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Arktisk Aldring (AgeArc)
Livsvilkår, livskvalitet og sundhedsfremme blandt ældre i Grønland



Projektets partnere
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https://www.kp.dk/


3

• Ifølge Grønlands Statistiks fremskrivninger er 13,4 procent af 
befolkningen 60 år og derover i dag. Dette tal forventes at 
stige til 19,4 procent i 2040. Fremskrivningerne viser også, at 
antallet af borgere på 65 år og derover vil blive forøget fra 
nuværende 4.545 borgere til 7.420 borgere i 2040 (Grønlands 
Statistik 2017).

Projektets baggrund
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Projektets formål
• Udvikling

– forslag til og forsøg med kommunale og borgerbaserede initiativer på 
ældreområdet, der har til hensigt at øge ældres livskvalitet, livsvilkår og 
mulighed for et sundere liv. Initiativerne tager udgangspunkt i den enkelte 
kommunes behov og ønsker.

• Undervisning
– udbredelse samt brug af viden genereret i projektet.  

• Forskning
– viden om for- og nutidige kulturelle, sociale og samfundsmæssige strukturer, 

der relaterer sig til aldring samt om de ældres helbredsudfordringer og deres 
personlige erfaringer med livet som gammel. 
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Kvalitativ forskning
• Interview og observationer med ældre mennesker

• Interview med kommunalt ansatte

• Fotografier

• Observationer på/i kommunale institutioner

• Studier af historiske dokumenter
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Kvantitativ forskning
• Kvantitative sundhedsmål og kvantitative interview 

bl.a. om hjælperelationer (Befolkningsundersøgelsen)

• Kvantitative data om danske ældres hverdagsliv og 
sociale relationer og mentale velvære 
(Ældredatabasen)
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Udviklingsinitiativer
• Undersøgelse om ældres liv i Sydgrønland

• Undersøgelse af pårørende til mennesker med demens

• Adgang til udeareal ved ældreboliger i Sisimiut

• Materiale til oplysning om arbejde i ældreplejen

• Reminiscensbog med grønlandske billeder og tekst samt idékatalog til

reminiscensaktiviteter

• Rapporter til Selvstyret og kommuner

• Pressestrategi – positive historier om ældre mennesker og ansatte I ældreplejen
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Undervisningsaktiviteter og -materiale

• Instruktionsvideoer på grønlandsk til personale om træning af sengeliggende

ældre mennesker

• Etablering af praktikforløb for sundhedsprofessionelle

• Udarbejdelse af cases til sygeplejestudiet v. Ilisimatusarfik. Håbet er udbredelse til

andre typer af uddannelse f.eks. sundhedsassistentuddannelsen

• Undervisning af KA hold Aldring og sundhed på kultur- og samfundshistorie v. 

Ilisimatusarfik

• Forskningspraktik-forløb
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Temaer i projektet

• Traditionel viden og intergenerationelle relationer
• Geografisk isolation, mobilitet og tilgængelighed
• Sundhedssystemet, bogerkontakt og samarbejde

kommuner/sundhedsvæsen
• Sundhedsstilstand og sundhedsudfordringer
• Natur
• Mad 
• Økonomi
• Familie og andre relationer
• Uddannelse af personale og arbejdskultur
• Demens
• Offentlig administration og ældrepolitik
• Bruger- og borgerinddragelse
• Bolig, brug og opfattelse af plads
• Forhandlinger af og overgange i alderdommen
• Minoriteter
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Foto: Arktisk Aldring



Mad i alderdommen
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Foto: Mette Mørup Schlütter



Mad i alderdommen
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Tre perspektiver

• Mad, identitet og livskvalitet
• Madnetværk
• Mad og aktivitet i alderdommen
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Foto: Kamilla Nørtoft
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