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Kraft i åren  

 program för de äldres hälsomotion 

• Genom programmet Kraft i åren ordnas lokal motionsrådgivning, 

styrke- och balansträning samt utomhusmotion för hemmaboende 

äldre med försvagad funktionsförmåga. 

• Rekommendationerna för utomhusmotion har utarbetats i 

programmet Kraft i åren med finansiering från social- och 

hälsovårdsministeriet. 

 

• Mer information och material 

www.voimaavanhuuteen.fi 

www.voitas.fi 

www.ikainstituutti.fi 

 
Ossi Gustafsson 
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Motion utomhus är ett grundläggande 

behov 
  Motion utomhus  

 piggar upp, utvecklar balansen och muskelstyrkan samt förbättrar 
rörelsesäkerheten  

 ger möjligheter att sköta ärenden och umgås socialt 

Rekommendationer för främjande av en trygg och regelbunden motion utomhus 

för äldre 

Utomhusmotion hör till 

vardagen även när 

funktionsförmågan 

försvagas.  

 Manja Nappari 
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Mindre motion utomhus är inte alltid  

ett frivilligt val 
 

 

Mindre motion utomhus  
  

 försvagar funktionsförmågan  

 ökar känslan av ensamhet  

 och serviceberoendet  

  

Främjande av utomhusmotion för 

äldre förutsätter brett samarbete 

mellan olika instanser.  

Rekommendationer för främjande av en trygg och regelbunden motion utomhus 

för äldre 

 Timo Vuoriainen 
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Bakgrund 

 ursprungligen utarbetade i projektet I rörelse (2002 - 2005)  

 Kraft i åren-programmets 1:a period (2005 - 2010)  

 Resolution om främjande av de äldres motion utomhus (2007) 

 uppdaterade 2010 enligt verkställighetsplanen i Statsrådets 
principbeslut (SHM 2008:10) 

 godkända av Delegationen för hälsofrämjande motion 

 publicerade på Nationella friluftsdagen för äldre 7.10.2010 

Rekommendationer för främjande av en trygg 

och regelbunden motion utomhus för äldre 

Timo Vuoriainen Ossi Gustafsson Marja Lammi 
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Rekommendationernas mål och centrala 

innehåll 
  Målet är att 

 uppmuntra kommunerna att möjliggöra utomhusmotion i de äldres 
vardag  

 strukturera kommunala verksamheters, organisationers och andra 
aktörers uppgifter i arbetet med att främja utomhusmotion för äldre 

Rekommendationerna betonar  

 aktörernas sakkunskap 

 brett samarbete mellan olika aktörer 

 metoder som främjar de äldres 

funktionsförmåga 

 de äldres delaktighet 

 handledd motionsverksamhet 

 frivilligarbete 

 utveckling av miljöer för närmotion 

Rekommendationer för främjande av en trygg och regelbunden motion utomhus 

för äldre 

Heli Starck 
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Gemensamma rekommendationer för alla 

aktörer (1) 
 

 Kommunens beslutsfattare, aktörerna samt de äldre och deras 
närstående känner till motionens betydelse för de äldres 
funktionsförmåga, jämlikhet, delaktighet och livskvalitet. 

 

 I kommunen finns en arbetsgrupp för hälsofrämjande och den 
ansvarar också för att utomhusmotionen för äldre med försvagad 
funktionsförmåga utvecklas.  

 

 De äldre erbjuds lättillgänglig handledning och rådgivning. 

 

 Handledd motion ordnas även för äldre med försvagad 
funktionsförmåga. Verksamheten planeras och genomförs i 
samarbete mellan kommunens olika aktörer.  

Rekommendationer för främjande av en trygg och regelbunden motion utomhus 

för äldre 

Främjande av utomhusmotion för äldre är en del av 
hälsofrämjandet.   
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Gemensamma rekommendationer för alla 

aktörer (2) 

 I kommunen finns ett nätverk av frivilliga som erbjuder hjälp med 
utomhusmotion för de äldre som behöver det.  

 Samarbetet och sakkunskapen bland aktörerna utvecklas genom 
nätverk och utbildning.  

 Platser för närmotion planeras och byggs i samarbete. 

Rekommendationer för främjande av en trygg och regelbunden motion utomhus 

för äldre 

Respons från de äldre 

om motionstjänsterna och 

utvecklingen av dem 

beaktas. 

Heli Starck 
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 1. Kampanj riktad till kommunens beslutsfattare 
Kommunens ledande befattningshavare, förtroendevalda och kandidater i 

kommunvalet utmanades att delta i den Nationella friluftsdagen för äldre. 

 

 2. Naturvandringar i Tohmajärvi 

 Evenemangen arrangerades av projektet, hemvården, församlingen och 
pensionärsorganisationen med ett par veckors mellanrum på sommaren:  

  besök på natur- eller kulturobjekt 
  längs en lättframkomlig rutt      
  temavandringar t.ex.  
  ”vitsipporna har slagit ut, kalvar  

   på grönbete, fågelskådning,  
   palla äpplen". 

Goda rekommendationsenliga verksamhetsmodeller för alla 

aktörer 

Kraft i åren-programmet, TEKO 75+-projektet, Mellersta Karelen 

Risto Lappalainen 
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  2. Nära servicehuset        

Kaaripuisto 

 gjordes till en motionspark för 

alla åldrar 

 handledda motionsaktiviter och 

spel arrangerades 

   1. Ruttenkät för de äldre 

 kartläggning av behov och önskemål gällande utomhusmotion  

  fler bänkar längs rutter som används för utomhusmotion 

och för att sköta ärenden 

Goda rekommendationsenliga verksamhetsmodeller för alla 

aktörer 

Kraft i åren-programmet, Kotikannustaja-projektet, Laukaa 

Jarmo Fredriksson 
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Samarbete vid arrangemang av friluftsdag 

 församlingens andaktsstund  

 uppträdande av förskolebarn 

 uppvärmning ledd av närvårdarstuderande  

 kommunens olika verksamheter, Pensionsförbundets förening i 

Soini samt äldrerådet var också med 

 minnestester och fingerfärdighet på aktivitetsstationer längs 

promenadvägen 

 umgänge och servering i målområdet 

 
”Samarbete ger styrka när någon bara håller i tyglarna.” 

Goda rekommendationsenliga verksamhetsmodeller för alla 

aktörer 

Kraft i åren-programmet, Liikutaan yhdessä-projektet, Soini 
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Rekommendationer gällande 

motionstjänster 
 

 Handledd motion utomhus ordnas för äldre med försvagad 
funktionsförmåga. 

  
 De äldre får råd och instruktioner för självständig styrke- och 

balansträning samt information om träningens betydelse för 
rörelsetryggheten utomhus.  

 
 De äldre har möjlighet att delta i styrke- och balansgrupper enligt 

funktionsförmåga.  
 

 Information om motionstjänster och trygga miljöer för 
utomhusmotion ges. 
 

 Man bygger motionsrutter och platser för näridrott utan hinder 
för äldre. Motionskartor över rutterna utarbetas.  

 
 Idrottstjänsternas producenter erbjuder expertis för anordnande av 

skolning i utomhusmotion och motionsvänsverksamhet. 

Rekommendationer för främjande av en trygg och regelbunden motion utomhus 

för äldre 
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2. Motionsfaddrar   

 motionsverksamheten förmedlade 

motionsfaddrar till hemvårdens 

klienter 

 faddrarna var med vid 

utomhusmotion och 

hemgymnastikövningar minst en 

gång i veckan 

 motionsverksamheten och 

församlingen ordnade utbildning 

 

1. Kvartersmotionsgrupper 

 etablerades som en tjänst i motionsverksamheten efter projektets slut  

 grupperna var avsedda för hemvårdens klienter 

 motion inomhus och utomhus 

Goda rekommendationsenliga modeller för motionstjänster 

Kraft i åren-programmet, Iäkkäänä ikiliikkujaksi-projektet, Lahtis 

Liikkeessä-projektet 
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Kraft i åren-programmet, TEKO 75+-projektet, Mellersta Karelen  

Gruppmotion i Rääkkylä 

 
 ordnades en gång i veckan 

 motionsverksamheten ansvarade för 

ledning av gruppen 

 hemvården informerade de äldre i området 

 meddelande i kalendern för anpassad 

motion 

 motionsvänner var medhjälpare 

 efter att man gjort sig bekanta och värmt 

upp har rundans riktning och längd valts 

tillsammans 

 gemensam stretchning och planering av 

nästa gång 

 utomhusspel 

Goda rekommendationsenliga modeller för motionstjänster 

Heli Starck 
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Rekommendationer rörande social- och 

hälsovårdstjänsterna        

 I samband med granskningar av hälsa och funktionsförmåga 
bedöms  
 förmågan att ta sig ut och motionera utomhus   
 hur mycket personen motionerar utomhus och förändringar i 

motionen 
 fallrädsla och riskfaktorer 
 andra orsaker till mindre motion utomhus  

 

 Motionen införlivas i vård- och serviceplanen. Att 
utomhusmotionen genomförs säkerställs och den utvärderas. 

 
 Äldre med försvagad funktionsförmåga får behövliga hjälpmedel för 

motion utomhus.  
 

 Man informerar äldre och deras anhöriga om möjligheterna till 
gymnastik och motion utomhus. Vid behov ges individuell 
handledning.  

Rekommendationer för främjande av en trygg och regelbunden motion utomhus 

för äldre 
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 I Pemars hemvård 

 viktigt inslag i ett klientorienterat 
arbetssätt som främjar 
funktionsförmågan 

 genomfördes självständigt, med stöd 
av anhöriga och hemvårdspersonal 

 följdes upp och utvärderas 

 registrerades på en elektronisk 
blankett för vård- och serviceplan 
(Effica-blanketten) 

Äldreinstitutets projekt I rörelse, Palvelukeskussäätiö, Pemar 

Goda rekommendationsenliga modeller för social- och hälsovårdstjänster 

Jarmo Fredriksson 

Utomhusmotion i vård- och 

serviceplanen 
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Motionsplan / -avtal 
 ingick i vård- och serviceplanen för hemvårdens klienter 

 utarbetades av vårdaren tillsammans med den äldre 

 vid behov konsulterades en fysioterapeut i t.ex. hjälpmedelsfrågor 

 syftet var att stöda  

 vardagsmotion 

 utomhusmotion 

 hemgymnastik 

 motionsträning i grupp 

 yrkeskunniga personer arbetade med den äldre och även de 

anhöriga förband sig att stöda genomförandet enligt motionsplanen 

 genomförandet följdes upp och registrerades 

 

 

 

 

Goda rekommendationsenliga modeller för social- och hälsovårdstjänster 

Kraft i åren-programmet, Lisäaskelia liikunnasta-projektet, Helsingfors 

Motionsavtal motiverar den äldre att motionera självmant. 
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Rekommendationer rörande utbildnings- 

och bildningstjänsterna  
 

 Läroanstalterna uppmuntras att samarbeta med arrangörerna av 
tjänster för äldre.  

 
 Medborgar- och arbetarinstituten samt      
 öppna högskolan anordnar       
 kurser om motion och     
 frivilligverksamhet. 
 

 Biblioteken kan  
 låna ut gångstavar och 
 efter övervägande annan 
 utrustning för utomhusmotion och ge 
 instruktioner om hur de ska användas. 

Rekommendationer för främjande av en trygg och regelbunden motion utomhus 

för äldre 

Ossi Gustafsson 
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Etablerat samarbete med gymnasiet  

 
 gymnasieeleverna var medhjälpare på friluftsdagar  

 eleverna fick introduktion i hur de kan bistå de äldre när de 

motionerar 

 hemvårdens personal informerade de äldre om evenemanget  

 gymnasiet fungerade som evenemangets målområde, där man 

umgicks och hade servering med kaffe och bullar 

 

  

Goda rekommendationsenliga modeller för utbildnings- och bildningstjänster 

Kraft i åren-programmet, Voimaa vanhuuteen Kerimäellä-projektet 

Eleverna var entusiastiska och upplevde att de gjorde nytta. 

De äldre tyckte om umgänget med de ivriga ungdomarna. 
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Rekommendationer rörande tekniska 

tjänster och miljötjänster        

 Närmiljön är tillgänglig och 

lämplig för mångsidig motion. 

 Att röra sig utomhus är tryggt 

också på vintern.  

 De äldre erbjuds miljöer för 

närmotion som tränar 

funktionsförmågan.  

 Utomhusrutterna har tydliga 

informationstavlor och det är 

möjligt att använda toalett. 

Rekommendationer för främjande av en trygg och regelbunden motion utomhus 

för äldre 

Päivi Vastamäki 
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Ruttkartor över lämpliga rundor för äldre 

Goda rekommendationsenliga modeller för tekniska tjänster och miljötjänster 

Kraft i åren-programmet, TEKO 75+-projektet, Mellersta Karelen  

 tekniska 
förvaltningen                 
sörjer för rutternas  
vinterväghållning och 
märkning 
 
 kartor finns på 
t.ex. servicehuset, 
hälsocentralen och 
biblioteket 

KartillustratiTupu Vuorinen 
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Motion även i 

slaskväder  

 
 uppvärmd fotbollsplan 

tillgänglig för äldre 

 gångevenemang öppna för alla 

äldre 

 handledning i bl.a. stavgång, 

gångteknik och säkerhet 

 program som sporrar till socialt 

umgänge 

 samarbete med 

fotbollsklubben, kommunens 

verksamheter och 

organisationer 

Äldreinstitutets projekt I rörelse, Palvelukeskussäätiö, Pemar 

Goda rekommendationsenliga modeller för tekniska tjänster och miljötjänster 

Säker utomhusmotion på 

vintern! 

Marja-Leena Virtanen 
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Rekommendationer för föreningar och 

andra aktörer         

 Erbjuder kunskap och 
handledning rörande styrke- och 
balansträning, utomhusmotion 
och motionsvänsverksamhet för 
äldre, deras anhöriga och 
frivilliga 

 Främjandet av motion utomhus för äldre ingår i 

verksamhetsplanen.  

 Deltar på sina orter i förverkligandet av den årliga nationella 

friluftsdagen för äldre under De gamlas vecka 

Rekommendationer för främjande av en trygg och regelbunden motion utomhus 

för äldre 

Heli Starck 
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  Utomhusmotion med gemensamma krafter 

 flera friluftsdagar runt om i staden 

 program med bl.a. lekfull 5-kamp, naturvandring, 

gruppgymnastik på gården, rollatorrally och 

kampusgång 

 i planering och genomförandet av evenemangen 

medverkade 

  dagcentren, öppna högskolan, frivilligarbetare, 

studerande, krigsinvalidernas lokalavdelning och 

församlingen 

  Jyväskyläprojektet höll i trådarna 

Goda rekommendationsenliga modeller för föreningar och andra aktörer 

Kraft i åren-programmet, Ikäihmisten Kuntoutusklinikka-projektet, Jyväskylä 
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Sju steg för arrangemang av en friluftsdag  

1. Bjud in nyckelpersoner till planeringen av friluftsdagen 

2. Idéer om plats, program, medhjälpare m.m. tas fram 

3. Beslut om verksamhetsmodell 

4. Informera samarbetspartnerna 

5. Motivera de yrkesverksamma  

6. Informera om evenemangen 

7. Tacka och belöna 

 

Goda rekommendationsenliga modeller för föreningar och andra aktörer 

Kraft i åren-programmet, Ikäihmisten Kuntoutusklinikka-projektet, Jyväskylä 

Heli Starck 
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 arrangerade motionsgrupper 

 förmedlade kvarterskamrater 

som medhjälpare eller 

ledsagare vid utomhusmotion 

 gav handledning och 

rådgivning som klienterna 

behövde 

 Kraft i åren-programmet, Iäkkäiden ihmisten palveluohjausmalli-projektet, Tammerfors 

Goda rekommendationsenliga modeller för föreningar och andra aktörer 

”Ny gör vi   

ett nummer av 

konditionen.” 

 Föreningsnätverk (Nääsville ry) arrangerar 
motion för äldre  

Heli Starck 
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