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Titel: 

Ældres oplevelser af livskvalitet ved træning i Guldbergs Have 

Præsentation: 

Guldbergs Have er ældreboliger beliggende på Nørrebro for handicappede og ældre med 

fysiske og/ eller psykiske funktionsnedsættelser. Stedets sociale vicevært driver projektet i 

samarbejde med to lektorer på fysioterapeutuddannelsens 2. semester. 

http://www.akb-kbh.dk/beboer/afdelinger/guldbergs-have  

Beskrivelse: 

Fysioterapeutuddannelsen sender hvert semester en gruppe studerende ud til de ældre 

((70-95 år) i Guldbergs Have. De studerende tilrettelægger træning med de ældre én gang 

om ugen, både indendørs og udendørs træning med fokus på balance, styrke, 

bevægelighed, osv. Derudover måler de studerende løbende på de ældres fysiske 

funktionsniveau med Rejse-sætte-sig testen. Efter hver træning samles de ældre over en 

kop kaffe og blødt brød og deltagelsen synes umiddelbart at være båret af de ældres ønske 

om relationer og nærvær. Projektet har således både et træningsmæssigt og et socialt sigte.  

Vi er nysgerrige på hvorvidt og evt. hvordan projektet, på forskellige måder, påvirker de 

ældres livskvalitet.  

Metode: 

Vi lægger op til primært kvalitative data, måske i form af interview og/ eller observation. 

Case rapport kan også være en mulighed. Der kan også indgå kvantitative data ved 

anvendelse af spørgeskema.  

Resultaterne skal formidles til Guldbergs Have og ekstern samarbejdspartner Annette Kusz. 

Resultaterne skal være med til at kvalificere uddannelsens og de studerendes arbejde med 

de ældre i Guldbergshave og måske skabe grundlag for flere samarbejdspartnere 

fremadrettet. Via Kp og den eksterne samarbejdspartner kan der evt. endvidere arbejdes 

med at brede resultaterne ud til andre uddannelser og den almene boligsektor.  

Tidshorisont: 

Ingen  

http://www.akb-kbh.dk/beboer/afdelinger/guldbergs-have


 

Henvendelse om projektforslaget 

Skriv til Marie Kraft, mahk@kp.dk 

 

Kontaktperson(er):  

Marie Kraft, mahk@kp.dk Lektor, Fysioterapeut, Cand. Scient  

Annette Kusz, social vicevært i Guldbergs Have, mobil 5141 70 65, avl@kab-bolig.dk 

Andre bemærkninger: 
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