger til 
ældre mennesker, der går under betegnelsen ”alderisme”, kan være stærkt hæmmende for 
det ældre menneskes psykologiske velbefindende, sociale liv og muligheder for meningsfuld 
livsudfoldelse.

Morten Kyng er professor i allestedsnærværende IT ved Institut for Datalogi og Head of Health 
IT ved Alexandra Instituttet. Han er leder af projekter som ElderTech og Økosystem for velfærd 
og sundhed med fokus på at understøtte samarbejde mellem den ældre, hjemmeplejen, 
hospitaler og praktiserende læge, samt på forebyggende selvmonitorering, hvor ældre i 
højere grad inddrages i at holde øje med eget liv og helbred. Morten pitcher om, hvordan 
teknologi udvikles til at understøtte ældre og selvmonitorering – hjælp til selvhjælp.

Anika Liversage er seniorforsker ved Det Nationale Forskningscenter for Velfærd - SFI. 
Hun forsker blandt andet i etniske minoriteters familieforhold i Danmark. På baggrund af 
et forskningsprojekt om ældre fra Tyrkiet fortæller Anika om de særlige udfordringer, som 
ældre med etnisk minoritetsbaggrund kan have i alderdommen. Ud over økonomiske og 
helbredsmæssige problemer kan sproglige begrænsninger gøre dem meget afhængige af 
deres nærmeste familie. 

Christian Bjørnskov er professor i nationaløkonomi ved Institut for Økonomi ved Aarhus 
Universitet og har i flere år forsket i lykkebegrebet. Christian pitcher om, hvordan tillid gør 
folk lykkeligere, men kun når tilliden går begge veje, og hvordan tillid til et system ikke kan 
erstatte medmennesker.

Stine Louring Nielsen er uddannet antropolog og ph.d.-studerende fra Institut for Arkitektur, 
Design og Medie Teknologi ved Aalborg Universitet i København. Hendes forskning centrerer 
sig primært om feltet mellem mennesker, rum og atmosfære. Stines pitch vil koble tråde fra 
hendes forskning og møde med ældre inden for både sundhedsvæsnet, plejecentre og 
hospice, og inspirere til at se potentialerne i de fysiske omgivelser på plejecentre, som middel 
til at øge ældres livskvalitet og oplevelse af at høre til.
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