
BILAGA 2 

Vuxna i rörelse   
Syftet med understödet är att stödja skapandet av en motionsinriktad verksamhetskultur i arbetslivet 
(Rörligt arbetsliv), utvecklandet av servicekedjan för motionsrådgivning samt en ökning av motion och 
fysisk aktivitet bland personer som står utanför arbetslivet eller övergår till beväringstjänst. Projekten 
Vuxna i rörelse kan innehålla kombinationer med innehåll från olika områden. 

ARBETSLIVET I RÖRELSE 

Syftet med projekten Arbetslivet i rörelse är att systematiskt främja funktions - och arbetsförmågan i 
arbetslivet med hjälp av motion. I åtgärderna fästs särskild uppmärksamhet vid att öka den fysiska 
aktiviteten med tanke på hälsan hos anställda som rör lite på sig samt hos anställda med nedsatt 
funktionsförmåga eller vars arbetsförmåga riskerar att försämras. På arbetsplatser som är i rörelse kan 
personalen stödjas att röra på sig mer både under arbetsresorna och  arbetsdagen samt på fritiden.  

Framgångsfaktorer 

På arbetsplatser som är i rörelse ser man på fysisk aktivitet  och främjandet av den på nya sätt och ändrar 
på verksamhetskulturen så den blir mer motionsinriktad. Ett centralt tillvägagångssätt är att utnyttja 
befintlig god praxis. För att åstadkomma en effektiv verksamhet vidtas flera samtidiga åtgärder och 
verksamheten integreras i arbetsgemenskapens verksamhetskultur. Med en verksamhetskultur som stöder 
fysisk aktivitet avses personalens attityder, verksamhet och kompetens samt de omständigheter som råder 
på arbetsplatsen, dess strukturer, verksamhetssätt och ledning. Ledarskap och personalledning har en viktig 
roll i utvecklingen av en motionsinriktad verksamhetskultur. Personalens kompetens leds mot och 
personalen engageras i den gemensamma utvecklingen av verksamheten. 

Goda metoder för att förändra verksamhetskulturen i arbetslivet i mer motionsinriktad riktning är till 
exempel att främja färdsätt som förutsätter fysisk aktivitet på vägen till och från jobbet, arbetssätt och 
förhållanden som syftar till att minska allt för mycket stillasittande under arbetsdagen, att i fysiskt arbete 
utnyttja motion i  förberedelserna för arbetsprestationer och för att varva ner efter jobbet samt 
arbetsplatsens övriga gemensamma motionspauser, -grupper eller besök för att bekanta sig med olika 
motionsformer.   Motion och idrott kan upprätthålla arbetsförmågan, bidra till att den anställda får tillbaka 
krafterna efter ett tungt arbetspass och förbereda eller höja konditionen inför arbetet så att man orkar 
med jobbet och har kvar energi för fritiden.  

Information om  motion och idrott samt möjligheterna till en rörlig livsstil förmedlas effektivt via 
arbetsgemenskapen. Utvecklingen bör vara planmässig och organiserad och ingå i ledningen gällande de 
anställdas arbetsförmåga och välbefinnandet i arbetet. Resultaten av utvecklingen ska följas upp och 
utvärderas regelbundet.  

SERVICEKEDJAN  FÖR MOTIONSRÅDGIVNING 

Syftet med de projekt som gäller motionsrådgivning är att utveckla tväradministrativa och 
multiprofessionella servicekedjor för motionsrådgivning och kvaliteten på dem.  

Med motionsrådgivning avses vägledning om en motions - och idrottsinriktad livsstil som ges av en 
yrkesutbildad person som främjar hälsa och välbefinnande. Motionsrådgivning är en process vars syfte är 
att få personer som rör sig för lite med tanke på hälsan och välfärden att delta aktivt i vardagen och 



motionera. I motionsrådgivningen stöds människan att identifiera sina egna styrkor och möjligheter, 
mobilitetspreferenser och betydelsen av motion och idrott samt att sätta upp realistiska mål för att   
motionera och idrotta mer.  

Framgångsfaktorer  

Motionsrådgivningen är en del av det lokala serviceutbudet för hälsa och välfärd. I utvecklingen skapas 
verksamhetspraxis mellan kommunernas motionsrådgivning och styrningen av levnadsvanor inom social - 
och hälsovården samt görs möjligheterna till motion med låg tröskel synliga och nåbara för 
kommuninvånarna.  

I utvecklingen beaktas servicekedjans olika delområden: identifiering och kontakt med klienten, motion och 
idrott, vägledning till rådgivning, motionsrådgivningsprocesser samt organiserad och/eller frivillig motion 
med låg tröskel. Rådgivningsprocessen för idrott och motion inbegriper ett inledande möte, 
uppföljningsbesök/annan kontakt och ett avslutande möte. En högklassig beskrivning av 
motionsrådgivningsprocessen redogör för processens totala längd, antalet möten eller kontakter samt hur 
ofta de äger rum och vad de handlar om, mätare och belägg för de effekter som uppnås, på vilket sätt 
motionsrådgivningen dokumenteras samt kontakterna med dem som ingår i servicekedjan.  

Kompetensen hos dem som fungerar som motionsrådgivare utvecklas med hjälp av utbildningar, 
seminarier, samarbeten och nätverksmöten. Kompetensen och samarbetet mellan aktörerna i 
servicekedjan för motion och idrott utvecklas genom regelbunden dialog och samarbete. 

Samarbete en utgångspunkt för projekten Vuxna i rörelse 

Inom projekten Arbetslivet i rörelse är samarbetet med personalförvaltningen, företagshälsovården 
och/eller arbetarskyddet viktigt. Andra samarbetsparter kan t.ex. vara professionella idrottare och 
instanser som ordnar idrott, såsom kommunens idrottsväsende, idrottsföreningar och andra lokala aktörer. 
När det gäller att främja fysisk aktivitet på vägen till och från jobbet är det också nyttigt att samarbeta med 
olika aktörer som främjar gång och cykling.  

När servicekedjorna för motionsrådgivning utvecklas framhävs betydelsen av sektorsövergripande 
samarbeten och samarbeten mellan olika verksamhetsområden. Centrala partners och samarbetspartners i 
kommunen är till exempel idrottsväsendet, social - och hälsovården, företagshälsovården, idrottsföreningar 
och andra föreningar, apotek och privata serviceproducenter. När man utvecklar servicekedjorna för 
motionsrådgivning för dem som står utanför arbetslivet, är TE-centralen också en bra samarbetspartner. I 
servicekedjan för motionsrådgivning som riktar sig till dem som övergår till beväringstjänst är det väsentligt 
att försvarsmakten och beväringarna deltar.  

Vuxna i rörelse/ Programmet i form för livet som stöd för projekten 

Programmet Vuxna i rörelse/i form för livet (KKI) erbjuder stöd och verktyg för att få vuxna i arbetsför ålder 
att röra på sig mer samt utveckla arbetet för personer och organisationer som arbetar med att få personer i 
arbetsför ålder att röra på sig mer. Information och verktyg för projektplanering och utveckling av 
verksamheten hittar du på adressen www.kkiohjelma.fi (på finska).  

http://www.kkiohjelma.fi/
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