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Motion för äldre 
Syftet med understöden för motion för äldre personer är att öka den fysiska aktiviteten och motionerandet 
hos äldre personer som bor hemma utan regelbunden service och har nedsatt funktionsförmåga samt att 
bevara eller förbättra den fysiska funktionsförmågan trots tilltagande ålder och nedsatt funktionsförmåga. 
Målgruppen för understöd för motion för äldre är äldre personer som bor hemma utan regelbunden service 
och som rör lite på sig och vars funktionsförmåga och förmåga att klara sig i vardagen har börjat försämras.  
Målet är att öka delaktigheten, den fysiska aktiviteten och motionerandet bland äldre i målgruppen och 
därigenom stärka möjligheterna till en funktionsduglig ålderdom.   

I åtgärderna inom projekten för äldre personer betonas utvecklandet av strukturer, kompetens och 
verksamhet, som alla behövs för att förbättra möjligheterna för dem att röra på sig mer. Åtgärderna kan 
också inriktas på att förankra praxis. Strukturerna är tvärsektoriellt samarbete och kommunsamordning, i 
synnerhet med organisationer och andra lokala aktörer samt seniorråd för äldre. Kompetensen utvecklas: 
kamrathandledare/- stödverksamhet och utveckling av motions - och idrottskompetensen hos personer 
som arbetar med äldre. Verksamhetsformerna är: processinriktad vägledning till motion och idrott, styrke- 
och balansträning samt utomhusmotion. För att få till stånd verksamhet som har effekt bör flera olika 
åtgärder vidtas samtidigt. Varje projekt kan utveckla en aktiv verksamhetskultur på sitt eget sätt enligt 
kommunens behov och önskemål. Ett centralt tillvägagångssätt är att utnyttja befintlig god praxis. 
Utvecklingen mot en motionsinriktad livsstil utvecklas gemensamt av äldre personer, kamratstödjare och 
yrkesmänniskor. Utvecklingen ska vara systematisk och organiserad, och resultaten av den följas upp och 
utvärderas. Ledningen ska förbinda sig till genomförandet av projektet.  

Nedan beskrivs de faktorer som har konstaterats bidra till att bygga upp en framgångsrik Motion för äldre-
verksamhet. 

Framgångsfaktorer  

Motionsrådgivning 

Motionsrådgivningen för äldre är en viktig del av den personliga hälsorådgivningen. Målet är att 
ifrågavarande person ska känna till vilken betydelse motion har för det egna välbefinnandet  och motiveras 
att röra på sig regelbundet på ett sätt som känns bra. Rådgivningsprocessen ska framskrida stegvis enligt 
kundens behov och livssituation och den ska bidra till känslan av att kunna göra saker själv. Rådgivningen 
kan också ske i grupp. 

Styrke- och balansträning 

Enligt rekommendationerna för hälsomotion behöver äldre personer styrke- och balansträning för att 
bevara och förbättra sin fysiska funktionsförmåga. Träning på gym som planeras stegvis och individuellt har 
konstaterats vara ett effektivt sätt att öva upp dessa egenskaper hos äldre personer med nedsatt 
funktionsförmåga.  

Utomhusaktiviteter 

Utomhusvistelse hör till en god ålderdom. Flera personer som fyllt 75 år vistas allt mindre utomhus i och 
med att deras funktionsförmåga försämras, även om behovet av att röra sig utomhus kvarstår. 
Regelbunden utomhusvistelse är uppiggande och avslappnande, utvecklar balansen och muskelkraften, ger 
säkrare rörelser och erbjuder möjligheter att sköta sina egna angelägenheter och träffa vänner. Många 
äldre personer kommer inte ut på grund av problem med rörelseförmågan, rädslan för att falla omkull eller 



ensamhet. Det behövs olika stöd - och utbildningsåtgärder, som t.ex. vänner att gå ut på promenader med 
och ledda  friluftsgrupper så att de äldre tryggt ska kunna röra sig i det fria. 

Kamratstöd och frivilliga som stöd för verksamheten 

Frivilligverksamheten erbjuder en stor potential att ordna motionsinriktad verksamhet för äldre. Äldre 
volontärer i bättre skick kan till exempel fungera som promenadsällskap och komma med till gymmet.  
Praxis för handledningen för kamratstöd ska vidareutvecklas vid sidan om redan existerande god praxis och 
goda fortbildningsmodeller.  

Seniorrådet 

Äldre personer tas med i planeringen och utvecklingen av motions- och idrottsverksamheten. Rådet är ett 
bra sätt att erbjuda äldre människor möjlighet att delta i utvecklingen av idrottstjänsterna. Seniorrådet 
utvecklar dialogen mellan beslutsfattarna, dem som ordnar verksamheten och dem som deltar i idrotten: 
de äldre får sin röst hörd, deras ord har tyngd och de sitter med vid borden där besluten fattas.     

Kompetensutveckling 

Kompetensen hos yrkespersoner och kamrathandledare utvecklas till exempel med hjälp av utbildningar, 
seminarier, samarbete och nätverksmöten. Kompetensutveckling har konstaterats vara ett effektivt sätt att 
bygga upp en motionsinriktad livsstil. 

Samarbete med organisationer och övriga lokala aktörer  

Verksamheten har ett starkt samarbete med organisationer och andra lokala aktörer.  Man skapar idrotts- 
och motionsaktiviteter till exempel med hjälp av kamrathandledare som utbildats av olika organisationer.   

Kommunsamordning och tvärsektoriellt samarbete 

I projektet skapas en för den egna kommunen lämplig tvärsektoriell struktur som stöder verksamheten. Det 
centrala är att det finns en gemensam sektorsövergripande styrning och samordning av arbetet (t.ex. en 
samarbetsgrupp med representanter för respektive organisationer). Sökandena ombeds i sin ansökan 
beskriva projektets samordnings - och styrsystem (styrgrupp, ansvariga personer osv.).  

Likställdhet och jämställdhet mellan könen 

Utgångspunkten för verksamheten är att säkerställa att de äldre har lika möjligheter att delta i   
verksamheten inom ramen för projektet. Detta förutsätter att tillgängligheten och säkerheten säkerställs 
och att begränsningar i funktionsförmågan beaktas. För att främja tillgängligheten kan verksamheten 
inriktas t.ex. på att utveckla transporttjänster och rastplatser. Vid planeringen och genomförandet av 
verksamheten ska man också utreda eventuella variationer mellan könen ifråga om intresseområden och 
vid behov vidta riktade åtgärder för att uppnå jämställdhet.  
 

Programmet motion för äldre/Äldreinstitutet som stöd för projekten   

Programmet för motion för äldre/Äldreinstitutet erbjuder stöd och verktyg för att öka de äldres rörlighet 
och utveckla arbetet för personer och organisationer som arbetar med att främja att de äldre rör på sig 
mer. För projektplanering och utveckling av verksamheten hittar du stödmaterial och utbildningar på 
Äldreinstitutets webbplats på adresserna www.ikainstituutti.fi och www.voimaavanhuuteen.fi  (delvis på 
svenska). 

 

 

http://www.ikainstituutti.fi/
http://www.voimaavanhuuteen.fi/
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