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CAMB undersøgelsen 2021 

Af Charlotte Juul Nilsson, lektor, ph.d., Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU 

 

Forskere fra Københavns Universitet, Institut for Folkesundhedsvidenskab (Afd. for Social Medicin og 

Afd. for Sundhedstjenesteforskning), i samarbejde med Institut for Odontologi og Center for Sund 

Aldring udsender snart opfølgningen på CAMB-undersøgelsen (Københavns Aldrings og Midtlivs 

Biobank). Vi inviterer ca. 25.000 danskere i alderen 59-71 år, som har været fulgt i op til 67 år siden 

de blev født, senest i 2009-11. Forskningsprojektet CAMB prøver at finde svar på, hvorfor 

mennesker udvikles så forskelligt gennem deres liv. Den viden, vi opnår gennem projektet, kan 

bruges til at udvikle målrettede forebyggende indsatser for at modvirke funktionsnedsættelser 

hos ældre. Det overordnede formål med CAMB er derfor at bidrage med viden om, hvordan 

flere mennesker kan få mulighed for en alderdom med god livskvalitet.  

I det tidlige forår 2021 udsendes i samarbejde med Danmarks Statistik via e-boks invitation til 

alle nulevende deltagere fra tre oprindelige befolkningsundersøgelser: 

1) Projekt Metropolit består oprindeligt af 12.270 drenge født i 1953 i Storkøbenhavn, som er 

blevet fulgt siden barndommen. 
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2) Deltagerne i Projekt helbred, arbejds- og familieliv består oprindeligt af en stikprøve på 10% 

af den danske befolkning født i 1948-1949 eller 1958-1959. 

3) Rigshospitalets Mor-Barn kohorte består oprindeligt af 9.125 børn født på Rigshospitalet i 

1959-1961, der er blevet fulgt siden fødslen.  

Den første CAMB-undersøgelse i 2009-11 omfattede både en spørgeskemaundersøgelse og en 

række tests, der krævede fremmøde, hvorfor kun deltagere fra den østlige del af landet 

dengang blev inviteret af praktiske årsager. Undersøgelsen i 2021 omfatter kun en 

spørgeskemaundersøgelse. Spørgeskemaet i 2021 indeholder blandt andet spørgsmål om 

helbred, trivsel, sociale relationer, sundhedsadfærd og livsstil, tilknytning til arbejdsmarkedet, 

overgang til efterløn/pension og covid-19. Undersøgelsen i 2021 har et helt særligt fokus på 

overgangen mellem arbejdsliv og pension både i forhold til ønsker og faktisk oplevede forhold. Vi vil 

gerne undersøge, hvem der ønsker og har mulighed for en fleksibel tilbagetrækning fra 

arbejdsmarkedet og hvilke mulige uligheder, der er heri. Vi har som sagt rig mulighed for at 

undersøge, hvad eksponeringer (herunder socialt, psykosocialt, helbredsmæssigt) vi har været udsat 

for på tværs af livsforløbet betyder for disse muligheder. Derudover har vi indbygget et helt segment 

om social adfærd og brug af sundhedsvæsenet under corona og kan ligeledes undersøge, hvordan 

denne adfærd kan forklares af tidligere forhold i livet. Her har vi en særlig opmærksomhed på 

personer med kronisk sygdom/ multisygdom, som måske selv har udsat eller fået udsat aftaler i 

sundhedsvæsenet, og vi er bekymrede for, at det har social slagside med risiko for stigende social 

ulighed i fx funktionsevnetab (som vi også kan studere pga. forløbsdesignet). 

Den store styrke ved CAMB sammenlignet med andre danske forskningsprojekter om aldring 

består i vores forløbsdesign og muligheden for at studere faktorer på tværs af hele livet, og 

hvordan de påvirker aldringsprocessen, helbred, funktion og livskvalitet på vej ind i 

alderdommen. Vi undersøger både biologiske, psykiske og sociale faktorers betydning for, 

hvordan vi ældes gennem et helt livsforløb. Data fra CAMB kan forbindes til data fra de 

nationale registre, som giver en enestående mulighed for at undersøge hvordan forhold båd e 

ved fødslen, i barndommen og i den tidlige voksenalder påvirker menneskets aldring.  

På undersøgelsens nye hjemmeside kan du læse mere om undersøgelsen i 2021 og resultater fra 

undersøgelsen i 2009-11. 

https://camb.ku.dk/deltagerundersoegelse-2021/

