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• Sociale relationer som en del af forklaringen på hvorfor social position påvirker funksionsevne 
 

Social position Funktionsevne 

Sociale 
relationer 

• Sammenhængen mellem sociale relationer og funktionsevne forskellig afhængig af social position 

Sociale relationer Funktionsevne 

Social position 

Samspil 
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Gamle 
 
• Det Danske Interventionsstudie om 
Forebyggende Hjemmebesøg 
 

• Hjemmeboende mænd og kvinder i 34 danske 
kommuner. 
 

 
• 75 eller 80 år i 1998 
 

• Spørgeskemadata fra 1998, 2000, 2001/02, 2003 
 

• N=4,060 i 1998 (respons rate 70%) 

 
 
 
 

 

Midaldrende 
 
*Det Danske Longitudinelle Studie om 
Arbejde, Arbejdsløshed og Helbred 
 

• Tilfældigt udtrukket population af danske mænd 
og kvinder. 

• 40 eller 50 år i 1999 
 

• Spørgeskemadata fra 2000 og 2006 
 

• N=4,893 i 2000 (respons rate 65%) 

 
 
 
 
 
 

Data 



Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab  

National Gerontologisk Konference om Aldring og Samfund. 3.November 2015. 
Dias 6 

Gamle 
 
 
Kirsten Avlunds Mobilititetsskalaer. 
 
 
 
Træthed eller behov for hjælp i følgende aktiviteter: 
 
at komme op fra seng/stol 
at komme udendørs 
at gå omkring inde i huset 
gå udendørs i godt/dårligt vejr 
gå på trapper til 2.sal 
 
 
 
 

Midaldrende 
 
 
Begrænsninger i: 
 
 
 
at løbe 100 meter 
gå på trapper til 2.sal 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mål for funktionsevne 



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 

National Gerontologisk Konference om Aldring og Samfund. 3.November 2015. 
Dias 7 

Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab  

Er der større risiko for funktionsevnetab når man 
bor alene? 
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70-80% større risiko for tab 
af funktionsevne efter hhv 3 

og 4 år hvis aleneboende 

… skyldes ikke, at de 
aleneboende har lav social 

deltagelse 

For aleneboende kvinder var der ikke øget risiko for tab af funktionsevne ift samboende kvinder. 
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Kan høj social deltagelse eller høj tilfredshed med 
de sociale relationer afbøde den negative effekt 
af at bo alene? 
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Mænd, der bor alene, kan muligvis 
mindske deres risiko for 

funktionsevnetab, enten ved at have 
høj social deltagelse eller hvis de er 

tilfredse med deres sociale relationer. 

Kvinder, der bor alene, har øget risiko 
for funktionsevnetab, hvis de 

samtidigt ikke er tilfredse med deres 
sociale relationer. 
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Kan sociale relationer forklare social ulighed i  
funktionsevnetab? 
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Risikoen for 
funktionsevnetab stiger 
med ca. 10% per step 

nedad i formue-decilerne. 
 

Mao: jo lavere social 
position jo højere risiko 

for funktionsevnetab 

… Sammenhængen kan 
ikke forklares med, at 
dem med lav social 

position i højere grad 
bor alene, har lav social 
deltagelse, og har lavere 
diversitet i netværket. 
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Er det at bo alene eller at have lav social deltagelse 
større risikofaktorer for funktionsevnetab blandt 
individer med lav social position? 
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Det, samtidigt at have lav social 
position og svage sociale 

relationer, øger risikoen for 
funktionsevnetab. 

 
Mest udtalt for mænd. 
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Træthed ved mobilitets-aktiviteter kan ses som 
markør for senere funktionsevnetab. 
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Er sammenhængen mellem træthed og senere funktionsevnetab stærkere 
blandt individer med svage sociale relationer? 
 

 
Vi fandt en tendens til, at træthed var associeret med behov 

for hjælp i flere mobilitets-aktiviteter efter hhv 3 og 4 år blandt 
80-årige, der boede alene eller havde lav diversitet i 

netværket, men ikke statistisk signifikant. 
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Har forventningen om at kunne få praktisk hjælp ved 
behov betydning for funktionsevnen allerede midt i 
livet? 
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Der var ingen effekt at forventet 
praktisk hjælp  ved behov fra div. 

kilder i det sociale netværk på 
funktionsevne blandt 

midaldrende. 
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Supplerende analyser om sociale relationer og 
funktionsevne blandt midaldrende. 
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Hverken samlivsstatus eller 
kontaktfrekvens med hhv partner, 

familie, venner, kolleger eller naboer 
havde betydning for funktionsevnen 

blandt midaldrende. 


