
Et projekt, som jeg gerne vil fortælle andre om… 
 

Mit navn  Christina Rubæk Amstrup 

Min kommune Favrskov Kommune 

Mail cras@favrskov.dk 

Projektets navn  Ældre på hjul 

Sundhedsområde  
fx tobak, mental sundhed, fælleskaber 

Fysisk aktivitet, mental sundhed – fællesskaber og trivsel. 

Målgruppe  
fx ældre kvinder, førskolebørn, mænd 
i 40’erne   

Ældre borgere på plejecentrene i Favrskov Kommune 

Intern organisering:  
fx i samarbejde med børne-  
familieafdelingen, ældre afdelingen, 
på tværs af kommunen 

Sundheds- og ældreområdet 

Eksterne 
samarbejdspartnere:  
fx i samarbejde med privat 
organisation, lokalt netværk, en anden 
kommune 

Nordeafonden  
Lis Puggaard (Forsker i ældretræning) 
Frivillige og pårørende 
Ældre Sagen 
 

Beskriv projektet kort 

 Metode 

 Implementering 

 Effekt 

 Økonomi 

Ambitionen med Ældre på Hjul er at gøre cykling i alle 
former til en mere anvendt aktivitet i løbet af bare ét år, så 
både fysisk og mental sundhed styrkes hos plejecentrenes 
280 beboere i Favrskov Kommune. 
Cykelaktiviteterne forgår både inden- og udendørs, så de 
ældre får mulighed for at bevæge sig på forskellig vis. 
Aktiviteterne sker på motionscykler, på duocykler, hvor 
plejepersonale, pårørende eller frivillige kan hjælpe med at 
træde i pedalerne, eller på rickshawcykler, hvor de ældre 
kan få vind i håret og frisk luft i lungerne. Der er også 
mulighed for at cykle på combicykler, hvor både arme og 
ben er i bevægelse. 
Nordea-fonden støtter Ældre på Hjul med 388.000 kr., 
hvoraf en del af midlerne skal bruges på cykler og 
træningsudstyr 
For at følge udviklingen i borgernes sundhed udvælges 20 
beboere til en særlig træningsindsats, hvor sundheds- og 
plejepersonale måler på deres trivsel og helbred. Målet er 
at stå med sundhedsmæssige data og ny viden om 



sammenhængen imellem motion og ældres trivsel, når 
projektet skal evalueres ved udgangen af 2016. 

Andet vigtigt i forhold 
til projektet? 

Resultaterne er intet mindre end imponerende. En 
gangtest, hvor de ældre på tid skulle rejse sig fra en stol og 
gå et stykke rundt om et punkt på gulvet og sætte sig igen, 
viste en gennemsnitlig forbedring på hele 24,8 procent, og i 
en måling af de ældres selvvurderede helbred sås 
forbedring på 12 procent i eftermålingen. De ældre har 
altså styrket deres fysiske formåen og føler sig også friskere. 
 
Øvrige cykelprojekter rettet mod ældre: 
Over de seneste år er der gennemført en række 
cykelinitiativer rettet mod ældre medborgere i Favrskov 
Kommune - blandt andet: 

 Cykling uden alder: Lån en rickshawcykel på 
kommunens plejecentre og kulturcentre og tag en 
ældre medborger på cykeltur  

 Cykelkonkurrence mellem plejecentrene målrettet 
personale, pårørende og beboere - der konkurreres 
om flest kørte minutter  

 Dekoration og udsmykning af cykler, rollatorer og 
kørestole på plejecentrene 

Læs mere om projektet 
på (www eller 
medsend materiale) 

Nordeafonden – ældre på hjul 
Favrskov Kommune – ældre på hjul 
 
Der afholdes inspirationsseminar ’Plejecentre i bevægelse’ – 
fysisk aktivitet på plejecentre; 22. februar 2017 i Hinnerup 
Det er gratis at deltage 

 

http://nordeafonden.dk/projekter/aeldre-paa-hjul
https://www.favrskov.dk/borger/omsorg-og-sundhed/aeldre-paa-hjul

