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Dias 1 



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”: 
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vælg ”Indsæt” > 
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dato og ”Enhedens 
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Denne præsentation er baseret på artiklen: 
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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 
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brug formindsk 
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Formål 

1) At præsentere kodningen af mål for social klasse baseret på 
erhverv. 

 

 

2) At beskrive sammenhængen mellem social 
klasse og 3 selvrapporterede aldringsrelaterede 
udfald:  

  kronisk sygdom 

  selvvurderet helbred 

  mobilitets-begrænsninger 
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Social klasse Kronisk sygdom 
Selvvurderet helbred 

Mobilitetsbegrænsninger 



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 
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Baggrund 

• Talrige epidemiologiske studier har vist social ulighed i helbred, 
både blandt mænd og kvinder, og over hele livsforløbet. 

 

• Blandt ældre er der bl.a. evidens for social ulighed i dødelighed, 
selvvurderet helbred og funktionsevne. 

 (Bronnum-Hansen & Baadsgaard, 2012; Sacker, Worts, & McDonough, 2011;  

Avlund, Damsgaard, & Osler, 2004; Nilsson, Avlund, & Lund, 2010) 

 

• De alment brugte mål for social position har forskellig relevans alt 
efter hvilken alder studiepopulationen har. 

  Uddannelse: opnås i de unge år  

  Indkomst: relaterer direkte til de materielle vilkår af 
 betydning for helbred 

  Formue/ejerskab af bolig: relevant blandt ældre, reflekterer  sociale 
 omstændigheder gennem hele livsforløbet. 
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Tekst starter uden 
punktopstilling 
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Baggrund (fortsat) 

Erhverv som mål for social position 

• Siger noget om livsomstændigheder i voksenlivet 

 

• Materielle resourcer og social position i forhold til andre; 
privilegier og livsmuligheder (Galobardes et al., 2007) 

 

• Særligt relevant mål for midaldrende/den arbejdsdygtige 
alder. 

 

• Sammenhæng vist blandt midaldrende for dødelighed, 
sundhedsadfærd, fysiologiske markører, sygdom (Davey Smith 

 et al. 1998; Marmot & Shipley, 1996; Breeze et al, 2001) 

 

• Men det er endnu uvist om mål for erhvervsbaseret 
social klasse (prestige, generel social position i 
samfundet, erhvervsmæssige færdigheder), har en 
sammenhæng med aldringsrelaterede faktorer. 
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Tekst starter uden 
punktopstilling 
 
For at få punkt-
opstilling på 
teksten, brug 
forøg indrykning 
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Metode 

Socialklasse: baseret på spørgeskema inkl. jobbeskrivelse, 
erhvervsuddannelse, antal underordnede i nuværende job. 

 

Det danske mål udviklet i 1960’erne af Socialforskningsinstituttet 
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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 
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Socialklasse Kendetegn 

I Store selvstændige: Selvstændige i by-erhverv med lang, videregående 
uddannelse. 
Selvstændige i by-erhverv med 21 ansatte og derover. 
Godsejere. (propritærer) 
Topfunktionærer: Funktionærer med lang, videregående uddannelse. 
Funktionærer med 51 underordnede og derover. 

II 
 

Større selvstændige: Selvstændige i byerhverv med mellemlang, 
videregående uddannelse 
Selvstændige i byerhverv med 6-20 ansatte. 
Højere Funktionærer med 11-50 underordnede.  
Funktionærer med MVU . 

III 
 

Mindre selvstændige 
i by-erhverv: Selvstændige i byerhverv med 0-5 ansatte 
Mindre selvstændige 
i landbrug: Gårdejere 
Mellem-funktionærer: Funktionærer med 1-10 underordnede. 

IV 
 

Husmænd 
Underordnede 
Funktionærer: Funktionærer med 0 underordnede 
Faglærte arbejdere 

 

V Ikke-faglærte arbejdere 

VI Arbejdsløshedsydelse, sygedagpenge, førtidspension 

VII Økonomisk aktive men uden fyldestgørende beskrivelse til socialklasse-
kodning 

VIII Studerende og hjemmegående husmødre 
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Metode 

Socialklasse: baseret på spørgeskema inkl. jobbeskrivelse, 
erhvervsuddannelse, antal underordnede i nuværende job. 

 

Det danske mål udviklet i 1960’erne af Socialforskningsinstituttet 

 

I disse analyser kun brugt socialklasse I-VI pga. kun hhv. 31 og 34 
personer i VII og VIII. 
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Tekst starter uden 
punktopstilling 
 
For at få punkt-
opstilling på 
teksten, brug 
forøg indrykning 
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Metode 

 

Helbred: 

• Antal kroniske sygdomme (0-1 eller 2≤) 

  (diabetes, myokardieinfarkt el. angina pectoris, slagtilfælde, 
 kronisk bronkit eller emfysem, gigt, knogleskørhed, cancer, 
 kronisk angst/depression, anden psykisk sygdom, rygsygdom). 

 

• Selvvurderet helbred (fremragende/vældig godt/godt eller mindre 
 godt/dårligt). 

 

• Mobilitetsbegrænsninger  

 Begrænset i at løbe 100 m (meget/lidt begrænset; eller ikke 
begrænset) 

 Begrænset i at gå på trapper til 2.sal (meget/lidt begrænset; eller 
ikke begrænset) 

 Begrænset i at gå 400 m (umuligt/ meget/lidt begrænset; eller 
ikke begrænset) 

 

 

 

 

 

 

 

Dansk Gerontologisk Selskabs Konference om Aldring og Samfund. 3.Oktober 2014. 

Dias 9 

 Section of Social Medicine, Institute of Public Health  



Tekst starter uden 
punktopstilling 
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Metode 

Logistisk regression 

 

Analyser justeret for alder, køn og uddannelse. 
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Tekst starter uden 
punktopstilling 
 
For at få punkt-
opstilling på 
teksten, brug 
forøg indrykning 
 
 
For at få venstre-
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Fordeling af studiepopulationen på socialklasse  
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Fordeling af studiepopulationen på de forskellige 
helbredsmål 
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Tekst starter uden 
punktopstilling 
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Odds ratio (95% CI) for >2 kroniske sygdomme og 
dårligt selvvurderet helbred. 
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Tekst starter uden 
punktopstilling 
 
For at få punkt-
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For at få venstre-
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Odds ratio (95% CI) for mobilitetsbegrænsninger. 
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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 
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Resultater 

• Tydelige sociale gradienter i alle 3 helbredsmål 

 

• Stadig tydelige og signifikante sammenhænge efter kontrol 
for alder, køn og uddannelse. 
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Tekst starter uden 
punktopstilling 
 
For at få punkt-
opstilling på 
teksten, brug 
forøg indrykning 
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dato og ”Enhedens 
navn” i Sidefod 

Diskussion 

• Vores fund stemmer overens med tidligere studier, der har 
anvendt erhvervsbaseret socialklasse og/eller har studeret 
helbred og funktionsevne i midaldrende populationer. 

 

• Rygning, højt alkoholforbrug, lav fysisk aktivitet og højt BMI 
kan være forklarende årsager til den fundne sammenhæng 
mellem socialklasse og helbred og funktionsevne; disse mål 
er socialt skævt fordelt, og har i sig selv risikofaktorer for 
dårligt helbred og tab af funktionsevne. 

 

• Sammenlignet med den generelle danske befolkning var der 
flere fra socialklasse I og II og færre fra socialklasse IV, V 
og VI i CAMB. 

 

• Sammenlignet med øvrige studier er det en styrke, at vi i 
CAMB medregner grupper af befolkningen udenfor 
arbejdsmarkedet. 
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Tekst starter uden 
punktopstilling 
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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 

Tak for opmærksomheden! 

Dansk Gerontologisk Selskabs Konference om Aldring og Samfund. 3.Oktober 2014. 

Dias 17 

 Section of Social Medicine, Institute of Public Health  


