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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 hälsovårdsministeriet, Under-

visningsministeriet, handböcker 2004:7). 

Programmet finansieras av Penningautomat-

föreningen, undervisnings- och kultur-

ministeriet 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 utvecklings-

arbetet genom ett avtal som de har ingått med 

Äldreinstitutet. Hangö hör till den andra 

kommungruppen som utsågs till det treåriga 

utvecklingsarbetet 2011. 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 hälsovårds 

väsendet, idrottsväsendet och 

organisationssektorn. För det praktiska 

utvecklingsarbetet svarar kommun-

koordinatorer 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 

mars 2015.  

De uppgifter som ingår i översikten har samlats 

in med hjälp av de årliga upp-

följningsenkäterna och samarbetsgruppernas 

självutvärderingar och promemorior. 

Resultaten speglas mot den inledande 

kartläggningen och målen som hade satts i 

utvecklingsplanen.

 

I Hangö 

 Antalet personer som hade fyllt 75 år 
uppgick i slutet av 2014 till 916 (10,2 %). 
Antalet har ökat under den tid som 
programmet Kraft i åren har pågått med 
nästan 150 personer (2010: 779,  8,2 %).  

 En specialidrottsplanerare och en 
fysioterapeut på ett servicecenter för 

seniorer och personer med funktions-
nedsättning samt en företrädare för en 
pensionärsförening och övriga organisa-
tioner har agerat som koordinatorer för 
samarbetsgruppen. Stadens ungdoms- och 
idrottsdirektör har varit ordförande. 
Koordinatorerna har samarbetat intensivt 
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med varandra. Till samarbetsgruppen har 
också hört företrädare för de olika 
sektorerna i kommunen och för de olika 
föreningarna samt för församlingen.  

 Motion för äldre personer har skrivits in i 
verksamhetsplanen.  

 Utvecklingsarbetet inom ramen för 
programmet Kraft i åren har huvudsakligen 
finansierats med idrottsväsendets budget-
medel. Social- och hälsovårdsväsendet har 
deltagit i finansieringen av taxitransporter-
na till motionsgrupperna och kulturväsen-
det har deltagit i evenemangen. 

 

Utbildning  

Hangöborna deltog aktivt i de kurser som 

ingick i Äldreinstitutets mentorskapsavtal. 

Orten har under den tid som arbetet utifrån 

programmet Kraft i åren har pågått fått två nya 

utbildare för träning av muskelstyrka och 

balans (idrottsväsendet, social- och 

hälsovårdsväsendet), två nya utbildare av 

utomhusmotionsvänner (idrottsväsendet, 

social- och hälsovårdsväsendet) och en 

seniordansutbildare (idrottsväsendet).   

Dessutom fanns det deltagare i följande 

kurser:  

 Motionsrådgivning för äldre personer: två 
personer (idrottsväsendet, social- och 
hälsovårdsväsendet). 

 Motion och demenssjukdomar: två 
personer (idrottsväsendet, social- och 
hälsovårdsväsendet). 

 Motion och näring för äldre personer: två 
personer (idrottsväsendet, social- och 
hälsovårdsväsendet). 

Medlemmarna i samarbetsgruppen deltog 

aktivt också i nätverksdagarna i anslutning till 

programmet Kraft i åren och i de regionala 

seminarierna, vilket har främjat lärande och 

utbyte av erfarenheter.  

Tack vare de nya utbildarna har lokala kurser 

ordnats årligen. Under den tid som arbetet 

utifrån programmet Kraft i åren har pågått har 

det i Hangö ordnats fem kurser i anslutning till 

hälsomotion för äldre personer. I kurserna 

deltog sammanlagt 59 personer. Merparten av 

dem var utomhusmotionsvänner men ett antal 

personer genomgick också kurserna ”Kunnon 

Hoitaja”(för vårdpersonal) och ”Vertais-

Veturi”(för kamrathandledare) (figur 1).  

Samarbetsgruppen samordnade ett nätverk för 

aktörer för kamratstöd och frivilligarbete. Man 

hade på ett intensivt sätt kontakt med 

kamrathandledarna och ordnade träffar och 

rekreationsverksamhet för dem.  

 
Figur 1. Lokala kurser i Hangö 2012–mars 2015  
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Sammanfattning av kurserna  

Utbildningar i anslutning till hälsomotion för 

äldre personer har skapat en hållbar grund för 

ett framgångsrikt utvecklingsarbete i Hangö. 

Enligt samarbetsgruppens utvärdering har man 

klarat av att öka kunskaperna i anslutning till 

hälsomotion för äldre personer på ett ytterst 

gott sätt (5, på en skala 1–5). Kurserna Kunnon 

Hoitaja, VertaisVeturi och Utomhusmotions-

vänner för äldre fortsätter även efter det att 

arbetet utifrån Kraft i åren har avslutats. 

 

Motionsrådgivning  

Med motionsrådgivning avses tjänster som 

företrädesvis består av rådgivning och 

handledning till klienter i anslutning till 

motion. Rådgivningen kan ordnas antingen 

individuellt eller i grupp. Med en motions-

rådgivningsfunktion avses en enskild 

rådgivningsenhet eller rådgivningsinstans.  

I Hangö inleddes motionsrådgivning för äldre 

personer under det sista utvecklingsåret (figur 

2). Då fick sammanlagt 360 äldre personer 

rådgivning. Rådgivningen som i regel har varit 

av engångskaraktär har tillhandahållits i 

samband med olika gruppevenemang. 

Fysioterapeuten på servicecentret och 

specialidrottsplaneraren besökte de 

evenemang som organisationerna ordnade och 

berättade om motionens betydelse och om 

träningsmöjligheter. Fysioterapeuten har också 

gett råd i samband med hembesök.  

Yrkesutbildade personer inom idrott och hälso- 

och sjukvård har gett motionsrådgivning som 

ett led i det egna arbetet vid mötet med äldre 

personer. Uppgifter om det motionsutbud som 

finns för äldre personer har sammanställts på 

kommunens webbsidor.  

Figur 2. Motionsrådgivningsfunktioner  

2010–2014  

 

Sammanfattning av motionsrådgivningen  

Motionsrådgivningen för äldre personer i 

Hangö bör ytterligare utvecklas. Under de 

evenemang som organisationerna ordnar når 

man ut till en stor målgrupp men man 

efterlyser också individuell rådgivning som ges 

parallellt med rådgivningen i grupp. Enligt en 

utvärdering som samarbetsgruppen har gjort 

har kunskaperna i anslutning till hälsomotion 

för de äldre personerna ökat rätt så bra (3, på 

en skala 1–5).  

Till planerna hör att inrätta ett permanent 

verksamhetsställe för motionsrådgivning för 

äldre personer under 2015.  
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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 och 30 minuter i veckan 

eller ansträngande motion sammanlagt 1 

timme och 15 minuter i veckan. Det är även 

bra att motionera i liten skala om det är så att 

det görs regelbundet. Det är viktigt att undvika 

immobilisering. I programmet Kraft i åren 

betonas en utveckling av gruppverksamhets-

former för att träna styrka och balans.  

I Hangö har motionsgrupper avsedda för 

målgruppen för programmet Kraft i åren blivit 

klart fler under den tid som programmet Kraft i 

åren har pågått (figur 3). Också antalet 

deltagare har flerdubblats. År 2013 uppgick 

antalet grupper till 63 (2010: 24) och antalet 

deltagare till 659 (2010: 226).  

År 2014 uppgick antalet personer över 75 år till 

sammanlagt 916 på Hangö (SOTKAnet). I 

åldersklassen beräknas varannan person ha 

försämrad funktions- och rörelseförmåga. År 

2014 har Hangö på basis av de här uppgifterna 

haft en motionsgrupp per sju äldre personer 

som hör till målgruppen (2010: 16). Det 

genomsnittliga antalet för kommungruppen 

uppgår till en grupp per 15 äldre personer som 

hör till målgruppen (2010: 29).  

I Hangö ordnade social- och hälsovårds-

väsendet merparten av grupperna men också 

organisationerna och idrottsväsendet hade 

många grupper (tabell 1).  

Det har på ett mycket mångsidigt sätt bjudits 

ut motionsgrupper med olika slags innehåll. 

Det har ordnats flest grupper för 

vattengymnastik och gymträning (figur 4).  

Till de centrala gruppaktiviteterna har hört  

 Intensivträningsperioder på tio veckor på 
gym, det har också ordnats transport till 
gymmen (specialidrott och fysioterapi).  

 Drop in-gymverksamhet (specialidrott och 
fysioterapi).  

 Kraft i åren-grupper som leds av 
kamrathandledare (specialidrott och 
organisationer).  

 Sittgymnastik på servicehus och dagcenter.  

 Vattengymnastik ordnad av olika 
organisationer och social- och 
hälsovårdsväsendet. 

  

 

 

 

 

Figur 3. Antalet motionsgrupper i Hangö 2010–2014    Figur 4. Innehåll i motionsverksamheten 2014  
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Tabell 1. Antalet motionsgrupper och antalet personer som har deltagit i dem inom de olika 

sektorerna 2014  

 Social- och hälsovårdsväsendet Idrottsväsendet Organisationerna Sammanlagt 

Grupper 30 11 22 63 

Deltagare 233 139 287 659 

 

Kvaliteten på motionsverksamheten  

Kvalitetsrekommendationerna om handledd 

hälsomotion för äldre personer och 

kvalitetskriterierna för motionsgrupperna 

inom programmet Kraft i åren innehåller 

föreskrifter om ordnandet av 

motionsverksamhet i grupp. Centrala kriterier 

är: att grupperna har färre än 20 deltagare, att 

grupperna samlas minst två gånger i veckan, 

att respons samlas in av deltagarna, att 

funktions- och rörelseförmågan bedöms och 

att deltagarna hänvisas till fortsatt träning.  

 Två motionsgrupper samlades två gånger i 
veckan.  

 Klientrespons samlades in i 55 grupper.  

 Testning av rörelseförmågan gjordes i åtta 
grupper.  

 I 49 grupper hänvisades deltagarna till 
fortsatt träning.  

 I grupperna fanns i regel tio äldre 
deltagare.  

 Det fanns mindre än 20 deltagare i 58 
grupper.  

Två grupper (2013:1), d.v.s. de gymgrupper 

som ordnades gemensamt av fysioterapeuten 

och enheten för specialidrott, uppfyllde alla de 

centrala kvalitetskriterierna på 

motionsverksamhet. Träning ger också 

resultat. Av de 57 personer som testades i 

grupperna förbättrades resultatet hos 95 

procent medan fyra procent uppvisade 

oförändrade resultat. Endast hos en procent 

försämrades resultatet.  

I Hangö leddes grupperna oftast av 

yrkesutbildade personer inom idrott eller 

rehabilitering (40 grupper) eller yrkesutbildade 

personer inom vårdarbete (14 grupper). 

Kamrathandledare ledde åtta grupper, i 

allmänhet gym- och dansgrupper. Antalet 

kamrathandledare och frivilliga handledare 

som var engagerade i verksamheten uppgick 

till sammanlagt nitton (2010:10).  

I Hangö stödjer man motionsverksamheten för 

äldre personer också ekonomiskt. Det är 

förmånligt att besöka gymmen och 

deltagandet i motionsgrupperna och 

evenemangen är gratis. Till 

intensivträningsgruppen på ett gym har det 

ordnats gratis transport.  
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Sammanfattning av motionsverksamheten  

För äldre personer med nedsatt 

funktionsförmåga har antalet handledda 

motionsgrupper ökat i stor utsträckning under 

den tid som arbetet inom programmet Kraft i 

åren har pågått. Det bjuds på ett mångsidigt 

sätt ut grupper med olika slags innehåll vilka 

ordnas av olika instanser. De utbildade 

kamrathandledarna har visats sig vara till 

oersättlig hjälp. Utan dem hade man inte 

lyckats med att öka antalet grupper. Innehållet 

i grupperna har också bearbetats för att 

stämma överens med kvalitetskriterierna.  

Enligt samarbetsgruppens egen utvärdering så 

har kommunen lyckats utmärkt med att öka 

motionsverksamheten för att träna styrka och 

balans hos äldre personer (5, på en skala 1–5). 

De centrala gruppverksamhetsmodellerna har 

etablerat sig som permanent praxis.  

Utomhusmotion  

Till målen för programmet Kraft i åren har hört 

att öka motionsverksamheten utomhus. 

Avsikten var att äldre personer får såväl 

individuell assistans som handledd 

gruppverksamhet för att kunna utöva motion 

utomhus. I Hangö har utbildning av 

utomhusmotionsvänner ordnats i form av ett 

samarbete mellan idrottsväsendet och social- 

och hälsovårdsväsendet.  

 År 2014 fick 50 äldre personer ur 
målgruppen regelbunden assistans 
utomhus (2012: 20).  

 Antalet utomhusassistenter som var 
engagerade i verksamheten uppgick till 45 
(2012: 10).  

Utomhusassistenter har erhållits från 

folkhälsoorganisationer och övriga 

organisationer. Ett flertal av assistenterna hör 

inte till någon bakgrundsorganisation utan 

deltar i egenskap av privatpersoner. Också de 

som arbetar på olika vårdinrättningar och 

inom hemvården och som har genomgått 

kursen ”Kunnon Hoitaja” går ut med äldre 

personer.  

För samordnandet av utomhusmotions-

verksamheten svarar social- och hälsovårds-

väsendet, idrottsväsendet och Röda korset. I 

Hangö har man också aktivt deltagit i den 

årliga kampanjen Gå ut med den äldre.  

Under den tid som arbetet utifrån programmet 

Kraft i åren har pågått har staden fått 

ytterligare en handledd grupp för 

utomhusmotion (2011:2, 2014: 3). På en 

nyligen anlagd närliggande idrotts- och 

motionsanläggning startade på hösten 2014 en 

grupp som leds av en idrottsinstruktör och en 

fysioterapeut. Dessutom finns det i Hangö två 

stavgångsgrupper för äldre personer.  

I januari startade ytterligare i samarbete med 

hemvården en grupp för utomhusmotion för 

hyresgäster i stadens radhus. Också enligt 

samarbetsgruppens egen utvärdering har 

motion utomhus ökat på ett ytterst gott sätt 

(5, på en skala 1–5). Grupperna för 

utomhusmotion, friluftsevenemangen och 

kurserna kommer att ordnas även efter det att 

programmet Kraft i åren i egentlig mening har 

avslutats.  
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Övrigt  

Idrotts- och motionsanläggningar  

I Hangö har man lyckats ordna med nya slags 

lokaler som äldre personer kan använda för 

utövandet av motion. Gymmet vid 

idrottsgården renoverades och lämpar sig nu 

på ett utmärkt sätt också för äldre personer.  

 

Ett område för motion utomhus anlades i 

anslutning till den nya närliggande idrotts- och 

motionsanläggningen. Även äldre personer 

brukar området regelbundet. Motionsverk-

samhet ordnas i stor utsträckning också på 

Astrea.  

 

Tabell 2. Lämpliga träningslokaler för äldre personer 2011 och 2014.  

 År 2011 År 2014 

Gym 5 5 

Gymnastiksalar 6 11 

Övriga lokaler som är lämpliga för 
motionsverksamhet 

0 6 

Närliggande idrotts- och 
motionsanläggningar eller friluftsleder 
som är lämpliga för äldre personer 

2 4 

Simbassänger eller terapibassänger 1 2 

 

Evenemang  

I Hangö ordnades ett flertal evenemang i 

anslutning till hälsomotion för äldre personer 

under den tid som utvecklingsarbetet Kraft i 

åren pågick. I sammanlagt arton evenemang 

deltog 2 440 personer. Det ordnades flest 

friluftsevenemang (nio). Dessutom ordnades 

det ett flertal dansevenemang och ett 

motionsevenemang samt ett seminarium. År 

2013 tillsattes ett motionsråd för äldre 

personer och via det samlade man in 

erfarenheter och utvecklingsförslag i fråga om 

motionsverksamheten, motionsrådgivningen 

och förhållandena. I samband med 

arrangemangen av evenemangen har man på 

ett framgångsrikt sätt samarbetat med aktörer 

inom olika sektorer. Ett flertal frivilliga har 

också deltagit.  

På våren 2015 hölls ett avslutande evenemang 

för programmet Kraft i åren i stadshusets 

festsal. Vid evenemanget fick man ta del av de 

fina resultat som verksamheten inom 

programmet Kraft i åren hade lett till.  
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Presentation av verksamheten och dess synlighet i medierna  

Det arbete som har utförts inom ramen för 

programmet Kraft i åren i Hangö har 

presenterats i medierna sammanlagt 36 

gånger under 2012–2014. Synlighet fick 

programmet närmast i lokaltidningarna  

(33 gånger) men också i webbpublikationer  

(3 gånger). I notiserna har man tagit upp t.ex. 

motionsrådet, evenemangen, motions-

grupperna, utomhusmotionsvännerna och 

kamrathandledarna. I lokaltidningarna har man 

också publicerat veckans gymnastikrörelser i 

enlighet med Äldreinstitutets program för att 

underlätta äldre personers gående.  

Kommunerna har också haft möjlighet att 

förevisa sin verksamhet vid evenemang i 

anslutning till programmet och i publikationer. 

Vid ett jubileumsseminarium som hölls i april 

2015 förevisades Hangös mångsidiga 

gymverksamhet.  

 

 

Samarbetsgruppens verksamhet  

Samarbetsgruppen utvärderade i den årliga 

uppföljningen sin egen verksamhet och 

utvecklingsarbetet generellt. På hösten 2013 

gjordes dessutom en mellanutvärdering (med 

SWOT-metoden) för att kontrollera trenden. 

Enligt en självutvärdering bedömdes såväl 

utvecklingsarbetet som samarbetsgruppens 

verksamhet som ytterst gott (5, på en skala 1–

5) under det sista året för programmet för 

Kraft i åren (figur 5).  

 

Figur 5. Utvärdering av den egna 

verksamheten   

 

Enligt utvärderingen har det tvärsektoriella 

arbetet utvecklats mycket bra under den tid 

som arbetet med programmet Kraft i åren har 

utförts.  

De kommunala beslutsfattarna har varit rätt så 

intresserade av det arbete som har utförts 

inom programmet Kraft i åren. En vilja att 

fortsätta med verksamheten finns men det 

finns oklarheter kring finansieringen av och 

möjligheterna att använda arbetstid för 

verksamheten. Regionförvaltningsverket har 

beviljat projektet fortsatt finansiering.  

Samarbetsgruppens verksamhet fortsätter på 

samma sätt som tidigare även efter det att 

programmet Kraft i åren i egentlig mening har 

avslutats.  

I Hangö finns det 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.  
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Arbetet med programmet Kraft i åren har i 

Hangö utförts på ett ytterst förtjänstfullt sätt. 

Äldreinstitutet tilldelade Hangö som ett bevis 

på detta priset "Hyvä kello kauas kuuluu" (fritt 

översatt: Goda gärningar sprider sig som ringar 

på vattnet) i april 2015. Det är bra att fortsätta 

här!  
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