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DA 

Et sundt og sikkert arbejdsmiljø vedrører alle. Det er godt for dig, og det er godt for din virksomhed.*** 

 

Fremme af aktiv aldring på arbejdspladsen 
Prof. Juhani Ilmarinen, JIC Ltd, det gerontologiske forskningscenter ved universitetet i Jyväskylä, det 
finske arbejdsmiljøinstitut (1970-2008)* 

 

1. Ældre arbejdstageres rolle i EU 
Andelen af ældre arbejdstagere i EU vil vokse i løbet af få årtier. Tendenserne for den erhvervsaktive 
befolkning i EU-27 viser, at aldersgruppen af 55-64-årige vil vokse med omkring 16,2 % (9,9 mio.) mellem 
2010 og 2030. Alle de øvrige aldersgrupper viser en faldende tendens fra 5,4 % (40-54-årige) til 14,9 % 
(25-39-årige). Denne udtalte demografiske forandring skyldes en højere forventet levealder og lavere 
fertilitetskvotienter. Konsekvensen er, at den europæiske arbejdsstyrke bliver ældre end nogensinde før. I 
mange lande kommer ældre arbejdstagere til at udgøre mindst 30 % af befolkningen i den erhvervsdygtige 
alder. 

Beskæftigelsesfrekvensen for ældre arbejdstagere (55-64 år) i EU-27 er i øjeblikket på under 50 %. Kun 
15 lande i hele verden kan fremvise en beskæftigelsesfrekvens for ældre arbejdstagere, som er højere end 
50 %. Over halvdelen af de ældre arbejdstagere forlader arbejdsmarkedet før den obligatoriske 
pensionsalder, og det er der forskellige grunde til. Derfor er der et presserende behov for bedre og 
længere arbejdskarrierer for at kunne finansiere og støtte de europæiske borgeres længere levetid. 

Det europæiske år for aktiv aldring 2012 har til formål at fremme livskvalitet og trivsel for den europæiske 
befolkning, især ældre, og fremme solidaritet mellem generationerne. Et godt arbejdsliv er et vigtigt 
grundlag for at fremme aktiv aldring. Derfor spiller arbejdsmiljø en afgørende rolle for at sikre aktiv aldring 
gennem et bedre og længere arbejdsliv. Godt arbejde fremmer også samarbejdet mellem unge, 
midaldrende og ældre generationer. 

 

2. Nogle fakta om aldring 
Der kommer flere langvarige helbredsproblemer og kroniske sygdomme med alderen. Derfor har omkring 
30 % mænd og kvinder i aldersgruppen 50-64 år brug for omgående tilpasninger på arbejdet på grund af 
deres helbredsproblemer for at forebygge risici for tidlig tilbagetrækning og uarbejdsdygtighed. De største 
helbredsproblemer vedrører lidelser i bevægeapparatet og psykiske lidelser. Depression er også i 
øjeblikket en af de mest almindelige grunde til arbejdsudygtighed og tidlig pensionering. Det er tydeligt, at 
den fysiske arbejdsevne bliver mindre med alderen. Således falder hjerte-kar-kapaciteten og 
muskelstyrken med omkring 1-2 % om året efter de 30. En lavere fysisk kapacitet er især et problem i job 
med en stor fysisk arbejdsbyrde. Omkring 30 % af jobbene i Europa i dag indebærer dårlige 
arbejdsstillinger, håndtering af tunge genstande eller gentaget arbejde. Der er ikke desto mindre store 
individuelle forskelle i funktionsevne og helbredsstatus i en given alder. De fleste ældre arbejdstagere kan 
have et godt helbred og en passende fysisk kapacitet.  

Skønt helbredet og den fysiske kapacitet bliver dårligere i takt med, at vi bliver ældre, bliver en del andre 
funktioner bedre med alderen. 

Mental vækst er aldringens succeshistorie. F.eks. bliver evnen til strategisk tænkning, skarpsindighed, 
omtanke, visdom, evnen til at drøfte og rationalisere, livskontrol, den helhedsorienterede opfattelse og 
sprogfærdighederne bedre med alderen. Ældre arbejdstagere føler også forpligtelse og er engagerede i 
deres arbejde, er loyale mod deres arbejdsgivere og har ofte mindre fravær end andre aldersgrupper. 
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Erhvervserfaringen og evnen til at styre sit liv bliver også bedre med alderen. Ved målinger af 
arbejdspræstationer på arbejdspladsen har undersøgelser vist, at erhvervserfaring kompenserer for 
nedgang i visse grundlæggende kognitive processer såsom hukommelsesfunktioner og psykomotoriske 
færdigheder.  

Alder og erhvervserfaring forbedrer også ældre arbejdstageres værdifulde sociale kapital: (i) den faglige 
kompetence, den tavse viden og samarbejdsevnerne vokser, (ii) den strukturelle bevidsthed om 
organisationen og dens funktioner bliver bedre, og (iii) kundekontakter og netværk bliver udvidet, og 
forståelsen af ændringer i det operationelle miljø bliver bedre. 

Ældre arbejdstagere kan lære nye ting. Læring afhænger ikke af alder, men læringsprocessen ændrer sig 
med alderen. Derfor er det vigtigt, at ældre arbejdstagere har adgang til uddannelse og lige muligheder for 
at lære nye færdigheder og opdatere deres faglige kompetencer. Ved livslang læring bør de rette 
læringsstrategier og didaktiske metoder benyttes. 

Kort sagt gør aldring på mange måder de ældre arbejdstagere bedre og stærkere end før. Derfor er aktiv 
deltagelse i arbejdslivet en vigtig positiv drivkraft for en aktiv aldring. Hver generation har sine egne styrker 
og svagheder, og ældre arbejdstageres styrker bør afdækkes og udnyttes bedre med det formål at gøre 
dem til et værdifuldt aktiv på arbejdspladserne. 

 

3. Aldersstyring på arbejdspladserne 
I definitionen af aldersstyring understreges det, at man bør tage hensyn til aldersrelaterede faktorer i den 
daglige ledelse, herunder arbejdsaftaler og individuelle arbejdsopgaver, således at alle uanset alder føler 
sig klædt på til at nå [deres] egne og virksomhedens mål. De otte mål for aldersstyring er:  

1. bedre bevidsthed om alder  

2. rimelige holdninger til aldring  

3. aldersstyring som en kerneopgave og -pligt for chefer og ledere 

4. aldersstyring som en del af personalepolitikken  

5. fremme af arbejdsevne og produktivitet  

6. livslang læring 

7. aldersvenlige arbejdsaftaler og  

8. sikker og værdig overgang til pension. 

 

Forskellige former for aldersstyring på europæiske arbejdspladser viser, at organisationer behandler 
aldringsspørgsmål på en enten "problemløsende" eller "proaktiv" måde. En lav bevidsthed om 
aldringsspørgsmålet fører til, at virksomhederne takler problemer med utilstrækkelige ressourcer og ved at 
reducere arbejdskravene til ældre arbejdstagere (den problemløsende tilgang). Gennem en bedre 
forståelse af aldring som en udfordring eller mulighed er proaktive virksomheder parate til at styrke 
individuelle ressourcer og støtte læring mellem generationerne. Når aldersstyringen fungerer bedst, ser 
man på hele livsforløbet og skaber lige muligheder for alle generationer. 

 

4. Arbejdsevne 
Omfattende forskning i ældre arbejdstageres arbejdsevne har identificeret de kernefaktorer, der påvirker 
den individuelle arbejdsevne. Forskningsresultaterne kan fremstilles i form af et "arbejdsevnehus" med fire 
etager (figur 1). De tre nederste etager i huset beskriver de individuelle ressourcer: (i) helbred og 
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funktionsevner, (ii) kompetence, (iii) værdier, holdninger og motivation. Den fjerde etage dækker (iv) 
arbejdslivet. Arbejdsevnen er balancen mellem arbejde og individuelle ressourcer. Når arbejdet og de 
individuelle ressourcer passer godt sammen, er arbejdsevnen god. Trapperne mellem etagerne viser, at 
alle etager i huset gensidigt påvirker hinanden. Den stærkeste gensidige påvirkning findes mellem 
etagerne "arbejde" og "værdier og holdninger" (3. og 4. sal). Positive og negative erfaringer på arbejdet 
trænger ned på 3. sal, som herefter vil blive påvirket i enten positiv eller negativ retning. 3. sal 
repræsenterer en arbejdstagers subjektive forståelse af sit arbejde – den pågældendes meninger og 
følelser om mange forskellige faktorer i forbindelse med hans/hendes daglige arbejde. 3. sal har en balkon, 
hvorfra arbejdstageren kan se det nærmeste miljø omkring arbejdspladsen, dvs. (v) familien og (vi) 
nærmiljøet. Begge disse faktorer påvirker arbejdstagerens arbejdsevne hver dag. En sund livsstil og sunde 
hobbyer styrker helbredet og funktionsevnen. Personlige netværk og samvær med mennesker påvirker 
værdier, holdninger og motivation. Derfor påvirker to drivkræfter uden for arbejdspladsen en persons 
arbejdsevne ved enten at forbedre eller forværre balancen mellem arbejdet og den pågældendes 
ressourcer. Alt i alt afhænger en persons arbejdsevne af seks faktorer. 

Figur 1: Modellen med arbejdsevnehuset beskriver de forskellige dimensioner, der påvirker menneskets 
arbejdsevne.Arbejdsevne er balancen mellem arbejde og individuelle ressourcer. Ud over arbejdspladsen 
påvirker også familien og nærmiljøet balancen. Baseret på Ilmarinen, 2006. Det finske arbejdsmiljøinstitut, 
Age Power, grafisk design Milja Ahola. Lundell et al. 2011 (på finsk). 

 

Organisationers operationelle miljø ændrer sig normalt til stadighed på grund af globalisering, ny teknologi, 
finanskrise osv. Som følge heraf er det arbejde, der skal gøres i organisationen under stadig udvikling. 
Samtidig ændrer organisationens menneskelige ressourcer sig, f.eks. på grund af arbejdsstyrkens aldring. 
Der kan opstå helbredsproblemer, og behovet for at opdatere færdigheder og kompetencer bliver mere 
påtrængende. Den uventede dynamik mellem etagerne i huset gør det vanskeligt at opnå en god balance 
mellem arbejde og individuelle ressourcer. Derfor må vi prøve at opnå den bedst mulige balance gennem 
hele vores arbejdsliv.  

3. sal afspejler og opsummerer vores arbejdssituation. Informationsstrømmen fra de forskellige etager og 
drivkræfter uden for arbejdet kan let ændre en arbejdstagers værdier og holdninger og også hans/hendes 
engagement i og forpligtelse over for sit arbejde. Beslutningen om, hvorvidt man skal fortsætte med at 
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arbejde i denne organisation indtil sin pensionering eller endda senere, vil blive taget på 3. sal. Jo mere 
positivt påvirket 3. sal er, jo mere sandsynligt er det, at man vil have et godt arbejdsliv og en længere 
karriere. Afgørende positive indikatorer er f.eks. den respekt man får, tillid til arbejdsgiveren, støtte og 
feedback fra ledere, retfærdig behandling, engagement i arbejdet. En positivt påvirket 3. sal gør aktiv 
aldring til en realitet.  

5. Arbejdsevne og aldring 
Arbejdsevne kan evalueres gennem arbejdsevneindekset (Work Ability Index, WAI), som er et subjektivt 
undersøgelsesinstrument, der består af syv punkter. WAI-scoren går fra 7 til 49, hvor det højeste er det 
bedste. WAI-scoren klassificeres i dårlig, middel, god og meget god. WAI har en høj prognostisk værdi. 
Således var omkring 60 % af dem, der havde et dårligt WAI i alderen 45-57 år, på invalidepension 11 år 
senere. WAI er blevet oversat til 26 sprog og bruges i vidt omfang i forskellige kulturer over hele verden. 

Arbejdsevnen falder normalt med alderen, selv om gennemsnitsværdierne for den erhvervsaktive 
befolkning fra 20 til 65 år forbliver i kategorierne god og meget god. Imidlertid har ca. 30 % af de mandlige 
og kvindelige arbejdstagere over 45 år et markant fald i WAI, og det gælder for både arbejdere og 
funktionærer. Aldringstendensen for WAI er også forskellig afhængigt af økonomisk sektor. Arbejdsevnen 
ser ud til at være lavere inden for landbrug, træindustri, metalindustri og transport samt sociale 
tjenesteydelser og, i visse lande, blandt lærere. Den bedste overensstemmelse mellem arbejde og 
individuelle ressourcer er fundet inden for elektronik og telekommunikation, samt i bank- og 
forsikringsverdenen. 

Individuelle forskelle i arbejdsevnen vokser med alderen. En erhvervsaktiv befolkning på over 45 år er 
meget heterogen sammenlignet med yngre arbejdstagere. Ca. 15-30 % af de 45-årige har et WAI, der 
ligger på middel eller dårligt. De har risiko for at miste deres arbejdsevne, medmindre der træffes 
forebyggende og afhjælpende foranstaltninger. 

Tendensen til, at arbejdsevnen falder med alderen skyldes vanskeligheder med at tilpasse ændringer i 
arbejdet til ændringer i den enkeltes ressourcer. Arbejdslivet synes at følge sit eget spor, som ikke 
nødvendigvis følger sporet for menneskets normale aldringsproces. Derfor vil 3. sal ofte blive negativt 
påvirket, og ældre medarbejdere vil mene, at deres arbejdsevne bliver dårligere. 

 

6. Fremme af arbejdsevnen 
Arbejdsevnehus-modellen viser, at foranstaltninger på arbejdspladsen for at fremme arbejdsevnen bør 
dække alle fire etager. Arbejdstagerne er mere ansvarlige for deres helbred og kompetence, og 
arbejdsgiveren har mere ansvar for tilrettelæggelsen af og betingelserne for arbejdet. Begrebet "fremme" 
bygger derfor på samarbejde mellem arbejdsgiver og arbejdstager. Sammen kan de skabe en bedre 
balance på arbejdspladsen og styrke arbejdsevnen. Et fælles ansvar for de foranstaltninger, der skal 
træffes, vil gøre dem mere acceptable og lettere at gennemføre og vil skabe en win-win-situation. 

Sundhedsfremme (1. sal) dækker en vifte af livsstilsvaner med hensyn til, hvad man spiser og drikker, 
fysiske aktiviteter, restituering og søvn. Ud over en sund livsstil spiller forebyggende og proaktive 
foranstaltninger fra bedriftssundhedstjenesternes side samt god behandling af akutte helbredsproblemer 
en vigtig rolle, hvis man skal opnå et godt helbred i løbet af sit arbejdsliv. Derfor bør arbejdsmiljøeksperters 
kompetence også omfatte aldrings- og sundhedsspørgsmål. Deres forståelse af, hvilke justeringer der er 
nødvendige på arbejdet på grund af ændringer i helbred og funktionsevne som følge af aldring, er en 
værdifuld ressource, når der skal skabes et bedre arbejdsliv for ældre arbejdstagere. Da mange 
helbredsproblemer er arbejdsrelaterede, bør sundhedsrisici ved arbejdet afdækkes og forebygges på 
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arbejdspladsen (4. sal). Det stærke samspil mellem helbred og arbejde kræver et aktivt samarbejde 
mellem arbejdsmiljøeksperter, arbejdsgivere og arbejdstagere. 

Det kræver en stadig opdatering af færdigheder og kompetencer at opretholde en faglig kompetence 
(2. sal). Intern uddannelse sammen med forskellige typer af særlige medarbejderkurser giver ældre 
arbejdstagere mulighed for at styrke deres kapacitet. Der bør dog tages hensyn til ændringerne i ældre 
arbejdstageres læringsproces. Læringsstrategier, læringsbetingelser, brugen af billeder, afslapning og 
tidsplaner for erhvervelse af viden er forskellige for yngre og ældre arbejdstagere. Imidlertid er den 
vigtigste læringsplatform selve arbejdet og arbejdspladsen. Intern læring er mulig, hvis arbejdsindhold og -
opgaver er udformet, så de giver læringserfaringer. Positive læringserfaringer på arbejdet gennem hele 
ens karriere reducerer antallet af hindringer for at lære nye ting og korrigere negative holdninger til læring. 
Den overordnedes holdning er også vigtig, for hvis han/hun er engageret i livslang læring og støtter det 
ved at sørge for uddannelsesmuligheder, er en væsentlig hindring for seniorernes læring fjernet. Læring 
under aldring er en vigtig succesfaktor for aktiv aldring.  

Værdier, holdninger og motivation (3. sal) er ikke ofte målet for direkte tiltag. De bliver normalt påvirket 
mere indirekte. Det betyder, at aktiviteter hovedsagelig bør været rettet mod arbejdsetagen. Flere 
forbedringer i ledelses- og lederskabsfærdigheder påvirker de karakteristiske træk ved 3. sal. Mennesker 
bør føle, at de bliver respekteret, og at de kan stole på deres arbejdsgiver. De forventer at blive støttet af 
den overordnede i krævende og vanskelige arbejdssituationer. De har brug for feedback om, hvorvidt 
arbejdet blev gjort godt, og også for at lære, hvordan de kan forbedre deres resultater. Dialogen mellem 
den overordnede og arbejdstagerne bør være en stadig proces, ikke en engangsforestilling ved den årlige 
medarbejdersamtale. En retfærdig behandling og nultolerance over for aldersdiskrimination vil blive 
bemærket og værdsat af de ansatte. Individuelt engagement i arbejdet og forpligtelse i forhold til det er 
centrale indikatorer for en positivt påvirket 3. sal. Det skal også nævnes, at de ansatte i sidste ende er 
ansvarlige for deres egne værdier, holdninger og andre personlige faktorer. Det er nødvendigt, at de 
opdaterer deres egen indstilling til arbejdet, deres interne ressourcer og familiemæssige forhold, hvis de vil 
opbygge en bedre og bæredygtig balance i arbejdslivet. En sådan balance skaber en positiv påvirkning på 
3. sal. 

"Arbejdsetagen" (4. sal) er den største og tungeste etage i huset. Den består af arbejdsmiljø (det fysiske, 
psykiske og sociale), arbejdstilrettelæggelse og arbejdsbetingelser, arbejdstid, arbejdsfællesskab og 
arbejdsopgaver samt ledelse. Chefer og arbejdsledere spiller en vigtig rolle, fordi de har myndighed til at 
tilrettelægge arbejdsprocesser og individuelle arbejdsopgaver. Alle beslutninger og ændringer i arbejdet 
går gennem dem. De er også ansvarlige for arbejdsmiljøspørgsmål, bl.a. risikovurderinger. 
Risikovurderinger bør inddrage de store individuelle forskelle i personalets funktionsevner og helbred, 
handicap, kønsspørgsmål osv. Alle ansatte i alle aldersgrupper er sårbare over for skadeligt arbejde. Det 
bør være en stadig, dynamisk proces, der er baseret på en passende risikovurdering, at tilpasse arbejdet 
til en persons evner, kvalifikationer og helbredstilstand, og det bør derfor ikke være en ekstra byrde at 
tilpasse arbejdet til ældre arbejdstageres helbredsstatus. Alder er blot ét aspekt af mangfoldigheden i 
arbejdsstyrken, men chefers og arbejdslederes bevidsthed om aldersrelaterede spørgsmål skal forbedres. 
Alle disse aldersrelaterede foranstaltninger og forbedringer, der er nødvendige på arbejdspladserne, kan 
man kalde "aldersstyring" (jf. afsnit 3 ovenfor).  

Omformningen af individuelle arbejdsopgaver i overensstemmelse med ældre arbejdstageres styrker, 
behov og evner er afgørende for at sikre de ansattes arbejdsevne, trivsel og produktivitet. F.eks. er 
nedbringelse af den fysiske arbejdsbyrde, indførelse af korte pauser i arbejdsprocesserne og hensyntagen 
til helbredsrisici ved planlægning af skifteholdsarbejde og fleksibelt arbejde alt sammen aldersvenlige 
foranstaltninger. Samtidig bør ældre arbejdstageres styrker udnyttes (jf. afsnit 2). Den letteste måde, 
hvorpå man kan afdække nye behov og måder at omforme arbejdet på, er at spørge ældre arbejdstagere, 
hvordan de kunne tænke sig at ændre og forbedre deres arbejde. En anden nyttig mulighed er at dele 
arbejdsopgaver mellem yngre og ældre ansatte og dermed udnytte deres forskellige styrker. 
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7. Fordele ved at fremme arbejdsevnen blandt ældre 
arbejdstagere 

Eksempler på god praksis viser, at omkostningerne ved at investere i fremme af arbejdsevnen opvejes af 
udbyttet. Folk kan fortsætte med at arbejde produktivt, arbejdsmiljøet bliver bedre, produktiviteten bliver 
bedre, og de aldersrelaterede problemer bliver mindre. Cost-benefit-analyser viser, at investeringsafkastet 
kan blive rigtig godt, idet afkastet af 1 EUR beløber sig til 3-5 EUR efter få år Det positive 
investeringsafkast er baseret på mindre sygefravær, lavere omkostninger på grund af uarbejdsdygtighed 
og bedre produktivitet. 

8. Politiske aspekter for ældre arbejdstagere 
Flere reformer er nødvendige for at styrke aktiv aldring gennem længere og bedre karrierer for ældre 
arbejdstagere:  

1. holdningsreform for at skabe retfærdige og hensigtsmæssige holdninger til ældre arbejdstagere  

2. ledelsesreform for at afdække og udnytte ældre arbejdstageres styrker  

3. arbejdslivsreform for at skabe et aldersvenligt arbejdsliv for alle generationer  

4. pensionsreform, der tager hensyn til de store individuelle forskelle mellem ældre arbejdstagere ved at 
indføre en række fleksible pensioneringstidspunkter og en økonomisk bonus for at arbejde længere  

5. organisatorisk reform for at forbedre samarbejdet mellem forskellige interessenter og aktører, der kan 
arbejde for bedre og længere arbejdsliv samt  

6. reform af sundhedsvæsenet for at styrke de proaktive og forebyggende bedriftssundhedstjenester. 

 

Det er ud fra en politisk synsvinkel afgørende at gennemføre positive reformer først og negative senere. 
Positive reformer betyder, at arbejdslivet først bør udvikles, således at mennesker kan, vil og må arbejde 
længere. Det kan opnås ved at gøre brug af den omfattende model for fremme af arbejdsevnen for alle 
generationer. Herefter kan pensionsaldrene sættes op, og mulighederne for tidlig pensionering 
indskrænkes. 

Der er et presserende behov for nyskabende modeller for udvidelse af den enkeltes arbejdsliv og 
forhøjelse af deres faktiske pensionsalder. Nogle eksempler på god praksis viser, at man ved at give 
arbejdstagere mere fritid eller nedsætte arbejdsbyrden med alderen øgede den faktiske pensionsalder 
med ca. tre år. En produktionsvirksomhed indførte en "Age Master"-ordning, hvor arbejdstagere over 58 fik 
tilbudt ekstra fridage. Det gav dem mere tid til at hvile ud efter at have udført et krævende manuelt 
præcisionsarbejde, bl.a. fremstilling af dørlåse. Antallet af betalte fridage steg fra 6 (alder 58 år) til 14 
(alder 63 år). De ansatte, der var omfattet af "Age Master"-ordningen, var i stand til og villige til at arbejde 
omkring tre år længere end før og gå på pension i en alder af 63 år. En energivirksomhed indførte et "80-
90-100"-program, som gjorde det muligt for de ansatte at nedbringe deres arbejdstid med 20 % med en 
lønreduktion på 10 %, mens deres pensionsydelser fortsat var 100 %. Omkring 25 % af arbejdstagerne 
benyttede sig af den mulighed. Den faktiske pensionsalder steg med ca. tre år til 64 år. 

Disse nyskabende eksempler viser, at ældre både kan og vil arbejde længere, når de bedre kan klare 
arbejdsbyrden eller arbejdstiden. Arbejdsgivere og arbejdstagere har været tilfredse med de nye modeller. 
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9. Ældre arbejdstagere som et aktiv i arbejdsliv og
samfund

Ældre arbejdstagere er en vigtig del af arbejdsstyrken i moderne samfund, og der vil blive flere af dem i de 
kommende år. Ældre arbejdstagere har andre færdigheder og kompetencer end andre generationer. Uden 
deres deltagelse i arbejdslivet vil der opstå mangel på faglige, strukturelle og netværksmæssige evner. 
Overførslen af deres tavse (stille) viden til yngre generationer er vigtig. Den stærkeste kombination af 
kompetencer på arbejdspladsen bygger på forskellige generationers forskellige styrker.  

Ældre arbejdstageres bedre helbred og højere forventede levealder forbedrer deres muligheder for at 
styrke et aldersvenligt samfund. Et godt arbejdsliv er dog en vigtig forudsætning for, at ældre arbejdstagere 
kan forblive aktive og sikre, at samfundet får gavn af deres styrker og evner. Hermed deltager de aktivt i at 
opbygge et bæredygtigt og omsorgsfuldt samfund med solidaritet mellem generationerne. 

Og et produktivt arbejdsliv er en vigtig platform for aktiv aldring. En tilfredsstillende beskæftigelse kan 
hjælpe mennesker til at undgå sygdom og fysisk eller psykisk nedbrydning, sikre gode kognitive og fysiske 
evner og fremme positive og aktive holdninger til livet. Kvalitet i arbejdslivet har en stor indvirkning på alle 
arbejdstagere, fordi vi tilbringer så meget af vores tid på arbejdet. Nyere forløbsundersøgelser viser, at 
arbejdsevnen før pensionering siger noget om uafhængigheden i dagligdagen mellem 73 og 85 år. Jo 
bedre arbejdsevnen er før pensioneringen, jo bedre bliver livskvaliteten senere. Derfor skal investeringerne 
i aktiv aldring foretages i de erhvervsaktive år. Investeringer i arbejdsmiljø på arbejdspladserne er også 
investeringer i resten af vores liv. 
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