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Utvecklingsarbetet Kraft i åren 

Huvudsyftet med programmet Kraft i åren är 

att med hjälp av hälsomotion främja 

rörelseförmågan och livskvaliteten hos äldre 

personer med nedsatt funktionsförmåga och 

deras möjligheter att bo kvar hemma. 

Programmet Kraft i åren utgår från 

forskningsresultat om fördelarna med att 

träna muskelstyrkan och balansen och från 

statsrådets principbeslut. Det praktiska 

arbetet styrs av Kvalitetsrekommendationer 

om handledd hälsomotion för äldre personer 

(Social- och hälsovårdsministeriets och 

Undervisningsministeriets handböcker 

2004:6). Programmet finansieras av Penning-

automatföreningen, undervisnings- och 

kulturministeriet och social- och hälsovårds-

ministeriet.  

I programmet Kraft i åren deltar 38 

kommuner som har utsetts till att delta i 

programmet utifrån ett trefasigt förfarande. 

Till urvalskriterierna hörde bland annat att en 

stor andel av kommunens invånare var äldre 

och att det fanns ett tvärsektoriellt 

samarbete. Kommunerna har förbundit sig till 

utvecklingsarbetet genom ett avtal som de 

har ingått med Äldreinstitutet. Kimitoön hör 

till den första kommungruppen som utsågs 

till det treåriga utvecklingsarbetet 2010. Till 

de olika faserna i utvecklingsarbetet har hört 

att göra en inledande kartläggning, att göra 

upp planer och att introducera goda 

förfaranden samt att etablera verksamheten.  

I de kommuner som hör till programmet Kraft 

i åren har det tillsatts en samarbetsgrupp för 

hälsomotion för äldre personer och i den 

finns det företrädare för social- och 

hälsovårdsväsendet, idrottsväsendet och 

organisationssektorn. För det praktiska 

utvecklingsarbetet svarar kommun-

koordinatorerna för de olika sektorerna i 

samarbete med samarbetsgruppen. 

Äldreinstitutet har genom sitt mentorskap 

bistått målkommunerna. I mentorskapet har 

det ingått kommunspecifik handledning, 

utbildning, kommunikationsstöd och 

nätverksdagar. Mentorskapet pågick till den 

31 maj 2014. 

De uppgifter som ingår i översikten har 

samlats in med hjälp av de årliga 

uppföljningsenkäterna och samarbets-

gruppernas självutvärderingar och 

promemorior. Resultaten speglas mot den 

inledande kartläggningen och målen som 

hade satts i utvecklingsplanen. 
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På Kimitoön 

- Antalet personer som hade fyllt 75 år 

uppgick i slutet av 2013 till 975 (13,9 

procent). Antalet har ökat med ca 30 

personer under tre år (2010: 942, d.v.s. 

13,1 procent). 

- Till samarbetsgruppen har hört chefen för 

fritidsväsendet, idrottsinstruktören, 

äldreomsorgschefen och en företrädare 

för en pensionärsorganisation 

(Dragsfjärds pensionärer). Till 

styrgruppen har dessutom hört  

företrädare för t.ex. kommunstyrelsen 

och nämnderna, tekniska väsendet, de 

olika enheterna på hälsovårdscentralen, 

församlingen och pensionärs-

organisationerna. Styrgruppen höll möte 

några gånger om året. 

- Motion för äldre personer har skrivits in i 

kommunens strategi för hälsomotion. 

- Utvecklingsarbetet inom ramen för 

programmet Kraft i åren har utförts med 

avsaknad av separat projektfinansiering. 

Verksamheten har finansierats av 

kommunens budgetmedel. 

 

Utbildning 

Kimitoöbor deltog i de kurser som ingick i 

Äldreinstitutets mentorskapsavtal. Orten har 

under den tid som arbetet utifrån 

programmet Kraft i åren har pågått fått tre 

nya utbildare för träning av muskelstyrka och 

balans (idrottsväsendet 1, social- och 

hälsovårdsväsendet 2). Dessutom deltog tre 

personer i en kurs i motionsrådgivning för 

äldre personer (idrottsväsendet 2, social- och 

hälsovårdsväsendet 1).  

Medlemmarna i samarbetsgruppen deltog 

aktivt också i nätverksdagarna för 

programmet Kraft i åren och i de regionala 

seminarierna. Deltagandet har främjat 

lärandet och utbytet av erfarenheter.  

Tack vare de nya utbildarna har man kunnat 

ordna lokala kurser. Under den tid som 

arbetet utifrån programmet Kraft i åren har 

pågått (2011–2013) har det på Kimitoön 

ordnats fem kurser i anslutning till 

hälsomotion för äldre personer. I kurserna 

deltog sammanlagt 55 personer varav 39 i 

kursen ”Kunnon Hoitaja” och 16 i kursen 

”VertaisVeturi”. (Figur 1.) 
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Figur 1. Antalet deltagare i de lokala kurserna 

2011–2013
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Sammanfattning av kurserna 

Kurserna för vårdpersonalen och 

kamrathandledarna har varit ett stöd för 

utvecklingen av hälsomotion för de äldre 

personerna i kommunen. Enligt en 

utvärdering som samarbetsgruppen har gjort 

har kunskaperna i anslutning till hälsomotion 

för de äldre personerna ökat på ett bra sätt 

(4, på en skala 1–5). Även de äldre har fått 

mera kännedom om vikten av att vara i 

rörelse och därför har grupperna varit 

fullsatta. Det bör således bildas fler grupper.  

Utbildningen Kunnon Hoitaja har fortsatt på 

samma sätt även efter det att arbetet med 

programmet Kraft i åren avlutades i egentlig 

mening. Utbildningen VertaisVeturi ordnas 

huvudsakligen under 2014. 

 

 

Motionsrådgivning 

Med motionsrådgivning avses tjänster som 

företrädesvis består av rådgivning och 

handledning i anslutning till motion. 

Rådgivningen kan ordnas antingen 

individuellt eller i grupp. Med en 

motionsrådgivningsfunktion avses en enskild 

rådgivningsenhet eller rådgivningsinstans. 

På Kimitoön har det inte tillhandahållits 

motionsrådgvningstjänster i egentlig mening 

och därför har samarbetsgruppen också 

utvärderat ökningen av motionsrådgivning 

som svag (2, på en skala 1–5). Problemet har 

varit att hitta en lämplig modell därför att 

kommunen har ett lågt invånarantal och 

långa avstånd. Enligt planerna ska 

motionsrådgivning inledas 2014.  

I kommunen har det fortfarande inte gjorts 

upp någon motionskalender för att 

sammanställa all den motionsverksamhet 

som ordnas av de olika instanserna. Ett 

motionsråd för äldre personer arrangerades 

2013 och tog upp att man bör ta med 

information om motionsverksamheten i en 

informationsbroschyr för äldre personer 

vilken delas ut till hemmen. I rådet väcktes 

också idéer om att motionsrådgivning kan 

tillhandahållas på hälsovårdscentralen och av 

servicehandledarna. 

 

Handledd motionsverksamhet 

I motionsrekommendationerna för äldre 

personer ges som råd att muskelstyrka, 

balans och spänstighet bör tränas 2–3 gånger 

i veckan. För att upprätthålla uthållighets-

konditionen behövs t.ex. en rask promenad 

sammanlagt 2 timmar 30 minuter i veckan 

eller ansträngande motion sammanlagt 1 

timme 15 minuter i veckan. Det är även bra 

att motionera i liten skala om det görs 

regelbundet. Det är viktigt att undvika 

immobilisering. I programmet Kraft i åren 

betonas en utveckling av gruppverksam-

hetsformer för att träna styrka och balans. 

 

På Kimitoön har antalet motionsgrupper 

avsedda för målgruppen inte förändrats 

under den tid som arbetet inom ramen för 
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programmet Kraft i åren har pågått (figur 2). 

Antalet deltagare har ökat något. År 2013 

uppgick antalet grupper till sex (2010: 7) och 

antalet deltagare till 94 (2010: 56).  

År 2013 uppgick antalet personer över 75 år 

till sammanlagt 975 på Kimitoön (SOTKAnet). 

I åldersklassen beräknas varannan person ha 

försämrad funktions- och rörelseförmåga. På 

basis av de här uppgifterna har Kimitoön en 

motionsgrupp per 81 målgruppspersoner 

(2010: 67). Det genomsnittliga antalet för 

kommungruppen uppgår till en grupp per 27 

målgruppspersoner (2010:53). Förutom de 

här grupperna har Kimitoön gruppen Orkidé  

som i regel är avsedd för yngre pensionärer i 

bättre skick.  

Idrottsväsendet ordnade alla grupperna. Det 

bjöds ut gymträning, grupper för träning av 

styrka och balans, sittgymnastik och 

vattengymnastik (figur 3). Som ledare 

agerade idrottsinstruktören som assisterades  

av personer som hade genomgått 

utbildningarna Kunnon Hoitaja och 

VertaisVeturi. De assisterade deltagarna i 

hemmet inför taxiresan, under taxiresan och  

på gymmet. Antalet kamrathandledare och 

frivilliga handledare som var engagerade i 

verksamheten uppgick till sammanlagt elva 

(2010: 0). 

 

 

Figur 2. Motionsgrupper för äldre personer med    Figur 3. Innhållet i motionsverksamheten 2013 

nedsatt funktionsförmåga 2010–2013  

 

Kvaliteten på motionsverksamheten 

Kvalitetsrekommendationerna om handledd 

hälsomotion för äldre personer och 

kvalitetskriterierna för motionsgrupperna 

inom programmet Kraft i åren innehåller 

föreskrifter om att ordna motionsverksamhet 

i grupp. 

 Motionsgrupperna samlades en gång i 

veckan.  

 Testning av rörelseförmågan utfördes i 

tre grupper.  

 Deltagarna hänvisades till fortsatt träning 

i två grupper. 

 I vattengymnastiken deltog 35 äldre 

personer. I de övriga grupperna fanns i 

genomsnitt tolv deltagare.  

 Det samlades inte in någon respons av 

klienterna. 

 Lägre än tjugo deltagare i fem grupper. 

Inte en enda grupp uppfyllde alla 

kvalitetskriterier som hade ställts upp på 

motionsverksamheten. Av de sammanlagt 

493 motionsgrupperna i kommungrupp 1 

uppfyllde 54 kriterierna. Trots att grupperna 

samlades endast en gång i veckan så hade de 
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deltagare som deltog i flera grupper 

möjlighet att träna två gånger i veckan. 

Tack vare verksamheten inom programmet 

Kraft i åren har framför allt tester av 

rörelseförmågan ökat (2010:0). Av de 34 

personer som testades i grupperna 

förbättrades resultatet hos 62 procent 

medan 24 procent uppvisade oförändrade 

resultat. Resultatet försämrades hos 15 

procent av deltagarna. 

På Kimitoön stödjer man 

motionsverksamheten för äldre också 

ekonomiskt. I kommunen användes redan 

när arbetet med programmet Kraft i åren 

inleddes ett seniormotionskort (Long Living). 

Pensionärerna kan köpa kortet för 0,50 euro. 

Med kortet får innehavaren två euro rabatt 

på privata idrottsanläggningar (gymmen 

Actiwell och Rehab Center, Kasnäs spa och 

gym, Bjärkas golf, skidtunneln Paippi och 

slalomcentret MeriTeijo). Kommunen stödjer  

programmet Kraft i åren genom att bevilja 

understöd och bjuda ut lokaler och kurser. 

 

Sammanfattning av motionsverksamheten 

Innehållet i motionsverksamheten i 

grupperna har utvecklats i enlighet med 

kvalitetskriterierna under den tid som 

arbetet inom ramen för programmet Kraft i 

åren har pågått. Grupperna tränar nu under 

en längre tid och intensivare och i en del av 

grupperna utförs också begynnelse- och 

avslutningstester. I början utfördes inga 

tester alls. Till de s.k. VoiTas-grupperna 

ordnades till en början transport men senare 

har deltagarna själva ordnat och betalat sina 

resor. Idrottsväsendet betalar busstransport-

kostnaderna till vatten-gymnastiken. 

Samarbetsgruppen utvärderade att 

kommunen ytterst väl lyckats med att öka 

motionsverksamheten för att träna styrka 

och balans hos äldre personer (5, på en skala 

1–5). Ansvaret för att ordna 

gruppverksamheten ligger nu helt och hållet 

på idrottsväsendet. Motion bör således i 

större utsträckning än tidigare ingå som ett 

led också i den verksamhet som bedrivs av 

organisationerna. Även de personer som har 

genomgått utbildningen Kunnon Hoitaja kan 

hålla gymnastikstunder på servicehusen. 

Samarbetsgruppen nämner också att avsikten 

är att intensifiera samarbetet med 

pensionärsorganisationerna och äldrerådet.
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Motion utomhus 

I en bra ålderdom ingår motion utomhus. 

Den piggar upp, förbättrar rörelsesäkerheten 

och ger möjligheter att klara sig på egen 

hand. Över hälften av kvinnorna och över en 

tredjedel av männen över 75 år har 

svårigheter med att klara av att gå en halv 

kilometer. Utmanande rutter, balanss-

vårigheter, rädsla att falla och avsaknad av en 

promenadvän är ofta ett hinder för motion 

utomhus. 

Till målen för programmet Kraft i åren har 

hört att öka motionsverksamheten utomhus. 

Avsikten var att de äldre får såväl individuell 

assistans som handledd gruppverksamhet för 

att kunna utöva motion utomhus. På 

Kimitoön har man ännu inte satsat på motion 

utomhus och samarbetsgruppen utvärderar 

därför ökningen av motion utomhus som 

nöjaktig (2, på en skala 1–5). Orsaken till att 

motionsverksamhet utomhus inte har 

ordnats är bristfälliga resurser. Man kommer 

emellertid att eventuellt koncentrera sig på 

den här verksamheten senare. För att hjälpa 

upp situationen kan man ordna exempelvis 

kurser för utomhusmotionsvänner. Frivilliga 

utbildas då till att i samband med vistelser 

utomhus kunna assistera äldre personer som 

bor antingen hemma eller på en institution. 

 

 

Övrigt 

Motionsanläggningar 

På Kimitoön har antalet motionsanläggningar som lämpar sig för träning för äldre personer hållit 

sig i stora drag oförändrat (tabell 1). Kommunens eget gym har reserverats för de s.k. Voitas-

grupperna på dagtid. Dessutom används privata gym och lokaler på ett servicehem. 

 

Tabell 1. Lämpliga träningslokaler för äldre personer 2010 och 2013.  

 År 2010 År 2013 
Gym  4 4 

Gymnastiksalar  8 7 
Övriga lokaler som är lämpliga för motionsverksamhet 3 6 
Närimotionsanläggningar eller friluftsleder lämpliga för äldre personer 0 0 

Simbassänger eller terapibassänger 1 1 
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Evenemang 

På Kimitoön ordnades under det treåriga 

programmet Kraft i åren ett antal evenemang 

i anslutning till hälsomotion för äldre 

personer. Två av evenemangen var 

friluftsdagar där frivilliga från olika 

organisationer var utomhus tillsammans med 

klienterna på ett ålderdomshem. Dessutom 

ordnades ett stort seminarium.  

Under 2013 ordnades ett diskussionsmöte 

med ett motionsråd för äldre personer och i 

det deltog sex äldre personer från de olika 

kommundelarna. De lade fram olika 

utvecklingsförslag till av kommunen ordnad 

motionsrådgivning och motionsverksamhet. 

 

Presentation av verksamheten och dess synlighet i medierna 

Det arbete som har utförts inom ramen för 

programmet Kraft i åren på Kimitoön har 

presenterats i medierna sammanlagt elva 

gånger under 2011–2013. Synlighet fick man 

närmast i de lokala dagstidningarna (sju 

gånger) och genom webbpublikationer (fyra 

gånger). I inslagen har det berättats om bl.a. 

de s.k. Voitas-grupperna, motionsvännerna 

och friluftsdagen. Information om 

verksamheten har funnits också på 

kommunens webbsidor. Det informerades 

också via tidningsannonser och på 

organisationsmöten. Det har varit viktigt med 

informationen därför att tidningsinslagen 

ledde till att några äldre personer själva tog 

kontakt och meddelade att de vill delta i 

verksamheten.    

 

Kommunerna har också haft möjlighet att 

presentera sin verksamhet vid evenemang  

 

som har ordnats i anslutning till programmet 

Kraft i åren samt i olika publikationer. Vid ett 

forum som ordnades om motion för äldre 

personer i december 2013 förevisade man 

den verksamhet som bedrivs i de s.k. VoiTas- 

 

 

grupperna på Kimitoön genom såväl ett 

muntligt anförande som en poster. Ett flertal 

åhörare meddelade i sin respons att de 

tillämpar modellen på den egna orten. Båda 

framställningarna kan läsas på webbplatsen 

för programmet Kraft i åren.  

 

Samarbetsgruppens verksamhet 

Samarbetsgruppen utvärderade i den årliga 

uppföljningen sin egen verksamhet och 

utvecklingsarbetet generellt. På hösten 2012 

gjordes dessutom en mellanutvärdering (med 

SWOT-metoden) för att kontrollera trenden. 

Såväl utvecklingsarbetet som 

samarbetsgruppens verksamhet bedömdes 

vara bra (4, på en skala 1–5) under alla tre 

åren (figur 3). Enligt utvärderingen har det 

tvärsektoriella arbetet utvecklats mycket bra 

under den tid som arbetet med programmet 

Kraft i åren har utförts. Kimitoön har också 

samarbetat med samarbetsgruppen för 

programmet Kraft i åren i Hangö. De har 

besökt varandra och fört diskussioner. 
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De kommunala beslutsfattarna har varit 

intresserade av det arbete som har utförts 

inom programmet Kraft i åren. Framför allt så 

har ledamöterna i kommunstyrelsen, 

kommunfullmäktigeförsamligen, 

bastrygghetsnämnden och fritidsnämnden 

visat sitt intresse och de känner också till 

innehållet i verksamheten. 

Verksamheten har fått fotfäste i kommunens 

normala verksamhet och därför fortsätter 

den även efter det att programmet Kraft i 

åren i egentlig mening har avslutats. 

Deltagarna, tjänsteinnehavarna och 

beslutsfattarna har varit ytterst nöjda med 

verksamheten och de goda resultat som den 

har lett till.  

 

Samarbetsgruppens verksamhet fortsätter 

även efter det att programmet Kraft i åren i 

egentlig mening har avslutats. På Kimitoön 

finns också ett intresse av att fortsätta med 

utvecklingsarbetet i enlighet med 

åtgärdsprogrammet för motion för äldre 

personer och bredda målgruppen såväl till 

dem som är 60+ och går i pension som till 

äldre personer som redan omfattas av vård. 

Det finns redan nu ett stort utbud av 

motionsverksamhet för gruppen 60+.  

Arbetet inom ramen för programmet Kraft i 

åren är redan i full gång på Kimitoön. Det är 

bra att fortsätta här! 

 

Figur 3. Utvärdering av den egna verksamheten 
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