
Antalet motionsgrupper i Lovisa har ökat väldigt 
från året innan framför allt inom social- och 
hälsovårdsväsendet och organisationerna vars 
kamrathandledare aktiverar äldre personer också 
genom att ordna stavgångsgrupper. Dessutom har 
också utbildade och entusiastiska utomhusvänner 
varit till hjälp för äldre personer som utövar 
motion utomhus. I ett tryggt sällskap vågar och 
kan en äldre person ta sig ut. Social- och 
hälsovårdsväsendet ordnade den handledda 
träningsperioden i hemmet vilken har förbättrat 
rörelseförmågan hos tiotals äldre personer. 

 

I fortsättningen lönar det sig för de olika 
sektorerna att utveckla kvaliteten på 
verksamheten i motions-grupperna i enlighet 
med rekommendationerna och kriterierna, man 
bör exempelvis utföra fler tester i de olika 
motionsgrupperna. 

  

Genom den arbetsinsats som lokala utbildare har 
stått för har man på ett förträffligt sätt ökat 
kompetensen för att handleda vid träning av 
styrka och balans. Även antalet frivilliga som 
stödjer äldre personer i samband med att de 
utövar motion utomhus har ökat. 

 

I hälso- och sjukvårdslagen och 
kvalitetsrekommendationerna om tjänster för 
äldre föreskrivs det om ordnandet av rådgivnings-
verksamhet, såsom motionsrådgivning. I Lovisa 
har verksamheten redan inletts i enlighet med 
rekommendationerna.  

Det är bra att i framtiden öka och vidareutveckla 
den motionsrådgivning med låga trösklar vilken 
tillhandahålls äldre personer och man bör också 
komma överens om en arbetsfördelning mellan 
de olika aktörerna.  
 
Lovisa har traditioner när det gäller att ordna 
trevliga evenemang på olika håll i staden. Vid de 
evenemang som ordnades i form av ett 
samarbete mellan olika arrangörer förekom 
såväl aktiviteter utomhus som dans. 
 
Uppgifterna baserar sig på de uppgifter som 
samarbetsgruppen för Kraft i åren i er kommun 
har samlat in under det att det treåriga 
utvecklingsarbetet pågick (2013). 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Äldre personer tillhandahålls mångsidig motionsträning 
 
I Lovisa har man på ett förträffligt sätt nått ut till hemmaboende personer över 75 år med nedsatt 
rörelseförmåga och fått dem med i handledd träning i hemmet. I grupper för handledd motion för 
äldre som ordnas på olika håll i Lovisa deltar redan hundratals äldre personer. 
 
 

INFORMATION TILL BESLUTSFATTARNA 

I Lovisa uppgick antalet personer över 75 år till 
sammanlagt 1 658 år 2013 (SOTKAnet). I 
åldersklassen beräknas varannan person ha 
försämrad funktions- och rörelseförmåga. På 
basis av de här uppgifterna kan det konstateras 
att Lovisa hade en motionsgrupp per 19 
målgruppspersoner. 
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Lovisa hör till  
kommungrupp 2  
inom programmet Kraft i 
åren. Arbetet inleddes 
på hösten 2010.  
 
Till programmet hör 38 
kommuner.  
 



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 livs-
kvaliteten och möjligheterna att klara sig på egen hand 
för äldre personer (75+) som bor hemma och har 
nedsatt funktionsförmåga genom träning av muskel-
styrka och balans och motion utomhus. Verksamheten 
är kostnadseffektiv och human vid en tidpunkt då 
befolkningen åldras snabbare än någonsin och trycket 
från ekonomin är hårt. 

 

I kommunerna har man introducerat goda förfaranden 
för hälsomotion i form av ett tvärsektoriellt samarbete. 
Utvecklingsarbetet har utförts med stöd av Äldre-
institutet som har bistått med ett avgiftsfritt mentorskap 
och avgiftsfria kurser. De goda resultaten har upp-
muntrat till att etablera verksamheten med en tvär-
sektoriell arbetsgrupp 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 funktions-
förmåga efter att de har fått tillgång till högklassig och 
handledd motion. En utmaning är fortfarande att till-
handahålla motionsrådgivning med låga trösklar för att 
på så vis inspirera dem som motionerar i för liten 
utsträckning att börja träna regelbundet.  

 

Vi hoppas att ni drar nytta av de uppgifter 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 kommunens egen 
välfärdsberättelse. Inskrivningen är en konkret åtgärd 
för att stödja de äldre personernas välbefinnande och 
säkerställa att åtgärdsmodellen etableras som ett led i 
kommunens basverksamhet.  

 

I uppföljnings- och utvärderingsrapporten om 
programmet Kraft i åren redogörs för hur programmet 
har avancerat i de 38 kommunerna under 2013. 
voimaavanhuuteen.fi   ->Material -> Rapporter 

 

Med vänlig samarbetshälsning 
Elina Karvinen          Pirjo Kalmari 
programchef               programkoordinator 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Äldreinstitutet, programmet Kraft i åren, Stinsgatan 7, 00520 Helsingfors, tfn 09 612 2160 
fornamn.efternamn@ikainstituutti.fi, www.voimaavanhuuteen.fi  
Programmet genomförs med stöd av PAF, social- och hälsovårdsministeriet och undervisnings- och kulturministeriet. 

 
 

MINNESLISTA FÖR BESLUTSFATTARE MED 
TANKE PÅ MOTION FÖR ÄLDRE PERSONER 
 

• Stärk den ställning som hälsomotion för 
äldre har i kommunens strategiska 
dokument. 

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

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

• Understöd verksamheten med 
kamrathandledare och samordnandet av 
frivilligverksamheten. 

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

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

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

Kontaktperson i er kommun: 
Lisbeth Forsblom 
fornamn.efternamn@loviisa.fi 
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Förändring i rörelse! Nationell strategi för motion som 
främjar hälsan och välbefinnandet 2020 (Social- och 
hälsovårdsministeriets publikationer 2013:13). 
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