
 

 
 
 

 
 
 

Københavns Universitet, Center for Sund Aldring og DANSKE ÆLDRERÅD inviterer til fælles 
konference og dialogmøde, fredag d. 30. august 2013 i København 

 

Hvad gør kommuner for at fremme ældre 
indvandreres sundhed? 

 
Forskning har vist, at ældre indvandrere er særligt udsatte for kroniske livsstilssygdomme, overvægt og 
mentale lidelser. Dertil kommer, at mange ældre indvandrere har ringe økonomiske og sociale vilkår, der 
forstærker helbredsmæssige problemer. 
 
På trods af, at ældre indvandrere med helbredsproblemer udgør en stigende andel af befolkningen, har 
kommuner kun iværksat få målrettede indsatser for denne gruppe. Der er også ringere viden om 
forebyggelse af livsstilssygdomme blandt ældre indvandrere. Derfor er der behov for en aktiv og 
opsøgende indsats på et tidligere tidspunkt end for de fleste etniske danskere, for eksempel af 
forebyggende hjemmebesøg. 
 
Med denne konference ønsker Center for Sund Aldring og DANSKE ÆLDRERÅD at udbrede og dele viden  
om kommunalt funderede (og frivillige) initiativer, som kan tilgodese ældre indvandreres behov. 
Konferencen skal inspirere til at igangsætte store og små kommunalt baserede indsatser, som dels kan 
sikre en mere lige adgang til sundhedsydelser, og dels kan give optimal effekt af den behandling, der gives. 
 
Forskere og praktikere på området med erfaring fra kommunale og frivillige projekter deler på konferencen 
deres viden med deltagerne. Konferencen indeholder desuden en times dialogforum, hvor deltagerne 
udveksler ideer, erfaringer og udfordringer på området. Deltagere, som ønsker at bidrage med en relevant 
erfaring fra deres kommune til dette dialogforum, kan anmelde dette på tilmeldingen mhp at få fem 
minutters taletid til præsentation. Det er ikke sikkert, at der bliver tid til alles præsentationer, men alle kan 
deltage i debatten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

  

Tid og sted:  
30. august kl. 10.00-15.30. Københavns Universitet, Karen Blixens Vej 4, 2300 København S. 
 
Pris:  
Gratis for 50 medlemmer af DANSKE ÆLDRERÅD og forebyggende medarbejdere på ældreområdet 
(SUFO). Max.3 deltagere fra hvert ældreråd/forebyggende team.  
Transportudgifter betales af deltageren. 
 
Indhold:  
Konference med en times dialogmøde, frokost, forfriskninger i løbet af dagen.  
 
Tilmelding:  
Efter ”Først-til-mølle”-princippet via mail til Signe Gronwald Petersen, ablaa@hum.ku.dk.  
Husk kort resume af et emne, hvis du vil præsentere i dialogforum. Max 10 linjer. 
 
Program:  
Sendes sammen med bekræftelse af tilmelding. 
 

Frist for tilmelding: 26. juli 2013. 
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