
Olika organisationer arrangerar motionsgrupper för 
målgruppen. Motionsgrupperna är 50 till antalet och i 
dem deltar över 500 äldre personer.  

  

Med hjälp av lokala utbildningar har man ökat 
kompetensen och utökat motionsverksamheten  
- Utomhusmotionsvänner  promenerar med äldre 
- Rehabiliterande vårdare stöder vardagsmotionen  
- Kamrathandledare leder motionsgrupperna 

Träningen hemma och i grupp har varit framgångsrik. För 
nästan alla som deltog i testen förbättrades resultaten 
eller förblev oförändrade. Det lönar sig att utveckla 
motionsverksamheten i enlighet med 
kvalitetsrekommendationerna, bl.a. borde man utöka 
testningen av rörelseförmågan.  

 

Motionsrådgivningen bör utvecklas ytterligare i enlighet 
med kvalitetsrekommendationerna. Det lönar sig 
dessutom att beakta hur man når äldre personer som rör 
på sig för lite och hur man stöttar dem att motionera 
mera.  

 Genom olika evenemang i samarbete mellan den 
offentliga sektorn och olika organisationer har man på 
bred front nått ut till de äldre personerna i kommunen. 
Man ämnar intensifiera samarbetet med 
organisationerna ytterligare.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppgifterna baserar sig på de uppgifter som 
samarbetsgruppen för Kraft i åren i er kommun har 
samlat in under det att det treåriga utvecklingsarbetet 
har pågått. 

 

 

Lovisa utsågs till programmet på hösten 
2011. I programmet har 38 kommuner 
deltagit. 

Det tvärsektoriella arbetet med att 
utveckla hälsomotionen för äldre personer 
fortsätter i Lovisa.  

 
I Lovisa är äldre intresserade av att gå till gymmet  
Antalet motionsgrupper som arrangeras av såväl idrottsväsendet som social- och 
hälsovårdsväsendet för äldre personer med nedsatt funktionsförmåga har flerdubblats. Olika 
organisationer inspirerar dessutom aktivt äldre personer till att röra på sig. Det tvärsektoriella 
samarbetet har lett till resultat och det nya gymmet och dess popularitet är ett utmärkt exempel 
på detta. 

INFORMATION TILL BESLUTSFATTARNA 

År 2014 uppgick antalet personer som 
fyllt 75 år i Lovisa till 1692 (SOTKAnet). 
Man bedömer att varannan person i 
denna åldersgrupp har nedsatt 
funktions- och rörelseförmåga. På basis 
av de här uppgifterna har Lovisa en 
handledd motionsgrupp per 17 äldre 
personer som hör till målgruppen. 

16.6.2015 

Kontaktperson 
för programmet 
Kraft i åren är 
servicechefen för 
seniorservicen 
Lisbeth Forsblom 
Lisbeth.forsblom
@loviisa.fi 
 
 
  
 

 
Uppgifterna baserar sig på de uppgifter som samarbetsgruppen för Kraft i åren i er 

kommun har samlat in under det att det treåriga utvecklingsarbetet har pågått. 

 



Äldre personer som kan röra på sig klarar 
sig i hemmet 
   

Syftet med programmet Kraft i åren - hälsomotion för äldre 
är att med hjälp av hälsomotion främja livskvaliteten och 
möjligheterna att klara sig på egen hand för äldre personer 
(75+) som bor hemma och som har nedsatt 
funktionsförmåga genom träning av muskelstyrka och 
balans och motion utomhus. Verksamheten är 
kostnadseffektiv och human vid en tidpunkt då 
befolkningen åldras snabbare än någonsin och då det 
ekonomiska trycket är hårt. 
 

I kommunerna har man introducerat goda förfaranden för 
hälsomotion i form av ett tvärsektoriellt samarbete. I 
arbetet har deltagit företrädare för social- och 
hälsovårdsväsendet och idrottsväsendet samt olika 
organisationer. Övriga aktörer har också ofta deltagit i 
arbetet. Utvecklingsarbetet har utförts med stöd av 
Äldreinstitutet som har bistått med ett avgiftsfritt 
mentorskap och avgiftsfria kurser. De goda resultaten har 
sporrat till att etablera den verksamhet som 
samarbetsgruppen bedriver i de flesta kommunerna. 
 

I översikten som medföljer brevet redogörs för de resultat 
som det treåriga utvecklingsarbetet har lett till i er 
kommun. Det är glädjande att notera att allt fler äldre 
personer i målgruppen har förbättrat sin funktionsförmåga 
efter att de har fått tillgång till handledd motion. De äldre 
personerna har också fått en ny kanal för påverkan genom 
de motionsråd som har tillsatts.  
 

Vi hoppas att ni drar nytta av de resultat som gäller er 
kommun när ni fattar beslut för att främja en ålderdom 
med god funktionsförmåga. Det lönar sig att skriva in 
åtgärdsmodellen för Kraft i åren i er kommuns 
välfärdsberättelse.  

Vi hoppas också att det goda samarbetet till förmån för de 
äldre personerna fortsätter! 
 

Elina Karvinen         Pirjo Kalmari 
programchef               programkoordinator 
 

Ytterligare information: voimaavanhuuteen.fi/VV-
kunnissa tapahtuu (Det händer i kommunerna). 

 

Äldreinstitutet agerar för en bra ålderdom genom att främja 
de äldres funktionsförmåga och delaktighet. Äldreinstitutet 
producerar och sprider information om åldrandet och de äldre 
personernas liv, utvecklar och introducerar goda 
verksamhetssätt, står till tjänst med sakkunskap vid 
planeringen av äldrepolitiken och deltar i den samhälleliga 
åldersdebatten. 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Äldreinstitutet, programmet Kraft i åren, Jämsägatan 2, 00520 Helsingfors, tfn 09 612 2160 
fornamn.efternamn@ikainstituutti.fi, www.voimaavanhuuteen.fi  
Programmet genomförs med stöd av Penningautomatföreningen, social- och hälsovårdsministeriet och  
undervisnings- och kulturministeriet. 

 
 

MINNESLISTA FÖR BESLUTSFATTARE MED 
TANKE PÅ MOTION FÖR ÄLDRE PERSONER 

 
• Stärk den ställning som hälsomotion för 

äldre personer har i kommunens strategiska 
dokument. 

• Skapa möjligheter för ett samarbete mellan 
den offentliga sektorn, den privata sektorn 
och tredje sektorn. 

• Understöd lokala organisationer som 
ordnar motionsverksamhet för äldre 
personer och tillhandahåller avgiftsfria 
lokaler. 

• Understöd verksamheten med 
kamrathandledare och samordnandet av 
frivilligverksamheten. 

• Agera för att främja förmånlig eller 
avgiftsfri motionsverksamhet genom att 
t.ex. rikta in seniormotionskort till dem som 
rör på sig i ringa utsträckning. 

• Se till att det finns framkomliga rutter och 
transporter till motions- och 
idrottsanläggningarna. 

• Agera för att främja att det byggs 
närliggande motions- och 
idrottsanläggningar och se till att det där 
ordnas handledd verksamhet. 

 
 

 
 
 
 
 

BAKGRUNDSMATERIAL 
 
Idrottslagen och Idrottsförordningen 2015  

Förändring i rörelse! (Social- och hälsovårdsministeriets 
publikationer 2013:13). 
  
Den s.k. äldreomsorgslagen 2013.  
  
Kvalitetsrekommendation för att trygga ett bra åldrande 
och förbättra servicen (2013). 
 
Det nationella åtgärdsprogrammet för motion bland äldre 
(Undervisnings- och kulturministeriets publikationer 
2011:30). 
 
Kvalitetsrekommendationer om handledd hälsomotion för 
äldre personer (Social- och hälsovårdsministeriet, 
Undervisningsministeriet 2004:6). 
 

 
 
 
 

INFORMATION TILL BESLUTSFATTARNA 

mailto:fornamn.efternamn@ikainstituutti.fi
http://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2015/20150390
https://www.finlex.fi/fi/laki/kokoelma/
http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=6511564&name=DLFE-27526.pdf
http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=6511564&name=DLFE-27526.pdf
http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=6511564&name=DLFE-27526.pdf
http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=6511564&name=DLFE-27526.pdf
http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=6511564&name=DLFE-27526.pdf
http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=6511564&name=DLFE-27526.pdf
http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=6511564&name=DLFE-27526.pdf
http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=6511564&name=DLFE-27526.pdf
http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=6511564&name=DLFE-27526.pdf
http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=6511564&name=DLFE-27526.pdf
http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=6511564&name=DLFE-27526.pdf
http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=6511564&name=DLFE-27526.pdf
http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=6511564&name=DLFE-27526.pdf
http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=6511564&name=DLFE-27526.pdf
http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=6511564&name=DLFE-27526.pdf
http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=6511564&name=DLFE-27526.pdf
http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=6511564&name=DLFE-27526.pdf
http://www.stm.fi/sv/under_arbete/lagstiftningsprojekt/social_och_halsovard/alderslagen
http://www.stm.fi/sv/under_arbete/lagstiftningsprojekt/social_och_halsovard/alderslagen
http://www.stm.fi/sv/under_arbete/lagstiftningsprojekt/social_och_halsovard/alderslagen
http://www.stm.fi/sv/under_arbete/lagstiftningsprojekt/social_och_halsovard/alderslagen
http://www.stm.fi/sv/under_arbete/lagstiftningsprojekt/social_och_halsovard/alderslagen
http://www.stm.fi/sv/under_arbete/lagstiftningsprojekt/social_och_halsovard/alderslagen
http://www.stm.fi/sv/under_arbete/lagstiftningsprojekt/social_och_halsovard/alderslagen
http://www.stm.fi/julkaisut/nayta/-/_julkaisu/1860580
http://www.stm.fi/julkaisut/nayta/-/_julkaisu/1860580
http://www.stm.fi/julkaisut/nayta/-/_julkaisu/1860580
http://www.stm.fi/julkaisut/nayta/-/_julkaisu/1860580
http://www.stm.fi/julkaisut/nayta/-/_julkaisu/1860580
http://www.stm.fi/julkaisut/nayta/-/_julkaisu/1860580
http://www.stm.fi/julkaisut/nayta/-/_julkaisu/1860580
http://www.stm.fi/julkaisut/nayta/-/_julkaisu/1860580
http://www.stm.fi/julkaisut/nayta/-/_julkaisu/1860580
http://www.stm.fi/julkaisut/nayta/-/_julkaisu/1860580
http://www.stm.fi/julkaisut/nayta/-/_julkaisu/1860580
http://www.stm.fi/julkaisut/nayta/-/_julkaisu/1860580
http://www.stm.fi/julkaisut/nayta/-/_julkaisu/1860580
http://www.stm.fi/julkaisut/nayta/-/_julkaisu/1860580
http://www.stm.fi/julkaisut/nayta/-/_julkaisu/1860580
http://www.stm.fi/julkaisut/nayta/-/_julkaisu/1860580
http://www.stm.fi/julkaisut/nayta/-/_julkaisu/1860580
http://www.stm.fi/julkaisut/nayta/-/_julkaisu/1860580
http://www.stm.fi/julkaisut/nayta/-/_julkaisu/1860580
http://www.minedu.fi/OPM/Julkaisut/2011/Ikaihmisten_liikunnan_kansallinen_toimenpideohjelma.html?lang=fi&extra_locale=sv
http://www.minedu.fi/OPM/Julkaisut/2011/Ikaihmisten_liikunnan_kansallinen_toimenpideohjelma.html?lang=fi&extra_locale=sv
http://www.minedu.fi/OPM/Julkaisut/2011/Ikaihmisten_liikunnan_kansallinen_toimenpideohjelma.html?lang=fi&extra_locale=sv
http://www.minedu.fi/OPM/Julkaisut/2011/Ikaihmisten_liikunnan_kansallinen_toimenpideohjelma.html?lang=fi&extra_locale=sv
http://www.minedu.fi/OPM/Julkaisut/2011/Ikaihmisten_liikunnan_kansallinen_toimenpideohjelma.html?lang=fi&extra_locale=sv
http://www.minedu.fi/OPM/Julkaisut/2011/Ikaihmisten_liikunnan_kansallinen_toimenpideohjelma.html?lang=fi&extra_locale=sv
http://www.minedu.fi/OPM/Julkaisut/2011/Ikaihmisten_liikunnan_kansallinen_toimenpideohjelma.html?lang=fi&extra_locale=sv
http://www.minedu.fi/OPM/Julkaisut/2011/Ikaihmisten_liikunnan_kansallinen_toimenpideohjelma.html?lang=fi&extra_locale=sv
http://www.minedu.fi/OPM/Julkaisut/2011/Ikaihmisten_liikunnan_kansallinen_toimenpideohjelma.html?lang=fi&extra_locale=sv
http://www.minedu.fi/OPM/Julkaisut/2011/Ikaihmisten_liikunnan_kansallinen_toimenpideohjelma.html?lang=fi&extra_locale=sv
http://www.minedu.fi/OPM/Julkaisut/2011/Ikaihmisten_liikunnan_kansallinen_toimenpideohjelma.html?lang=fi&extra_locale=sv
http://www.minedu.fi/OPM/Julkaisut/2011/Ikaihmisten_liikunnan_kansallinen_toimenpideohjelma.html?lang=fi&extra_locale=sv
http://www.minedu.fi/OPM/Julkaisut/2011/Ikaihmisten_liikunnan_kansallinen_toimenpideohjelma.html?lang=fi&extra_locale=sv
http://www.minedu.fi/OPM/Julkaisut/2011/Ikaihmisten_liikunnan_kansallinen_toimenpideohjelma.html?lang=fi&extra_locale=sv
http://www.minedu.fi/OPM/Julkaisut/2011/Ikaihmisten_liikunnan_kansallinen_toimenpideohjelma.html?lang=fi&extra_locale=sv
http://www.minedu.fi/OPM/Julkaisut/2011/Ikaihmisten_liikunnan_kansallinen_toimenpideohjelma.html?lang=fi&extra_locale=sv
http://www.minedu.fi/OPM/Julkaisut/2011/Ikaihmisten_liikunnan_kansallinen_toimenpideohjelma.html?lang=fi&extra_locale=sv
http://www.minedu.fi/OPM/Julkaisut/2011/Ikaihmisten_liikunnan_kansallinen_toimenpideohjelma.html?lang=fi&extra_locale=sv
http://www.minedu.fi/OPM/Julkaisut/2011/Ikaihmisten_liikunnan_kansallinen_toimenpideohjelma.html?lang=fi&extra_locale=sv
http://www.minedu.fi/OPM/Julkaisut/2011/Ikaihmisten_liikunnan_kansallinen_toimenpideohjelma.html?lang=fi&extra_locale=sv
http://www.minedu.fi/OPM/Julkaisut/2011/Ikaihmisten_liikunnan_kansallinen_toimenpideohjelma.html?lang=fi&extra_locale=sv
http://www.minedu.fi/OPM/Julkaisut/2011/Ikaihmisten_liikunnan_kansallinen_toimenpideohjelma.html?lang=fi&extra_locale=sv
http://www.minedu.fi/OPM/Julkaisut/2011/Ikaihmisten_liikunnan_kansallinen_toimenpideohjelma.html?lang=fi&extra_locale=sv
http://www.stm.fi/julkaisut/nayta/-/_julkaisu/1057649
http://www.stm.fi/julkaisut/nayta/-/_julkaisu/1057649
http://www.stm.fi/julkaisut/nayta/-/_julkaisu/1057649
http://www.stm.fi/julkaisut/nayta/-/_julkaisu/1057649
http://www.stm.fi/julkaisut/nayta/-/_julkaisu/1057649
http://www.stm.fi/julkaisut/nayta/-/_julkaisu/1057649
http://www.stm.fi/julkaisut/nayta/-/_julkaisu/1057649
http://www.stm.fi/julkaisut/nayta/-/_julkaisu/1057649
http://www.stm.fi/julkaisut/nayta/-/_julkaisu/1057649
http://www.stm.fi/julkaisut/nayta/-/_julkaisu/1057649
http://www.stm.fi/julkaisut/nayta/-/_julkaisu/1057649
http://www.stm.fi/julkaisut/nayta/-/_julkaisu/1057649
http://www.stm.fi/julkaisut/nayta/-/_julkaisu/1057649
http://www.stm.fi/julkaisut/nayta/-/_julkaisu/1057649
http://www.stm.fi/julkaisut/nayta/-/_julkaisu/1057649
http://www.stm.fi/julkaisut/nayta/-/_julkaisu/1057649
http://www.stm.fi/julkaisut/nayta/-/_julkaisu/1057649
http://www.stm.fi/julkaisut/nayta/-/_julkaisu/1057649
http://www.stm.fi/julkaisut/nayta/-/_julkaisu/1057649
http://www.stm.fi/julkaisut/nayta/-/_julkaisu/1057649
http://www.stm.fi/julkaisut/nayta/-/_julkaisu/1057649
http://www.stm.fi/julkaisut/nayta/-/_julkaisu/1057649
http://www.stm.fi/julkaisut/nayta/-/_julkaisu/1057649
http://www.stm.fi/julkaisut/nayta/-/_julkaisu/1057649

