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Den 21:a Nordiska kongressen i Gerontologi genomfördes i år i Köpenhamn. Kongressen är 
multiprofessionell och samlar forskare och andra intresserade från Norden och även andra 
delar av världen. Det övergripande temat för årets kongress var ”Dilemmas in the Ageing 
Society” Programmet innehöll stora föreläsningar, symposier, state of the art presentationer 
samt kortare muntliga presentationer som hölls fem i taget under ett gemensamt tema. Flera 
svenska sjukgymnaster och tillika medlemmar i Sektionen för Äldres hälsa deltog och 
presenterade sin forskning. 
 
 

 
 
 
Jag kommer att sammanfatta några av de presentationer jag var på utifrån mina anteckningar 
och ur mitt goda minne. Jag vill därför noga påpeka att alla detaljer inte finns med. Jag 
presenterar först det fullständiga namnet på abstractet/presentationen och sedan författarnas 
namn för att underlätta för den som vill läsa mer om något ämne. Hela programmet och alla 
abstrakt går att finna på: http://www.21nkg.dk/scientific_programme.html 
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Differences in the health and survival of women and men: Dilemmas that require 
action? 
 
Professor Kaare Christensen 
The Danish Aging Research Center, University of Southern Denmark 
 
Här diskuterades den ökande andelen äldre i samhället samt att det är kvinnor som blir äldst 
trots att de är mer fysiskt påverkade jämfört med män. Detta kallas “The Male-Female Health-
Survival Paradox” och gäller oavsett ålder. Vidare presenterades två hypoteser som kan 
beskriva överlevandet upp till höga åldrar: ”The Failure of Success” och 
“ The Success of Success”.  Beroende på vilken hypotes som kommer att gälla får det 
konsekvenser för planering och omhändertagande av mycket gamla personer. 
 
 
Old Brain, New Demands on Information Processing: A Dilemma? 
Professor Lars Nyberg 
Departments of Radiation Sciences and Integrative Medical Biology, Umeå University 
 

Det semantiska minnet har visat sig förbli relativt intakt även på äldre dar medan det 
episodiska minnet och arbetsminnet försämras redan från tjugo års åldern. I stora studier har 
det dock visat sig att det finns äldre personer med mycket bra minnesfunktion. Detta förmodas 
främst bero på individuella faktorer men även på hur individen löser och hanterar olika 
uppgifter. Lars Nyberg tror dock att det främst beror på om man har patologiska förändringar 
i hjärnan eller inte. 
 
 
Clothing and the embodiment of age: Why do clothes matter? 
 
Professor Julia Twigg 
University of Kent 
 
Hur man klär sig eller snarare förväntas klä sig när man blir äldre påverkar människan mer än 
man tror. Genom kläder uttrycker vi vår egen stil och vilka vi egentligen är. Ska man behöva 
byta stil bara för att man blir äldre? Varför anses tex korta kjolar vara rent opassande på en 
äldre kvinna? Presentatören argumenterade för att vi ska börja tänka större och vidare vad 
gäller kläder, mode och stil för äldre. 
 



Applicability and Effects of Physical Exercise among Older People With Dementia in 
Residential Care Facilities 
PhD Erik Rosendahl 
Umeå University 
Co-authors: Littbrand H, Stenvall M. 
 

 
Erik Rosendahl 

 

Personer med demens sjukdom bör träna specifikt på det man vill förbättra, träningen bör 
pågå mins ett par månader och ska utmana personens fysiska förmåga. Kombinerad 
funktionell viktbärande träning är en träningsform som lämpar sig väl för patienter med 
demens sjukdom. Denna typ av träning kan förbättra gångförmågan och förebygga en 
försämring av ADL-förmåga. 
 
 
Prolonged strength training after hip fracture: a randomized controlled trial 
PhD H. Sylliaas 
Oslo and Akershus University College 
Co-authors: Brovold T, Wyller TB, Bergland A 
 
Höftfraktur patienter behöver träning och uppföljning under lång tid för att uppnå 
självständighet. Detta kan uppnås med en 12 veckor lång uppföljningsperiod efter den initiala 
mer intensiva rehabiliteringen. Under denna 12 veckors uppföljning fick patienterna i denna  
studie  progressiv styrketräning en gång i veckan. 
 
 
The Efficacy of Counseling and Progressive Resistance Home- Exercises on Adherence, 
Health- Related Quality of Life and Function after Discharge from a Geriatric Day-
Hospital 
Msc Therese Brovold 
Oslo and Akershus University College 
Co-authors: Skelton D, Bergland A 
 

Under denna presentation fick vi höra att det går att påverka äldre personers livskvalitet och 
fysiska funktion genom träning och kontakt med sjukgymnast. Träningen i detta fallet var 
balans och styrketräning. Studien genomfördes i patienternas hem. 
 
 



Progressive resistance training for women 90+ 
PhD Student Gro Idland 
Oslo University College 
 

Resultaten från denna studie visar att äldre kvinnor över 90 år har samma effekt av 
styrketräning som ”yngre” äldre på balans och styrka. Kvinnorna tränade två gånger i veckan 
under 12 veckor. De hade individuella träningsprogram. Utvärderingen skedde med TUG, 6-
minute walking test, Bergs balansskala samt 30 sekunders chair stand test. 
 
 
The reliability and validity of clinical walking speed measurements in elderly people: a 
systematic review 
PhD Elisabeth Rydwik 
Karolinska Institutet 
Co-authors: A Bergland, L Forsén, K Frändin 
 

Denna review konkluderar att både självvald och maximal gånghastighet är valida 
utvärderingsmetoder. Självvald gånghastighet är också ett reliabelt mått medan maximal 
gånghastighet behöver utvärderas vidare. Att mäta gånghastighet är enkelt och lätt 
administrerat. Både självvald och maximal gånghastighet kan förutse död, intagning på 
sjukhus och vård och omsorgsboende samt försämring av rörlighet. 
 
 
Predictive validity and cut-off scores in four diagnostic tests for falls – a study in frail 
older people at home 
Author: PT, MSc, PhD student Ulrika Möller Olsson 
Lund University 
Co-authors: Jakobsson U. 
 
Syftet med denna studie var att undersöka huruvida Down Ton fallrisk index, TUG och 
Rombergs test, Semi-tandem Romberg test och Tandem Romberg test kan förutse risken för 
att falla samt att undersöka om det finns några värden där risken kan anses öka. 
Resultaten visade att Rombergs test i alla positioner ej kan rekommenderas att användas för 
att förutse fall. Down ton fallrisk index och TUG kan eventuellt anses ha förmågan att förutse 
fall men mer forskning behövs för att helt klart fastställa detta. 
 

 
Ulrika Möller Olsson och Caroline Sandberg 

 
 



On the Threshold – Older Persons´Concerns Related to Hospital Discharge 
Author: Doktorand Felicia Gabrielsson-Järhult 
School of Health Sciences 
Co-author: Nilsen P. 
 
Syftet med denna studie var att kartlägga hur äldre personer såg på vardagslivet efter det att 
de skulle skriva ut från sjukhus. 
Att skrivas ut från sjukhus gjorde de äldre personerna osäkra och de funderade mest kring hur 
vården och allt praktiskt skulle lösas i hemmet efter utskrivningen. De ville ha en balans 
mellan sin önskan att fortsätta vara oberoende och att samtidigt få tillräckligt med hjälp. 
 
 
Older Women’s descriptions of how they activate themselves in their everyday living 
and what will promote their activity abilities. 
Author: Phd-candidate Sara Cederbom 
Mälardalens University 
Co-authors: von Heideken Wågert P, Söderlund A, Söderbäck M. 
 
Mellan 50-70% av den äldre befolkningen lever med någon slags smärta. Smärta är vanligare 
hos kvinnor än hos män. Smärta leder till minskad livskavlitet och oförmåga att vara aktiv i 
det dagliga livet. I denna studie intervjuades 12 kvinnor som levde med smärta och dessutom 
levde ensamma om sin aktivitetsförmåga samt om vad som skulle kunna underlätta aktiviteter 
i det dagliga livet. Kvinnorna beskrev att de hade en daglig rutin för sina aktiviteter eller att 
de skulle vilja ha en daglig rutin för att underlätta dessa. Kvinnorna beskrev också att det var 
viktigt med hemtjänst etc samt olika anpassningar med hjälpmedel var viktiga för deras 
aktivitetsförmåga. Författaren konkluderar att det behövs mer forskning inom detta område.  
 
 
 
Physical and daily activities for residents in Nordic nursing home settings – a 
randomized, controlled trial. Results after three months of intervention. 
Author: Dr. Kerstin Frändin 
Karolinska Institutet 
Co-authors: Grönstedt H, Bergland A, Helbostad J, Puggaard L, Andresen M, Hellström H. 
 
Studien undersökte om ökade insatser av sjukgymnast och arbetsterapeut ökade muskelstyrka, 
förflyttningsförmåga, balans, ADL, fysisk aktivitetsnivå, välbefinnande och kognitiv funktion. 
Resultaten visade att ADL, balans och fysisk aktivitetsnivå ökade efter tre månaders 
intervention. Författarna konkluderar att även sköra äldre personer boende på sjukhem har 
god effekt av individanpassad träning och borde ges möjlighet till bedömning vid inflyttning 
samt vidtagna åtgärder för att förhindra onödig försämring av funktions- aktivitetsnivån. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Det fanns även ett stort antal postrar. Tre svenska sjukgymnaster presenterade varsin poster. 
 
Physical activity among elderly with chronic pain 
Author: RPT, MSc, PhD Student Caroline Larsson 
Center for Primary Health Care Research(CPF),Lund University 
Co-Authors: Ekvall Hansson E, Sundquist K, Jakobsson U 
 
Reciprocal struggle in person transfer tasks - Caregivers’ experiences in dementia care 
Author: PhD student, RPT Charlotta Thunborg 
Mälardalen University 
Co-Authors: von Heideken Wågert P, Söderlund A, Götell E. 
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Swedish and Iranian 75-year-olds – do they differ regarding physical function and 
physical activity? 
 
Author: Doctoral stud Helena Hörder 
Gothenburg University 
Co-Authors: Mozallenezhad Z, Salavati M, Nilsson-Wikmar L, Frändin K. 
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Sammanfattat av Anette Eriksson 

 
 

 


