
Sveriges seniorer behöver bli starkare, för sitt eget 
bästa och för samhällets 

De äldre behöver träna för att kunna leva ett givande 
och innehållsrikt liv men också för att förebygga balans-
problemen, som kommer med stigande ålder, och 
fallolyckorna som är rent förödande för individen och 
mycket kostsamma för samhället. 

Blomsterfonden har utvecklat ett nytt och effektivt 
träningskoncept för äldre människors välbefinnande

Därför har Blomsterfonden genomfört en förstudie om 
äldreträning i samarbete med forskare från Jyväskylä 
universitet, HUR - den ledande specialisten på utveckling 
av träningsmaskiner för äldre, samt Raisoft - ett företag 
specialiserat på programvara för att bedöma, dokumentera, 
samverka och jämföra material för styrning av äldre-
vårdsinsatser. 

Studien har gjorts i syfte att höja de äldres hälsa och väl-
befinnande samt att utveckla ett träningskoncept som 
passar seniorer i stort. 

Det som skiljer Äldrepowerforskningen från många andra 
studier är att projektet omfattar även personer med en 
demenssjukdom. I detta hänseende spelar det en avgör-
ande roll att man bemöter, uppmuntrar, och leder personen 
på ett sätt som gör träningen effektiv på alla plan.

Aktiv träning för ett friskare,
roligare och mer innehållsrikt äldreliv

Träning viktig för livsglädjen och vårdkvaliteten

Studien har handlat om att insamla, analysera och jämföra 
information för att kunna bedöma och följa upp den 
fallförebyggande- och balansstärkande träningens effekter 
och hur den påverkar det dagliga livet för de äldre.

I förlängningen handlar det om att kunna se vad som är 
avgörande för individen livsglädje och välstånd likaväl som 
vårdens utfall, kvalitet och kostnader på personnivå.

Allt för att en bra livskvalitet ska vara möjlig i slutänden.

 

Vill du ha mer info om Äldrepower - boka ett möte
med oss under Almedalsveckan så berättar vi mera!

Blomsterfondens vårdchef/projektansvariga, Christel Haglund, finns på plats i Almedalen i monter 208 
på Hamnplan. Skicka ett SMS till 070-190 21 74 så kontaktar hon dig för att bestämma tid för ett möte.



Föreningen Blomsterfonden Box 114 182 05 Djursholm Tel. vxl: 08-555 94 500 www.blomsterfonden.se

Det här är Blomsterfonden:
Vi är en ideell förening som arbetar för hem och vård åt äldre. Vår verksamhet består av vård och omsorg med 
äldreboende, hemtjänst och seniorboende  •  Vår vision är att erbjuda ett tryggt och värdigt åldrande för alla 
livsskeden  •  Vårt sociala arbete skapar trygghet, glädje och gemenskap för många äldre i samhället  •  Vår för-
ening har ca 41 000 medlemmar som stödjer vårt arbete för äldre i samhället  •  Vi har 90-konto och kontrolleras 
av Svensk Insamlingskontroll  • Vi är medlem i FRII, Frivilligorganisationernas Insamlingsråd.

Jag känner en sådan lycka, jag 
får en kick och ny energi som 
får mig att göra så mycket som 
jag inte orkade med innan. 
Med min lungsjukdom hade 
jag nästan inte trott att detta 
var möjligt, konstigt nog kan 
jag träna fullt ut.

Birgitta Strand
Seniorboende på Blomsterfonden

”
Styrka och ny lust för livet med ÄldrePower


