
Center for Aktiv og Sund Aldring, Institut for idræt og biomekanik, SDU, vil gerne invitere til to ph.d.-forsvar med fokus på tidlig opsporing af 

risikofaktorer for funktionstab hos ældre borgere og effekt af komplekse forebyggelsesinterventioner i den kommunale ramme.

Ph.d.-studerende Sussi Friis Buhl & Pia Øllgaard Olsen vil forsvare deres ph.d.-projekter der tager udgangspunkt i resultaterne fra forskningsprojekterne 

I’m still standing, WIPP (Welfare Innovation in Primary Prevention) og SITTLESS, der alle har været afholdt i tæt samarbejde med 

forebyggelsesafdelingerne i Odense, Slagelse og Esbjerg kommuner.

Ph.d.-forsvar om opsporing & indsatser via de forebyggende hjemmebesøg

d. 31. marts 2022 kl. 14.30 – 16.30 i lokale U150, Campus, Odense

Sussi Friis Buhl, MSc klinisk ernæring, klinisk diætist forsvarer sin ph.d.-
afhandling udarbejdet under vejledning af professor Paolo Caserotti, senior 
forsker, ph.d. Anne Marie Beck og ph.d. Britt Christensen.

”Protein malnutrition and nutritional risk factors in old and very old self-reliant 
community-dwelling adults: association with physical frailty and reversibility 
with protein supplementation and power training”. 

Den rette ernæring, særligt tilstrækkeligt med protein, spiller en væsentlig 
rolle for at bevare muskelmasse og fysisk funktion i alderdommen. Men hvor 
stor en udfordring er dette hos borgere ≥80 år, der modtager forebyggende 
hjemmebesøg? Hvilke ernæringsfaktorer er relateret til fysisk skrøbelighed? 
Og hvad er effekten af interventioner med protein og træning til skrøbelige 
borgere ≥80 år?

d. 8. april 2022 kl. 14.00 – 16.00 i lokale U150, Campus, Odense

Pia Øllgaard Olsen, MSc, Idræt og Sundhed, Professionsbachelor i Ernæring 
og Sundhed forsvarer sin ph.d.-afhandling udarbejdet under vejledning af 
professor Paolo Caserotti, SDU.
“Complex exercise interventions to modify risk of functional loss and 
disability in older adults”.
Fysisk aktivitet og struktureret træning er kernefaktorer i den tidlige 
forebyggelse af funktionstab i alderdommen. Barrierer, såsom smerter, 
transport, manglende social opbakning og motivation afholder mange ældre 
borgere fra at være tilstrækkeligt fysisk aktive i dagligdagen og deltage i 
træningstilbud. Kan ”self-management strategies”, hvor borgeren 
sideløbende med træning støttes til at overkomme sådanne barrierer være 
en effektiv kommunal forebyggelsesstrategi? 

Tilmelding er ikke nødvendig. Ved spørgsmål, kontakt sbuhl@health.sdu.dk eller pollgaard@health.sdu.dk

Find vej til campusvej 55, 5230 Odense M, lokale U150: https://clients.mapsindoors.com/sdu/573f26e4bc1f571b08094312/details/563cb81d423b7d0540c99bca
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