
 

Aktive eldre og aktiv aldring 
VII. Norske kongress i aldersforskning, 24. – 25. oktober 2019 

Quality Hotel Expo, Fornebu 

 

Program dag 1 

09.30-10.00 Registrering, kaffe og opphenging av postere 

10.00-10.30 ÅPNING ved Statssekretær Anne Bramo og Helsedirektør Bjørn Guldvog 

10.30-11.30 PLENUM: 

 Framtidig aldring i et demografisk perspektiv, Astri Syse, seniorforsker, Statistisk sentralbyrå 

 Digital aldring, Karen Dolva, gründer, No Isolation 

11.30-11.45 Pause 

11.45-13.00 SYMPOSIUM 1: 

Aldersvennlige samfunn 

 Kommunenes planlegging for et aldrende 

samfunn, Katharina Herlofson, NOVA/OsloMet 

 Aldersvennlige steder i Norden: En bättre plats att 

åldras på, Ann Jõnnson, Nordens Velferdssenter 

 Aldersvennlig stedsutvikling, Øystein Bull-Hansen, 

BYLIV senteret 

 Lytt til seniorene, Guri Mette Vestby, NIBR OsloMet 

 SYMPOSIUM 2: 

 Biologisk aldring/livets siste fase 

 Aldringsmekanismer og intervensjonsmuligheter, Evandro F. Fang, UiO og 

Akershus universitetssykehus  

 Frailty - aldringens fenotype? Resultater fra EU prosjektet ADVANTAGE, 

Anette Hylen Ranhoff, Universitetet i Bergen og Folkehelseinstituttet 

 En god og verdig død gjennom forberedende samtaler, Marc Ahmed, 

Oslo Universitetsykehus og Trygve Sevareid, Senter for medisinsk etikk, UiO 

13.00-14.00 Lunsj og postere 

https://www.regjeringen.no/no/dep/hod/org/ovrig-politisk-ledelse-ase-michaelsen/statssekretar-anne-bramo/id2609661/
https://www.helsedirektoratet.no/om-oss/organisasjon/ledelsen


14.00-15.15 GRUPPE 1: 

Aktiv og aldersvennlig aldring 

 Daglige aktiviteter prioritert av eldre personer som 

deltar i hverdagsrehabilitering, Hanne Kristin 

Tuntland, Høgskulen på Vestlandet 

 Kan dans som arena bidra til aktiv aldring? Pauline 

Hasse & Heidi K. Nordal, Nordre Aker bydel 

 Friskliv, forebygging og aktivitet – hva tilbys i 

kommunene? Hanne Marie Rostad et al., Senter 

for omsorgsforskning Øst/NTNU 

  «Trygge lokalsamfunn – trygge eldre» - en modell 

for lokalt fall- og brannforebyggende arbeid, Eva 

J. Vaagland, Skadeforebyggende forum 

 Bolig i aldrende samfunn, Jardar Sørvoll & Hans 

Christian Sandlie, NOVA/OsloMet 

 GRUPPE 2:  

 Kognitiv svikt I 

 Sammenheng mellom livskvalitet og angst hos sykehjemsbeboere med 

demens: En 12 måneders oppfølgingsstudie, Alka R. Goyal et al., OsloMet 

 Hva skjer med fysisk funksjon etter innleggelse i sykehjem? En forløpsstudie 

over tre år, Karen Sverdrup et al., Aldring og helse 

 Sammenhenger mellom fysisk funksjon og romlig orienteringsevne hos 

personer med kognitiv svikt og demens, Gro Gujord Tangen, Aldring og 

helse 

 Mitofagi demper kognitiv nedgang i Alzheimers sykdom, Evandro Fei 

Fang et al., UiO og Akershus universitetssykehus 

 Tapte leveår i forbindelse med mild kognitiv svikt og demensdiagnose i 

yngre år («early-onset»), Bjørn Heine Strand et al., Folkehelseinstituttet  

15.15-15.30 Pause 

15.30-16.00 PLENUM: 

 Inequality and poverty across generations in the EU, Jean-Jacques Hallaert, økonom, Det internasjonale 

pengefondet  

16.00-16.15 Pause 

16.15-17.30 SYMPOSIUM 3: 

Styrk deg for en god alderdom 
 Frivillig arbeid: meningsfull aktivitet og sosial 

deltakelse, Hege Sjølie, OsloMet 

 Trening integrert i daglige aktiviteter, Kristin 

Taraldsen, NTNU 

 Hvor fysisk aktive er vi og hva bør vi gjøre for en 

god alderdom? Olov Belander, Helsedirektoratet 

 SYMPOSIUM 4: 

 Sosial ulikhet i aldring 
 En nordisk paradox? Ökande inkomstklyftor i livslängd bland äldre 

personer i Sverige, 2006-2015, Stefan Fors, ARC, Karolinska institutet 

 Trender i funksjonsfriske leveår blant eldre i Norge – hva betyr utdanning? 

Bjørn Heine Strand, Folkehelseinstituttet 

 Hva betyr inntektsutvikling gjennom voksenlivet for helse i eldre år? 

Marijke Veenstra, NOVA/OsloMet 

 Pensjonssystemets fordelingsvirkninger i et livsløpsperspektiv, Axel West 

Pedersen, Institutt for samfunnsforskning 

17.45-18.10 Tai chi ved fjorden 

19.00 Velkomstdrink + musikalsk innslag 

19:45 Middag 

https://www.researchgate.net/profile/Jean-Jacques_Hallaert


Program dag 2 

08.30-08.45 Kaffe (registrering) 

08.45-09.00 Åpning dag 2 ved leder for Rådet for et aldersvennlig Norge, Trude Drevland  

09.00-10.00 PLENUM: 

Hjernehelse, Anders Fjell, professor, Universitetet i Oslo 

Samhandlingsutfordringer rundt den eldre hjemmeboende pasient, Ragnhild Hellesø, professor, Universitetet i Oslo 

10.00-10.15 Pause 

10.15-11.30 GRUPPE 3: 

Formell og uformell omsorg 

 Lære å håndtere hverdagen: En 

komparativ analyse av innhold i kommunale 

rehabiliteringstjenester etter hjerneslag i 

Nord-Norge og Midt-Danmark, Cathrine 

Arntzen et al., Senter for omsorgsforskning 

Nord, UiT 

 Balansekunst – helsearbeideres erfaringer 

med hjemmebasert pasient-sentrert 

tilnærming til eldre brukere, Cecilie Fromholt 

Olsen et al., Aldring, helse og 

velferd/OsloMet  

 Innvandreres bruk av omsorgstjenester, 

Inger Texmon & Berit Otnes, SSB 

 Betydningen av omsorgsgivning for voksne 

barns yrkesdeltakelse og inntekt i årene før 

og etter foreldres død, Hanna Vangen, 

NOVA/OsloMet 

 Eldre pasienters opplevelse av kvalitet på 

helsetjenestene de mottar på sykehus og i 

de 30 første dagene etter utskrivelse, Ingvild 

Lilleheie, Aldring, helse og velferd/OsloMet  

 Informasjon når eldre flytter mellom ulike 

omsorgstilbud i kommunen, Maren Sogstad 

& Marianne Skinner, Senter for 

omsorgsforskning Øst/NTNU  

GRUPPE 4: 

Fysisk funksjon tester 
 Statistiske problemstillinger i 

forskningsstudier med eldre deltakere, 

Are Hugo Pripp & Astrid Bergland, 

Aldring, helse og velferd/OsloMet 

 Eldre norske menn og kvinners fysiske 

form målt med Senior Fitness Test, 

Birgitta Langhammar et al., Aldring, 

helse og velferd/OsloMet  

 Timed Up and Go-score hos eldre: 

Referanseverdier fra Tromsø 7-studien, 

Odd-Einar Svinøy et al., Aldring, helse 

og velferd/OsloMet 

 Forskningsbasert kunnskap og klinisk 

praksis: en kvalitativ undersøkelse av 

pasienters og fysioterapeuters syn på 

Otago Exercise Programme, Hilde 

Worum, Aldring, helse og 

velferd/OsloMet  

 Norske referanseverdier for The Short 

Physical Performance Battery (SPPB): 

Tromsøundersøkelsen, Astrid Bergland, 

Aldring, helse og velferd/OsloMet & 

Bjørn Heine Strand, Folkehelseinstituttet 

GRUPPE 5: 

Sosial inkludering og ekskludering 
 Hva kjennetegner eldre som bruker 

sosiale medier? Inger Molvik, Aldring 

og helse 

 Eldre kvinners opplevelse av 

hverdagsliv i alderdommen: fortid, 

nåtid og fremtid, Astrid Bergland & 

Åshild Slettebø, OsloMet 

 Frivillig arbeid blant eldre: deltakelse, 

motivasjon og potensiale, Thomas 

Hansen, NOVA/OsloMet  
 Knitting alone in the city, Gustavo 

Sugahara & Viggo Nordvik, OsloMet 

 Hva kjennetegner utvikling av 

ensomhet blant eldre i Norge? Marja 

Aartsen, NOVA/OsloMet 

 



11.30-11.45 Pause 

11.45-13.00 SYMPOSIUM 5: 

Eldre i arbeidslivet 
 Hva skal til for at flere vil jobbe lenger? Kari Østerud, Senter 

for seniorpolitikk 

 Hvem bør jobbe lenger? Refleksjoner rundt arbeid og 

pensjon, Tove Midtsundstad, Fafo 

 67+ og fortsatt yrkesaktiv, Tale Hellevik & Katharina 

Herlofson, NOVA/OsloMet 

 Mange seniorer vil fortsette lenger, men vil lederne ha 

dem? Per Erik Solem, NOVA/OsloMet 

 Ledelsens perspektiver på eldre arbeidstakere, Kjetil 

Frøyland & Robert Salomon, AFI/OsloMet 

 SYMPOSIUM 6:  

 Aldringsstudier 
 HUNT 70+, Håvard Skjellegrind, NTNU 

 HUNT4 Trondheim 70+: et samarbeid mellom kompetansetjeneste, 

kommune og universitet, Linda Ernstsen, NTNU 

 Tromsø-studien, Samline Grimsgaard & Laila Hopstock, 

Tromsøundersøkelsen, Universitetet i Tromsø 

 Generasjon 100, Dorthe Stensvold, NTNU 

 NorLAG, Marijke Veenstra, NOVA/OsloMet 

 NORSE-studien, Ellen Langballe, Aldring og helse 

 

13.00-14.00 Lunsj og postere 

14.00-15.30  GRUPPE 6: 

 Fysisk funksjon, fall og brudd 
 Hva betyr gripestyrke ved 50-79 års alder for 

osteoporotiske brudd 15 år senere? 

Tromsøundersøkelsen 1994-95, Anne 

Johanne Søgaard et al., Folkehelseinstituttet 

 Effekt av et styrke- og balanse program på 

fysisk funksjon, helserelatert livskvalitet og 

frykt for å falle blant eldre kvinner med 

osteoporose og vertebrale brudd, Brita 

Stanghelle et al., Aldring, helse og 

velferd/OsloMet 

 Regionale forskjeller i hoftebrudd i Norge er 

ikke som i andre sammenlignbare land. En 

NOREPOS* studie, Cecilie Dahl et al., 

Universitetet i Oslo  

 Fysioterapeuters erfaringer med 

rehabiliteringsforløpet etter hoftebrudd hos 

eldre, Heidi B. Hordvik et al., Bergen 

fysioterapi 

 Fysioterapeuter - en nyckelresurs till att 

stödja beteendeförändringar för att främja 

 GRUPPE 7: 

 Ernæring og innovasjon i 

omsorgstjenesten 
 Eldre personer og deres pårørendes 

erfaringer med mat, måltider og 

ernæringsomsorg på sykehuset og 

hjemme etter utskrivelse- en kvalitativ 

studie, Christine Hillestad Hestevik et al., 

Aldring, helse og velferd/OsloMet 

 Sosial innovasjon i mathverdagen for 

den hjemmeboende eldre i 2030 ved 

bruk av Design Thinking, Ida Synnøve 

Grini, Nofima 

  --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---  

 Ulike typer frivillige i omsorgstjenesten – 

hva er potensialet for samarbeidsdrevet 

innovasjon? Nina Beate Andfossen, 

Senter for omsorgsforskning Øst/NTNU,  

 Fra «Plug to play». 

Velferdsteknologiinnovasjoner i 

omsorgstjenesten, Randi Stokke, Senter 

for omsorgsforskning Øst/NTNU 

 GRUPPE 8: 

 Kognitiv svikt II 
 Pilotprosjekt: Slik utformet vi et alders- 

og demensvennlig bibliotek på 

Deichman Oppsal i 2018, Sigrid 

Aketun, Senter for fagutvikling og 

forskning/Utviklingssenter for sykehjem 

og hjemmetjenester Oslo 

 Morsomt og meningsfylt: Personer 

med demens sine erfaringer med 

fysisk aktivitet, Elisabeth Wiken Telenius 

et al., Aldring og helse 

 Situert kunstintervensjon som 

mulighetsrom. Aktiv deltakelse for 

mennesker som lever med demens, 

Lilli Mittner, Universitetet i Tromsø 

 Demens hos eldre innvandrere – 

betydningen av aktivt samarbeid 

mellom familieomsorg og offentlige 

tjenester, Reidun Ingebretsen, 

NOVA/OsloMet 



aktivt åldrande hos äldre som lever med 

långvarig smärta, Sara Cederbom, Aldring, 

helse og velferd/OsloMet 

 Hørselsnedsettelse, balanse og mobilitet hos 

eldre: Studieprotokoll, Bård Bogen et al., 

Høgskolen på Vestlandet 

 Innovasjon - En SMART vending, Roar 

Hansen, Senter for omsorgsforskning 

Vest 

 Pårørende og ansattes erfaringer med 

bruk av ny teknologi og avlastning fra 

frivillige, Siv Magnussen, Senter for 

omsorgsforskning Øst/NTNU 

 Nasjonale kvalitetsindikatorer, demens 

og dagaktivitetstilbud, Julie Kjelvik et 

al., Helsedirektoratet 

  

15.30-15.40 Pause 

15.40-16.10 PLENUM: 

Utviklingen i arbeid, pensjon og inntekt blant seniorer, Ole Christian Lien, seksjonssjef, NAV  

16.10-16.15 Avslutning 

 

 

 

Oversikt over postere* 

P1 Aktiv aldring for eldre i Norge med lett grad av utviklingshemning – En 

populasjonsbasert registerstudie 

Ellen M. Langballe et al., Aldring og helse+ 

P2 Eldresatsingen 70+ i HUNT4 Grete Kjelvik et al., Aldring og helse 

P3 Endringer i alkoholforbruk i andre halvdel av livet Gøril Løset Kvamme et al., NOVA/OsloMet 

P4 Akutt syke i Vestfold Marte Wang Hansen et al., Sykehuset i Vestfold 

P5 Individualisert omsorg for personer med demens. Fire perspektiver på 

støttekontakttjenesten 

Kirsten Thorsen & Aud Johannesen, Aldring og 

helse 

P6 Systematisk kunnskapsnotat om norsk omsorgstjenesteforskning 2012-2019 Geir Smedslund, Folkehelseinstituttet 

P7 Life satisfaction and return to work post stroke. Preliminary results from the 

SIN stroke study 
Birgitta Langhammer et al., Helsefak/OsloMet 

P8 NorLAG – den norske studien av livsløp, aldring og generasjon Hanna Vangen et al., NOVA/OsloMet 



P9 Kjønnsdelte hjelpemidler? Carina Carlsen, Likestillingssenteret 

P10 Er eldre ensomme? Thomas Hansen, NOVA/OsloMet  

P11 Holdninger til familiens omsorgsansvar øst og vest i Europa Katharina Herlofson et al., NOVA/OsloMet 

 

P12 HOMESIDE – Hjemmebasert musikk- og leseprogram for personer med 

demens og deres nærmeste 

Kjersti Johansson, Norges musikkhøgskole 

 

   * Posterne vil henge oppe i plenumssalen under hele kongressen.  

   

  

 

 

 

 


