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Utvecklingsarbetet Kraft i åren 

Syftet med programmet Kraft i åren är att 

främja rörelseförmågan och livskvaliteten hos 

äldre personer med nedsatt funktionsförmåga 

och deras möjligheter att bo kvar hemma med 

hjälp av hälsomotion. Bakom programmet 

Kraft i åren står forskningsrön om fördelarna 

för äldre med att träna styrka och balans samt 

statsrådets principbeslut. Det praktiska arbetet 

styrs av Kvalitetsrekommendationer om hand-

ledd hälsomotion för äldre personer (Social- 

och hälsovårdsministeriet, Undervisningsmi-

nisteriet, handböcker 2004:7). Programmet 

finansieras av Penningautomatföreningen, 

undervisnings- och kulturministeriet samt 

social- och hälsovårdsministeriet.  

I programmet Kraft i åren deltar 38 kommuner, 

som utsetts till programmet i tre skeden. I ur-

valskriterierna har bl.a. ingått att andelen äldre 

av kommunens befolkning ska vara stor samt 

att det finns ett tvärsektoriellt samarbete. 

Kommunerna har genom ett avtal förbundit sig 

till utvecklingsarbete med Äldreinstitutet. Lo-

visa hör till den andra kommungruppen som 

utsågs till det treåriga utvecklingsarbetet på 

hösten 2011. Till de olika faserna i utvecklings-

arbetet har hört att göra en inledande kart-

läggning, att göra upp planer och att introdu-

cera goda tillvägagångssätt samt att etablera 

verksamheten. 

I de kommuner som deltagit i Kraft i åren har 

man upprättat en tvärsektoriell samarbets-

grupp för hälsomotion bland äldre och i den 

deltar representanter för social- och hälso-

vårdsväsendet, idrottsväsendet och organisa-

tionssektorn. För det praktiska utvecklingsar-

betet svarar kommunkoordinatorer från varje 

sektor tillsammans med samarbetsgruppen. 

Äldreinstitutet har genom mentorskap stöttat 

målkommunerna i deras utvecklingsarbete. I 

mentorskapet har det ingått kommunspecifik 

handledning, utbildning, kommunikationsstöd 

och nätverksdagar. Mentorskapet pågick till 

den 31 mars 2015. 

De uppgifter som ingår i översikten har samlats 

in med hjälp av de årliga uppföljnings-

enkäterna och samarbetsgruppernas själv-

utvärderingar och promemorior. Resultaten 

jämförs med den inledande kartläggningen och 

målen i utvecklingsplanen.  

 

Lovisa 

 

 

 I slutet av 2014 var antalet personer som 

fyllt 75 år 1692 (10,9 %). Under tre år har 

antalet ökat med ca 50 personer (2010: 

1639, dvs. 10,5 %). 

 Kärnan i samarbetsgruppen utgörs av ser-

vicechefen för seniorservicen, chefen för 

fritidsväsendet och idrottsinstruktören 

samt konditionsskötaren på seniorservice-

centralen. Till koordinator för organisat-

ionerna utnämndes ordförande i förening-

en för ledpatienter. I praktiken har repre-

sentanter för Folkhälsan och seniorför-

eningen Kansalliset Seniorit deltagit i arbe-

tet.  

 Motion bland äldre har tagits med i kom-

munens äldrepolitiska program 2013–

2020 och i verksamhetsplanen för budge-

ten. 
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 I kommunen har även projektet om idrott 

och motion för specialgrupper i kommu-

nerna (Erityisliikuntaa kuntiin 2013–2015) 

samt projektet Gemensamma segel, ett 

gemensamt projekt för organisationerna, 

(2013–2016) pågått samtidigt. 

Utbildning 

I Lovisa deltog man i följande avgiftsfria ut-

bildningar i enlighet med mentoravtalet  

 VoiTas-utbildning för utbildare i styrke- 

och balansträning 

4 deltagare (social- och hälsovårds-

väsendet 2, idrottsväsendet 2) 

 Utbildning för utbildare av utomhusmot-

ionsvänner för äldre 

3 deltagare (social- och hälsovårds-

väsendet 2, organisation 1) 

 Motion och demenssjukdomar 

2 deltagare (social- och hälsovårds-
väsendet 1, idrottsväsendet 1) 

 Motionsrådgivning för äldre personer 
1 deltagare (social- och hälsovårds-
väsendet) 

Medlemmarna i samarbetsgruppen deltog 

också aktivt i programmets nätverksdagar och 

seminarier. Att delta i utbildningar och nät-

verksdagar gagnar inlärning och utbyte av erfa-

renheter.  

De nya utbildarna från social- och hälsovårds-

väsendet och organisationerna startade genast 

i början av utvecklingsarbetet lokala utbild-

ningar för utomhusmotionsvänner för äldre 

personer. Genom lyckad marknadsföring i 

pressen fick man deltagare till utbildningarna. 

Sammanlagt har 24 utomhusmotionsvänner 

och 35 rehabiliterande vårdare (Kunnon Hoita-

jat) inom hemvården och på olika vårdhem 

utbildats. 

 

 

Figur 1. Antalet deltagare i utbildningar som ord-
nats lokalt under åren 2012-2014 

Dessutom ordnades som en inlärningsuppgift 

inom utbildningen i motionsrådgivning för 

äldre information för hemvårdspersonalen om 

hur man arrangerar motionsrådgivning.  

I Lovisa arrangerade Äldreinstitutet och den 

lokala samarbetsgruppen också en pilotutbild-

ning för hälsovårdare om motionsrådgivning 

för äldre i mars 2015. Hälsovårdarna träffar i 

sitt arbete många äldre som skulle ha nytta av 

motion.  Under utbildningen fick de praktiska 

verktyg för rådgivning. Idrottsväsendet och 

seniorservicecentralen ordnade informations-

snuttar om motionsutbudet i den egna kom-

munen och dessa gav nya idéer för arbetet på 

mottagningarna.  I början av 2015 startade en 

utbildning för kamrathandledare och tack vare 

den kommer den nya seniorkonditionssalen att 

tas aktivt i bruk. 
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Sammanfattning av utbildningarna 

Utbildningen för utomhusmotionsvännerna 

och personalen har understött utvecklandet av 

hälsomotion för äldre i kommunen. Också i 

pressen har det skrivits mycket om vikten av 

motion. Enligt samarbetsgruppens bedömning 

har man lyckats bra med att öka kunskapen 

om hälsomotion för äldre (4, på skalan 1–5).  

Man ämnar gå vidare med utbildningen av 

personal och frivilliga genom samarbete mel-

lan olika sektorer. 

  

Motionsrådgivning 

Med motionsrådgivning avses en service, där 

klienterna huvudsakligen får råd och handled-

ning i motion individuellt eller i grupp. Med en 

motionsrådgivningsfunktion avses en enskild 

rådgivningsenhet eller rådgivningsinstans.  

I Lovisa är det främst seniorservicecentralen 

som arrangerar motionsrådgivning. År 2014 

fick 20 äldre personer rådgivning av hälsovår-

dare på seniorservicecentralen. Motionsråd-

givning ges även på hälsovårdarnas mottag-

ningar.  Inom hemvården uppmuntrar de ut-

bildade rehabiliterande vårdarna (Kunnon 

Hoitajat) äldre personer till att motionera 

mera. Information om motion har också delats 

ut vid olika evenemang.  

Utifrån den respons man fått från special-

motionsprojektet och motionsrådet har man 

inom kommunen utvecklat hur man informe-

rar om motion. I specialidrottskalendern har 

man samlat information om de olika arrangö-

rernas motionsgrupper. I motionsrådet öns-

kade man att också sakkunniga skulle närvara 

vid föreningsmöten för att berätta hur viktigt 

det är med motion och uppmuntra till träning. 

Enligt samarbetsgruppens bedömning har man 

i Lovisa lyckats ganska bra med att utöka mo-

tionsrådgivningen (3, på skalan 1–5).  

Motionsrådgivningen kommer i fortsättningen 

att utvecklas i enlighet med rekommendation-

erna. Det finns planer på att starta en studie-

cirkel med namnet Liikkuva minä utifrån Äldre-

institutets material. 

Handledd motionsverksamhet 

Enligt motionsrekommendationerna för äldre 

personer bör muskelstyrkan, balansen och 

smidigheten tränas 2–3 gånger i veckan. För 

att bevara uthållighetskonditionen behövs rask 

motion sammanlagt 2 timmar och 30 minuter i 

veckan eller ansträngande motion sammanlagt 

1 timme och 15 minuter i veckan. Även lite 

motion är bra för funktionsförmågan och häl-

san om den sker regelbundet. Det är viktigt att 

undvika orörlighet. I programmet Kraft i åren 

betonas utvecklandet av gruppverksamhet 

med fokus på styrka och balans. I Lovisa har 

den årliga ökningen av antalet motionsgrupper 

varit god (figur 2).  
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Deltagarantalet har flerdubblats. År 2014 del-

tog sammanlagt 554 personer i motions-

grupperna (2010: 127 deltagare). De flesta 

grupperna arrangeras av social- och hälso-

vårdsväsendet och idrottsväsendet. De flesta 

äldre personer deltar i idrottsväsendets grup-

per (tabell 1). I jämförelse med den inledande 

kartläggningen har deltagarantalet ökat såväl 

inom social- och hälsovårdsväsendet som inom 

idrottsväsendet. 

Den populäraste träningsformen är motions-

gymnastik. Träning på gym har ökat mycket 

sedan den inledande kartläggningen (2010: 2 

grupper). Vattengymnastik är också populärt. I 

Lovisa har verksamheten med träning i hem-

met under tio veckor under handledning av en 

yrkesutbildad person etablerats. Också utom-

husmotionsgruppernas verksamhet är regel-

bunden i Lovisa (figur 3). Det finns tio grupper 

med kamrathandledare och i en del av grup-

perna samarbetar man med en person som är 

utbildad inom motion eller rehabilitering 

(2010: 7 grupper). 

År 2014 uppgick antalet personer som fyllt 75 

år i Lovisa till sammanlagt 1692 (SOTKAnet). 

Man bedömer att varannan person i denna 

åldersgrupp har nedsatt funktions- och rörelse-

förmåga. Därmed hade Lovisa år 2014 en mot-

ionsgrupp per 17 äldre personer som hör till 

målgruppen (2010: 74). Det genomsnittliga 

antalet för kommungruppen uppgår till en 

grupp per 15 äldre personer som hör till mål-

gruppen (2010: 29).  

 

Figur 2. Motionsgrupper för äldre personer med 
nedsatt funktionsförmåga 2010-2014. 

 

 

Figur 3. Motionsverksamhetens innehåll 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 Antal grupper Deltagare 

Social- och hälso-
vårdsväsendet 

16 172 

Idrottsväsendet 16 277 

Organisationerna 11 137 

Övriga 7 147 

Sammanlagt 50 554 

Tabell 1. Antalet motionsgrupper enligt ar-
rangörstyp. 
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Kvaliteten på motionsverksamheten 

Kvalitetsrekommendationerna om handledd 

hälsomotion för äldre personer och program-

mets kvalitetskriterier för motionsgrupper ger 

anvisningar om hur motionsgrupperna bör 

genomföras. De viktigaste kriterierna är: färre 

än 20 deltagare per grupp, samling minst två 

gånger i veckan, respons från deltagarna, be-

dömning av funktions- och rörelseförmågan 

och hänvisning till fortsatt träning. I Lovisa 

uppfylldes kriterierna på följande sätt: 

 Av motionsgrupperna samlades en gym-

grupp två gånger i veckan.  

 I tre av seniorservicecentralens och en av 

idrottsväsendets grupper testades rörelse-

förmågan.  

 Deltagarna hänvisades till fortsatt träning i 

40 grupper.  

 Ingen respons samlades in i grupperna. 

 I 36 grupper deltog färre än 20 personer, 

grupperna hade i genomsnitt 15 deltagare. 

I seniorservicecentralens och idrottsväsendets 

gemensamma gymgrupp uppfylldes kvalitets-

kriterierna bäst. Gruppen samlades två gånger 

i veckan och deltagarna testades. Rörelseför-

mågan testades också i en styrke- och balans-

grupp. Under den handledda träningen i hem-

met testades sammanlagt 88 äldre. Vid den 

inledande kartläggningen genomfördes inga 

tester av rörelseförmågan.  

Den målinriktade träningen gav resultat. Näst-

an för alla som deltog i träning 2014 blev rörel-

seförmågan bättre eller förblev oförändrad 

(figur 4). 

 

 
Figur 4. Förändringar i rörelseförmågan 2014 

(n=102) 

 

 

 

Sammanfattning av motionsverksamheten 

 

Under utvecklingsarbetet ökade antalet mo-

tionsgrupper framgångsrikt. Även kvaliteten på 

motionsverksamheten utvecklades i enlighet 

med kvalitetsrekommendationerna. Resulta-

ten av träningen syntes också i testresultaten. 

Tack vare det nya seniorgymmet och de nyut-

bildade kamrathandledarna torde den målin-

riktade träningen på gymmet öka i framtiden.  

 

 

 

Dessutom lönar det sig att utöka den målinrik-

tade träningen inklusive tester i de olika arran-

görernas grupper.  Rehabiliteringsavsnitten i 

hemmet är framgångsrikt etablerade i Lovisa. 

Också hälsovårdarna har blivit informerade om 

verksamheten och att de kan hänvisa äldre till 

handledning av en yrkesutbildad person.  Sam-

arbetsgruppen bedömde att motion med be-

toning på styrka och balans utökats på ett 

mycket lyckat sätt (5, på skalan 1–5). 
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Motion utomhus 

Till det goda livet på äldre dagar hör regelbun-

den motion utomhus. Den är uppfriskande för 

humöret, förbättrar rörelsesäkerheten och 

hjälper till att bevara självständigheten. Av de 

som fyllt 75 år har över hälften av kvinnorna 

och över en tredjedel av männen svårt att 

klara av promenad på en halv kilometer. Krä-

vande vägar, balanssvårigheter, rädsla för att 

falla och avsaknad av en promenadkamrat ut-

gör hinder för motionen utomhus. Ett av må-

len med programmet Kraft i åren har varit att 

öka motionsverksamheten utomhus. Avsikten 

var att äldre personer ska få såväl individuell 

assistans som handledd gruppverksamhet för 

att kunna utöva motion utomhus.  

 År 2014 fick 30 äldre personer ur målgrup-

pen regelbunden assistans utomhus (2012: 

20) 

 Antalet utomhusassistenter som deltog i 

verksamheten uppgick till 24 (2012: 17) 

 

Utomhusmotionsvännerna kommer från olika 

frivilligorganisationer eller också är de privat-

personer som går ut med de äldre 1–2 gånger i 

veckan. Verksamheten koordineras av senior-

servicecentralen. På somrarna har man i Lovisa 

också arrangerat handledd verksamhet i seni-

ormotionsparken. Olika organisationer tränar 

på egen hand i parkerna för utomhusmotion i 

centrum eller i Liljendal. Det finns planer på att 

utöka den handledda verksamheten i senior-

parkerna med hjälp av frivilliga handledare. I 

Lovisa var deltagandet i kampanjen Gå ut med 

den äldre aktivt och Lovisa fick pris i kategorin 

Kunnostautunut kunta 2012. År 2014 fanns 

Emil-hemmet och den lokala seniorföreningen 

Loviisan seniorit bland pristagarna. 

Samarbetsgruppen bedömde också att man 

lyckats mycket väl med att utöka utomhus-

motionen (5, på skalan 1–5). 

 

Övrigt 

Idrotts- och motionsanläggningar 

I Lovisa har situationen när det gäller tränings-

platser för äldre förbättrats jämfört med hur 

den var vid den inledande kartläggningen (ta-

bell 2). Det finns lokaler för gymträning på 

många håll i kommunen. Det nya seniorgym-

met i Servicehuset Esplanad stod klart i slutet 

av 2014. Lions Club har på lokal nivå under-

stött anläggandet av parker för utomhus-

motion och träningslokaler på ett betydelse-

fullt sätt.  

 
 

 År 2010 År 2014 
Gym  6 9 
Gymnastiksalar  4 4 
Övriga lokaler som är lämpliga för motionsverksamhet  7 11 
Närliggande idrotts- och motionsanläggningar eller friluftsleder som är 
lämpliga för äldre personer 

1 8 

Simbassänger eller terapibassänger 1 1 
Tabell 2. Lämpliga träningslokaler för äldre personer 2010 och 2014 
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Evenemang 

Under utvecklingsarbetet (2012–2014) arran-

gerades i Lovisa sammanlagt 16 evenemang 

om motion för äldre  

 Friluftsevenemang 

 Festligheter under De gamlas vecka 

 Organisationsmässor 

 Föreläsningar om välmående 

 Evenemang under Hjärtveckan 

Evenemangen arrangerades på ett framgångs-

rikt sätt i samarbete med organisationerna och 

den offentliga sektorn och man nådde över 

2200 människor.  År 2013 hölls ett motionsråd 

för äldre personer och i det deltog en repre-

sentativ grupp äldre från olika håll i kommu-

nen. I rådet framfördes många önskemål och 

idéer. Man ville ha mer handledd verksamhet i 

parkerna för utomhusmotion och sakkunniga 

bjöds in till organisationernas möten för att 

uppmuntra dem som rör på sig för lite till att 

motionera mera. 

Invigningen av det nya gymmet i oktober 2014 

lockade många kommuninvånare och pressen. 

 

Presentation av verksamheten och synlighet i media 

Arbetet med Kraft i åren i Lovisa har presente-

rats sammanlagt 28 gånger i olika medier un-

der åren 2012–2014. Mest synlighet fick man i 

lokalpressen. Motion för äldre behandlades 

två gånger i radion och i stadens egen inform-

ationstidning Morjens berättades om verk-

samheten.  

I pressen informerades om den lokala verk-

samheten med utomhusmotionsvänner, olika 

evenemang och det nya gymmet. Man för-

sökte också publicera veckans motionstips i 

lokaltidningen utgående från Äldreinstitutets 

motionskort Kunnon eväät, men detta lycka-

des inte i detta skede. 

Kommunerna har också presenterat sin verk-

samhet vid programmets evenemang och i 

dess publikationer. Under nätverksdagarna för 

Kraft i åren 2013 presenterades utomhusmot-

ionsverksamheten. Samarbetet mellan de olika 

aktörerna vid anläggandet av parkerna lovor-

dades. I tidningen Voimasanomat 1/2014 

fanns en artikel om Lovisas modell för rehabili-

tering i hemmet. 

Vid programmets jubileumsseminarium i april 

2015 förevisades en poster och parkerna för 

utomhusmotion presenterades. Presenta-

tionerna kan läsas på programmets webbsida. 

 

Samarbetsgruppens verksamhet 

Samarbetsgruppen utvärderar sin egen verk-

samhet och utvecklingsarbetet i allmänhet vid 

en årlig uppföljning. Våren 2013 genomfördes 

dessutom en mellanutvärdering (med SWOT-

metoden) för att kontrollera trenden. I mel-

lanutvärderingen diskuterades hur samarbetet 

med olika organisationer skulle kunna intensi-

fieras ytterligare. Man ville också öka vårdper-

sonalens kunnande och engagemang. Utbild-

ningar för rehabiliterande vårdare (Kunnon 

Hoitajat) inleddes 2013. 

http://www.voimaavanhuuteen.fi/fi/materiaalit/woimasanomat/
http://www.voimaavanhuuteen.fi/fi/voimaa+vanhuuteen+-ohjelma/voimaa+vanhuuteen+-juhlaseminaari+2015/
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Vid den årliga uppföljningen bedömde samar-

betsgruppen att de högre tjänstemännen är 

intresserade av arbetet med Kraft i åren. De 

förtroendevalda bedömdes vara intresserade i 

någon mån. 

 
Figur 5. Utvärdering av den egna verksamheten 

 

Enligt samarbetsgruppens bedömning har ut-

vecklingsarbetet och samarbetsgruppens verk-

samhet lyckats ganska bra under det första 

året och bra under de följande åren (3 och 4, 

på skalan 1–5) (figur 5). Samarbetet med seni-

orservicecentralen och idrottsväsendet har 

intensifierats. Också samarbetet med fysiote-

rapin inom hälsovårdsväsendet har förbättrats.  

Bl.a. kommer utbildningssamarbetet med or-

ganisationerna att fortsätta. Det är fortfarande 

en utmaning att hitta de äldre personer som 

rör på sig för lite och handleda dem till att 

motionera mera. Det lönar sig att intensifiera 

samarbetet med olika aktörer ytterligare och 

att inbegripa en allt större grupp aktörer från 

olika sektorer i den nuvarande arbetsgruppens 

verksamhet. Under utbildningen i motionsråd-

givning för hälsovårdare konstaterades att 

man måste bli effektivare på att informera om 

de tjänster, motionsgrupper och frivilligarbe-

tare som olika aktörer erbjuder i kommunen.  

 

Samarbetsgruppens verksamhet fortsätter. I 

Lovisa finns också ett intresse för att fortsätta 

utvecklingsarbetet i enlighet med åtgärdspro-

grammet för motion bland äldre och att ut-

vidga målgruppen till både dem som är 60+ 

och går i pension och de äldre som redan om-

fattas av vård.  

Arbetsmetoderna från Kraft i åren har redan i 

många avseenden etablerats i arbetet och 

verksamhetskulturen bland olika aktörer i 

kommunen. I Lovisa är utsikterna goda.  

 

Rörlighet på äldre dagar – vår gemensamma angelägenhet 

Programmet Kraft i åren  

Äldreinstitutet 

Jämsägatan 2 

00520 Helsingfors 

   

Tfn (09) 6122 160  

www.voimaavanhuuteen.fi 
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