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På baggrund af Sundhedsstyrelsens rapport »Ældres sundhed og trivsel – Ældreprofilen 2019« [1]

har fagfolk og presse konkluderet, at mange ældre i Danmark har et godt helbred og lever

længere, end man gjorde tidligere, men samtidig fremhævet, at ældres helbred ikke er blevet

bedre siden 2010. Denne konklusion er, efter forfatternes vurdering, unuanceret, og formålet med

denne artikel er at diskutere konklusionen om en stagnation i ældres helbred ud fra følgende fem

forhold: 1) En undersøgelse kan sjældent stå alene, og resultater fra andre undersøgelser skal

tages i betragtning. 2) Ældres sundhed og trivsel er brede begreber, og selv om Ældreprofilen

2019 favner bredt, har det ikke været muligt at medtage eksempelvis kognition, selv om det er en

helt central komponent i ældres sundhed og trivsel. En omfattende litteratur dokumenterer

markant fremgang i ældres kognition i højindkomstlande, herunder Danmark. 3) I Ældreprofilen

2019 beskrives udviklingen over tid for 30 helbredsparametre. For seks af parametrene fandtes en

forbedring (f.eks. i andelen med 20 eller flere egne tænder og andelen, der følte sig frisk nok til at

gennemføre det, de havde lyst til at gøre). For tre parametre fandtes en forværring (andelen med

svær overvægt, andelen med usundt kostmønster og andelen med hørebesvær). For de

resterende variable fandtes en stagnation eller en usystematisk udvikling. Udviklingen er derfor

ikke entydig, men afhænger af, hvilket mål der tages udgangspunkt i. 4) Et af de

helbredsparametre, der viste en stagnation, var langvarig sygdom. Prævalensen af langvarig

sygdom varierede i modstrid med hvad der er fundet i andre undersøgelser meget lidt over køn,

alder og socialklasse. Det kan derfor ikke afvises, at der er metodemæssige problemer, og man

skal være varsom med at tolke på denne helbredsparameter alene, idet resultater altid skal ses i

lyset af andre undersøgelser. 5) Forskellige parametre vil være relevante, afhængigt af om der ses

på gruppen af 65-74-årige, som potentielt er på arbejdsmarkedet, eller på gruppen af ≥ 85-årige,

som ofte er plejekrævende. Den faglige og offentlige debat om ældres sundhed og trivsel kan

VIDENSKAB

Ugeskrift for Læger Side 1 af 9



kvalificeres ved, at det gøres klart, hvilket aspekt af sundhed og trivsel der addresseres, for

hvilken aldersgruppe og i hvilken sammenhæng (arbejdsmarked, privatliv,

sundhedsomkostninger, pleje etc.).

HOVEDBUDSKABER

Det problematiseres, at fagfolk og presse på baggrund af Ældreprofilen 2019 har konkluderet, at ældres helbred er

stagneret siden 2010.

Der er flere væsentlige helbredsparametre, som Ældreprofilen 2019 ikke omfatter, herunder kognition, som er

veldokumenteret markant forbedret blandt ældre i de seneste årtier.

Størstedelen af rapportens helbredsmål viser en stagnation, men flere centrale helbredsparametre viser en fremgang.

Ældres sundhed og trivsel er meget brede begreber, og det anbefales, at diskussionen gøres mere specifik, da

forskellige mål er relevante i forskellige sammenhænge.

ANDRE STUDIER AF DANSKE ÆLDRES SUNDHED OG TRIVSEL

Hver fjerde dansker er over 60 år, og der er mere end en kvart million ≥ 80-årige [2], et antal, der

vil vokse markant i de kommende årtier [3]. I takt med denne udvikling er det vigtigt at følge

ældrepopulationens sundhed og trivsel samt kvaliteten af de vundne leveår. I tidligere danske

studier har man gennem en årrække fundet, at det går fremad med ældres sundhed og trivsel på

en lang række parametre. Flere ældre overlever til en høj alder, og de når til den høje alder med

et bedre kognitivt niveau, end generationen før dem gjorde [4, 5]. Færre ældre i 2017 levede med

en fysisk funktionsevnenedsættelse end jævnaldrende i 1997 [6]. Baseret på sundheds- og

sygelighedsundersøgelserne 1987-2005 og den danske del af det europæiske SHARE-studie (2004-

2010) fandtes en markant stigning i andelen af sunde leveår [7, 8], dvs. at de ekstra leveår generelt

var leveår med godt helbred. Antallet af år med betydelig aktivitetsbegrænsning grundet helbred

har dog været stort set uændret [7].

ÆLDREPROFILEN 2019

Tolkning af rapportenTolkning af rapporten

I betragtning af den eksisterende litteratur og de langtfra entydige resultater i Ældreprofilen 2019

var det overraskende, at det på baggrund af rapporten så entydigt blev konkluderet, at ældres

sundhed og trivsel var stagneret siden 2010.

Formålet med Ældreprofilen 2019 var at give en bred beskrivelse af ældres sundhed og trivsel på

baggrund af spørgeskemaundersøgelser og registre blandt personer på ≥ 65 år [1]. På baggrund af

rapporten konkluderede Sundhedsstyrelsen på deres hjemmeside, at »Mange ældre har et godt

helbred og oplever, at de kan gøre, hvad de har lyst til. Det er den overordnede konklusion i en ny

ældreprofil fra Sundhedsstyrelsen. Men rapporten viser samtidig […] at ældres helbred ikke er

blevet bedre siden 2010« [9]. På baggrund af Ældreprofilen 2019 udkom der en lang række artikler,
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hvori man hovedsageligt fokuserede på, at ældres helbred var stagneret. Således udkom der

artikler i hhv. Berlingske og Jyllands-Posten med overskrifterne »Vi lever længere, men helbredet

er ikke blevet bedre« [10] og »Opgør med myte om sund aldring: De ældre bliver ikke sundere«

[11].

Ældreprofilen 2019 er hovedsageligt baseret på Den Nationale Sundhedsprofil, der startede i 2010

med opfølgning i 2013 og 2017, hvor data er indsamlet via selvadministrerede spørgeskemaer [12,

13]. Den Nationale Sundhedsprofil er en videreførelse af de tidligere interviewbaserede

sundheds- og sygelighedsundersøgelser, der startede i 1987 [14]. Enkelte helbredsmål kan følges

længere tilbage end 2010, da de også indgik i sundheds- og sygelighedsundersøgelserne.

For en række helbredsparametre er der sket en forbedring siden 2010. Bl.a. var andelen af ældre,

der følte sig frisk nok til at gennemføre det, de havde lyst til at gøre, steget, og andelen med et

højt stressniveau var faldet. Yderligere var andelen med 20 eller flere egne tænder steget

markant i perioden 1987-2017 [1]. Tandsundhed kan ses som en markør på ældres generelle

helbred, da tandsundhed er relateret til generel sundhedsadfærd (f.eks. rygning [15]) og en række

helbredsudfald, herunder funktionsnedsættelse [16]. På en række centrale helbredsparametre

viste Ældreprofilen 2019 således en fremgang.

Størstedelen af helbredsparametrene viste en stagnation eller en usystematisk udvikling, hvor

nogle aldersgrupper oplevede en fremgang og andre en forværring. Det var f.eks. tilfældet for

andelen af ældre med langvarig sygdom og andelen med dårligt fysisk helbred. Samtidig var

andelen, som havde et usundt kostmønster og var svært overvægtige, steget. Tabel 1Tabel 1 giver et

overblik over de sundheds- og trivselsmål, der er inkluderet i Ældreprofilen 2019, og viser, om der

er sket en forbedring, en stagnation eller en forværring for den pågældende indikator baseret på

analyse og vurdering fra denne artikels forfattere.
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Langvarig sygdomLangvarig sygdom

Et af de mål, der stagnerede i perioden 2010-2017, var langvarig sygdom, der blev målt som et ja-

/nej-spørgsmål. Denne indikator har medvirket til konklusionen om en stagnation i ældres

sundhedstilstand. Figur 1Figur 1 viser andelen med langvarig sygdom fordelt på aldersinterval og

uddannelsesniveau.
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Af Figur 1A fremgår det, at andelen med langvarig sygdom stagnerede for stort set alle

aldersgrupper. Dertil viser figuren, at andelen med langvarig sygdom var overvejende ens hen

over alder og køn (f.eks. 47,0% mænd vs. 47,5% kvinder, ≥ 65 år). Andre danske undersøgelser har

vist en stigende forekomst af langvarig sygdom med stigende alder, samt en højere forekomst

blandt kvinder [6, 17].

Af Figur 1B fremgår det, at andelen med langvarig sygdom var stort set ens på tværs af

uddannelsesniveau. Dette er ligeledes i modstrid med andre studiers resultater, der har vist en

tydelig social gradient i sundhed – også blandt ældre [18]. Størstedelen af de øvrige

helbredsparametre i Ældreprofilen 2019 viste den forventede sociale gradient i sundhed.

Andelen med langvarig sygdom var således stort set ens hen over tid (i perioden 2010-2017)

mellem køn, aldersintervaller og uddannelsesniveauer. På baggrund af andre undersøgelser
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forventedes en markant forskel afhængigt af køn, alder og uddannelsesniveau. Der er således god

grund til at være varsom med at tolke på denne helbredsparameter alene og i stedet se resultatet

i lyset af de øvrige resultater, den eksisterende litteratur og de mulige bias.ter alene og i stedet se

resultatet i lyset af de øvrige resultater, den eksisterende litteratur og de mulige bias.

Mindst tre faktorer kan være medvirkende til de overraskende resultater angående forekomsten

af langvarig sygdom i Ældreprofilen 2019: selvrapportering, øget diagnostisk aktivitet og

deltagelsesprocenten. Endvidere er der væsentlige helbredsmål, som ikke er inddraget, herunder

kognition.

Selvrapportering

Det er velkendt, at forskellige datakilder kan give forskellige resultater. Den Nationale

Sundhedsprofil 2017, der ligger til grund for Ældreprofilen 2019, er en selvadministreret

spørgeskemaundersøgelse. Her angav ca. halvdelen af ældre på ≥ 75 år at have en langvarig

sygdom (49,5% mænd og 51,4% kvinder) [12]. I en ny landsdækkende registerundersøgelse har

man fundet, at 95,4% af de ældre > 75 år var diagnosticeret med en kronisk sygdom af mindst 12

måneders varighed [17]. Der var således langt færre, der rapporterede at have en langvarig

sygdom i Den Nationale Sundhedsprofil 2017, end andelen, der i et register var oplistet som

værende diagnosticeret med en kronisk sygdom. Det er påvist for en række sygdomme, at ældre

underrapporterer sygdomme i spørgeskemaer, sammenholdt med de sygdomme de har fået

diagnosticeret [19-22]. En forklaring på dette kan være, at personer eksempelvis ikke opfatter sig

selv som syge, hvis de er velbehandlede og ikke oplever symptomer.

Øget diagnostisk aktivitet

Ældre får i højere grad end tidligere behandling [23] og bliver i højere grad helbredsundersøgt.

Figur 2Figur 2 stammer fra Ældreprofilen 2019 og viser andelen, der har fået målt hhv. blodtryk og

kolesterolniveau inden for de seneste tre år. En øgning eller stagnation i selvrapporterede

sygdomme kan derfor afspejle en øget diagnostisk aktivitet.

Deltagelsesprocenten i Ældreprofilen 2019

Deltagelsesprocenten i Den Nationale Sundhedsprofil 2017 var aldersafhængig –74% af de 65-74
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årige deltog, men kun 45% af de ≥ 85-årige [1]. Som det fremgår af rapporten, kan denne

aldersgradient i deltagelsesprocenten medvirke til den fundne forskel mellem aldersgrupperne,

da man formoder, at de svageste ældre er underrepræsenteret. I rapporten er der forsøgt at tage

højde for dette ved bl.a. vægtning og sensitivitetsanalyser. Yderligere er Den Nationale

Sundhedsprofil 2017 en aldersmæssig bred befolkningsundersøgelse, der omfatter personer ≥ 16

år. Der er derfor ikke anvendt proxyspørgeskemaer, dvs. spørgeskemaer, der henvender sig til en

nær pårørende, som svarer på den interviewedes vegne, hvilket ellers er hyppigt anvendt i

aldringsstudier (f.eks. [24]). I dette danske studie blev 16% af de ≥85-årige interviewet via

proxyspørgeskemaer f.eks. pga. demens. Gruppen af svækkede ældre er særlig relevant at

inkludere, da denne gruppe er den mest omkostningstunge og plejekrævende gruppe.

Helbredsparametre, der ikke er omfattet af Ældreprofilen 2019

Ældreprofilen 2019 er som tidligere beskrevet baseret på allerede indsamlede data fra en bred

befolkningsundersøgelse. Det var derfor ikke muligt at indrage alle relevante helbredsindikatorer

for ældrebefolkningen. Eksempelvis indeholder rapporten ingen målinger af kognition, som er en

betydningsfuld parameter i vurderingen af ældres sundhed og trivsel. Andre danske studier har

vist en fremgang over tid i ældres kognitive niveau [4, 5], og nye studier viser faldende incidens af

demens blandt ældre samtidig med en øgning i prævalens – også i Danmark [25-28]. Igennem det

20. århundrede sås en væsentlig stigning i IQ fra generation til generation, den såkaldte

Flynn-effekt. På baggrund af Flynn-effekten må det forventes, at de kommende generationer af

ældre vil havde et højere kognitivt niveau end tidligere generationer af ældre [29]. Yderligere

omfattede Ældreprofilen 2019 ikke demenssygdomme, hvilket Alzheimerforeningen har

problematiseret [30].g stigning i IQ fra generation til generation, den såkaldte Flynn-effekt. På

baggrund af Flynn-effekten må det forventes, at de kommende generationer af ældre vil havde et

højere kognitivt niveau end tidligere generationer af ældre [29]. Yderligere omfattede

Ældreprofilen 2019 ikke demenssygdomme, hvilket Alzheimerforeningen har problematiseret

[30].[29]. Yderligere omfattede Ældreprofilen 2019 ikke demenssygdomme, hvilket

Alzheimerforeningen har problematiseret [30].

KONKLUSION

Det er vigtigt at følge udviklingen i ældres sundhed og trivsel, dels mhp. planlægning af

forebyggelses- og plejeindsatser, dels mhp. at evaluere indsatser. Helbredsparametrene i

Ældreprofilen 2019 viser ikke et entydigt billede af udviklingen i ældres sundhed og trivsel.

Størstedelen af helbredsparametrene viser en stagnation for perioden 2010-2017, men andre

meget centrale mål viser en fremgang, ligesom der i en række danske studier peges på, at det går

bedre på en række områder. Ældres sundhed og trivsel er meget brede begreber, og forskellige

helbredsmål vil være relevante i forskellige situationer. Alt efter om det er gruppen af ældre i

60’erne eller 80’erne, og om det er arbejdsmarkedet, dagligdagen eller plejeforhold, der er af

interesse, vil forskellige mål være relevante. Det er derfor forfatternes anbefaling, at

diskussionen af ældres sundhed og trivsel gøres mere specifik med angivelse af, hvilke
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helbredsparametre, aldersgrupper og sammenhænge der adresseres, og at nye resultater tolkes i

sammenhæng med andre undersøgelser.

SUMMARY

Kaare Christensen, Ida Kyvsgaard, Anne Illemann Christensen & Bernard Jeune:

Has the general health and well-being among the elderly Danes stagnated from 2010 to 2017?

Ugeskr Læger 2020;182:V11190624

As the Danish population is ageing, there is an increasing need for investigating the trends in

health and well-being among elderly. Based on a new report from the Danish Health Authority,

health professionals and the media reported, that health and well-being among elderly had not

improved in 2010-2017. In this review it is argued, that the report does not justify this conclusion

because of the following four issues: Other Danish studies show a progress and these studies have

not been taken into consideration, cognitive abilities are not included, different health measures

in the report showed divergent trends, and some measures indicate methodological weaknesses.
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