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Befolkningen i Sverige blir allt äldre vilket gör att andelen personer över 65 år ökar. Detta
ställer höga krav på samhället gällande fördelningen av resurser. Genom förebyggande
insatser riktade till personer i den tredje åldern, d.v.s. tiden då en individ inte längre är
yrkesverksam men lever ett självständigt liv, kan samhället spara resurser likväl som det bidrar
till vinster för den enskilda individen.
Hösten 2014 startade Seniorkraft för första gången som ett pilotprojekt för att främja ett
hälsosamt åldrande i Laxå kommun. Då var Laxå kommun, Laxå vårdcentral, Sydnärke
folkhälsoteam och Örebro läns Idrottsförbund samverkansparter. Arbetet i Laxå har fortsatt
och även startat upp i Askersund. Med denna bakgrund valde Kumla kommun och Kumla
vårdcentral att genomföra Seniorkraft i deras regi våren 2019.

Det övergripande syftet är att förlänga den tredje åldern för Kumlas medborgare genom att
stärka de fyra hörnpelarna för ett hälsosamt åldrande; goda matvanor, fysisk aktivitet, social
samvaro och stöd samt meningsfull tillvaro.
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Projektet innehåller tre komponenter; hälsotest, motiverande samtal och ett aktivitetsprogram. Gruppledarna som varit två hälsopedagoger på Kvarngården har varit involverade i
samtliga delar. De har varit deltagarnas kontaktpersoner och sett till att gruppen fått den
information som behövts såsom t.ex. kring tider och platser. Gruppledarna har varit
närvarande på alla aktiviteter och samtalsledare för de individuella samtalen.

Består av hälsoundersökning på vårdcentralen med mätning av blodtryck, BMI, kondition,
benstyrka och balans. Även en hälsoenkät kring levnadsvanor och livssituation fylls i av
deltagaren. Resultatet från båda delarna förs sedan över till en hälsoprofil. Detta genomförs i
början och slutet av projektet. Hälsoprofilerna ligger till grund för de motiverande samtalen
med gruppledarna.

De individuella samtalen sker vid tre tillfällen under projektet (uppstart, mitten och i slutet av
projektet). Det är då gruppledarna som håller i samtalen med deltagarna utifrån hälsa och
levnadsvanor. Här får deltagaren möjlighet att identifiera möjliga utvecklingsområden.

Utifrån de aktörer och aktiviteter som finns i kommunen sätts programmet samman.
Deltagarna träffas en gång i veckan under en termin tillsammans med gruppledarna.
Programmet består av både praktiska och teoretiska moment. Nedan ses vårens
aktivitetsprogram.

Uppstart: Lära känna

Gruppledare

Bowling

Gruppledare

Föreläsning: Goda matvanor

Örebro läns Idrottsförbund

Zumba Gold

Zumba i Kumla

Föreläsning: Fysisk aktivitet

Kumla vårdcentral

Cirkelträning

Djupadalsbadet

Linedance

PRO

Meningsfulla samtal: Existentiell hälsa

Svenska kyrkan

Kundaliniyoga

Mimarum yogastudio

Matlagning

Gruppledare

Boule

PRO

Eget val: Bangolf

Gruppledare

Avslutning med gympa

Gruppledare
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Affischer och informationsfoldrar togs fram och fördelades på olika platser i kommunen såsom
på biblioteket, Kvarngården, vårdcentralen, kommunens anslagstavla på torget och vid ICA.
Digital information spreds via kommunens hemsida och Facebooksida samt på
Kumlabostäders hemsida. Det gick även ut information till pensionärsorganisationer,
handikapporganisationer samt Svenska kyrkan vilka uppmanades att sprida informationen
vidare. Det gjordes även ett riktat utskick till 70-åriga män i kommunen, vilket resulterade i
132 inbjudningar.
Den 16 januari genomfördes ett öppet informationsmöte på Kvarngården. Under detta
informationsmöte medverkade projektledare från Örebro läns Idrottsförbund och Sydnärke
folkhälsoteam samt kommunens hälsopedagoger som skulle agera gruppledare under
Seniorkraft. Det var cirka 35 personer som deltog under mötet varav 16 personer direkt
anmälde sitt intresse att delta. Detta gjordes genom att fylla i den första hälsoenkäten. Några
personer tog med sig hälsoenkäten hem för att fundera. En tid därefter gjordes ett urval av de
inkomna hälsoenkäterna. 17 personer anmälde sitt intresse att delta i Seniorkraft och det togs
ett beslut att erbjuda samtliga en plats istället för att dra gränsen vid 15 deltagare som var
bestämt från början. Den slutgiltiga gruppen bestod av 14 deltagare, 8 kvinnor och 6 män
födda mellan 1938 och 1952, eftersom tre personer avbröt sin medverkan av olika skäl.
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För att få fram deltagarnas åsikter och upplevelser kring sitt deltagande i Seniorkraft har det
ställts ett antal frågor i den uppföljningsenkät som deltagarna besvarat. I figuren nedan
redovisas tre av frågorna som deltagarna fått besvara. Fyra personer upplever att de ändrat
sina kostvanor samt aktivitets/träningsvanor sedan de deltagit i Seniorkraft medan tio
personer inte upplever att vanorna har ändrats. Hälften, sju personer, svarar att de har fått
någon ny vän sedan de deltagit i Seniorkraft.

Upplever du att du har...
14
12
10

10

10

8

7

7

6
4

4

4

2
0
Ändrat dina kostvanor sedan du
Ändrat dina
deltagit i Seniorkraft?
aktivitets/träningsvanor sedan du
deltagit i Seniorkraft?
Ja

Fått någon ny vän sedan du
deltagit i Seniorkraft?

Nej

Deltagarna har också fått besvara frågan om ens förväntningar på deltagandet i Seniorkraft
har införlivats. Tio personer har svarat ”ja” medan en person har svarat ”ja, någorlunda”. Två
personer har svarat att de inte hade några förväntningar. När det kommer till frågan om vad
som varit det bästa med Seniorkraft svarar majoriteten att det bästa har varit att få prova nya
aktiviteter och att det har varit ett omväxlande aktivitetsprogram. Några nämner samvaron
med andra och någon lyfter en tacksamhet till att kommunen har anordnat Seniorkraft.
Samtliga deltagare skulle rekommendera Seniorkraft till en vän.
Vad gäller vad som varit det sämsta med Seniorkraft är svaren blandade. Flera menar att det
inte finns något negativt med Seniorkraft. Två personer lyfter att Seniorkraft känns mer riktat
till äldre personer än de själva och någon säger att det var för låg aktivitetsnivå. En av
aktiviteterna innehöll redovisning av statistik vilket flera lyfter som ointressant. Tiderna för
aktiviteterna har inte passat alla gånger och någon menar att aktiviteter samma tider varje
vecka hade varit att föredra. Dock lyfter en person att aktiviteterna oftast har varit under
samma veckodag som negativt.
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Uppföljningsenkäten innehöll en fråga kring huruvida deltagarna har testat någon ny
aktivitet som de tänkt fortsätta med. Tio deltagare svarar ”ja” på frågan och beskriver att de
tänkt börja med bl.a. linedance, bowling, cirkelgym och boule. Två personer berättar att de
kommer att börja äta mer vegetarisk mat utifrån aktiviteten som innehöll matlagning. De som
svarar att de inte kommer att fortsätta med någon aktivitet menar på att de inte har bestämt
sig för någon specifik aktivitet ännu samt att de redan har fullt upp.
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I hälsoprofilerna får respektive område en färg; grönt, gult eller rött beroende på hur
deltagarens resultat förhåller sig till gränsvärden som anges i en bedömningsnyckel. Inom
området alkohol finns enbart indelning i antingen grönt eller rött. I tabellen nedan redovisas
hur många av deltagarna som befann sig inom respektive färgklassning vid baslinjemätning
och uppföljande mätning. Tabellen visar svaren utifrån deltagarnas egna enkätsvar som fylldes
i med cirka tre månaders mellanrum med undantag av de två sista raderna gällande blodtryck
och BMI. De visar resultaten utifrån vårdcentralens tester som gjordes med cirka sex
månaders mellanrum.
Flera eller lika många deltagare befinner sig inom
de gröna fälten vid uppföljning inom samtliga
områden förutom självskattad psykisk hälsa. De
områden som har flest förbättringar är matvanor
och självskattad fysisk hälsa. Vad gäller matvanor
var det endast en person som befann sig inom det
gröna fältet vid uppstart, vid uppföljning var det
fyra personer. Åtta personer befann sig i det gröna
fältet gällande självskattad fysisk hälsa och vid
uppföljning var det elva personer. Det område som
har färre personer i det gröna fältet vid uppföljning
är självskattad psykisk hälsa. Även om en person
mer befinner sig i det gröna fältet gällande
stress/oro vid uppföljning så har det röda fältet
även ökat med två personer.
Det var tre personer som inte genomförde de
uppföljande hälsotesterna på vårdcentralen.
Därför redovisar de två nedersta raderna i tabellen
endast resultat från 11 personer. Gällande BMI har
det inte skett någon förändring men vad gäller
blodtryck har en person förbättrat sina värden.

Matvanor

Fysisk aktivitet

Alkohol
Tobak

Sömn

Förtroende

Praktiskt

Allmän hälsa

Fysisk hälsa

Psykisk hälsa

Stress/oro

Blodtryck

BMI
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Baslinje
1
11
2
9
4
1
11
3
14
0
0
8
5
1
10
4
0
13
1
0
9
5
0
8
6
0
13
1
0
7
7
0
5
5
1
1
4
6

Uppföljning
4
10
0
11
3
0
11
3
14
0
0
9
5
0
12
2
0
13
0
1
11
3
0
11
3
0
12
2
0
8
4
2
6
4
1
1
4
6

Vid jämförelsen av resultat i början och slutet av
projekttiden har varje förflyttning från rött eller
gult mot gult eller grönt beräknats som +1 och varje
förflyttning i motsatt riktning -1. Oförändrad status
och de förändringar som inte medför en
omklassning från en färg till en annan enligt
bedömningsnyckeln står som nollresultat. Tabeller
som ses till höger visar förändringar per person. Det
totala resultatet visar att deltagarna har varierande
förändringar i hälsotillstånd där några har haft
negativ utveckling inom vissa områden medan
andra har haft en positiv utveckling inom flera
områden. Fyra deltagare har fler negativa
förändringar än positiva. Negativa resultat skulle
kunna förklaras genom att individen drabbats av
sjukdom eller andra orsaker som ligger utanför
projektet, men som får effekt på projektets
resultat. Totalt sett finns en övervägande positiv
utveckling för gruppen som helhet och för ett flertal
individer.
I nästa tabell visas förändringar fördelat på
områden. Sammanlagt finns det 28 positiva
förändringar och 13 negativa förändringar. Den
tydligaste förbättringen finns inom området matvanor. Därefter ses flera förbättringar inom bl.a.
fysisk aktivitet och självupplevd fysisk hälsa.
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Id
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
TOTALT

Områden
Matvanor
Fysisk aktivitet
Alkohol
Tobak
Sömn
Förtroende
Praktisk hjälp
Allmän hälsa
Fysisk hälsa
Psykisk hälsa
Stress/oro
Blodtryck
BMI
TOTALT

+

1
0
3
4
1
0
1
1
1
3
3
6
3
1
28

-1
0
0
0
-1
-1
-1
-2
-2
-1
-1
0
-1
-2
-13

+

Total
förändring
0
0
3
4
0
-1
0
-1
-1
2
2
6
2
-1
15
Total
förändring

6
3
1
0
2
2
0
3
4
1
3
3
0
28

-1
0
-1
0
0
0
-1
-1
-1
-2
-4
-2
0
-13

5
3
0
0
2
2
-1
2
3
-1
-1
1
0
15

Testet bedömer generell balans, gång och funktionell rörelseförmåga. Tid tas från att
personen reser sig från sittande på en normalhög stol med armstöd på cirka 45 cm. Personen
får instruktionen att på ett snabbt men säkert sätt, resa sig upp och gå den uppmätta sträckan
på tre meter, vända och gå tillbaka och sätta sig. Tidtagningen startar när personen lämnar
ryggstödet och avslutas när stussen är på stolsitsen. Den tid som testet tar ger en beskrivning
av personens balans- och förflyttningsförmåga. Utförs testet på mindre än eller 10 sekunder
är det normalt, man har d.v.s. inga problem med förflyttning. Det finns dock olika mätvärden,
under 20 sekunder så är den äldre oberoende vid förflyttning inom- och utomhus. Vid mer än
30 sekunder så behövs hjälp vid olika förflyttningar. 10 av 11 deltagare genomförde det första
testet under 10 sekunder. Alla deltagare var under 20 sekunder. Vid uppföljningstestet låg alla
deltagare under 10 sekunder och hade dessutom förbättrat sin tid ytterligare.

För att mäta styrka i nedre extremitet har deltagarna utfört 10 uppresningar från sittande på
en stol, cirka 45 cm hög, till stående. Uppresningen ska göras till ett helt upprätt stående varje
gång och personen ska sätta sig ner helt varje gång. Personen får använda stöd av händer vid
behov. Vid uppföljningen hade sex personer förbättrat sin tid på att utföra 10 uppresningar.

Ett test som mäter fysisk uthållighet där deltagarna ska gå så långt som möjligt på sex minuter.
Testet mäter den sträcka som personen klarar av att gå i självvald snabb hastighet under sex
minuter. En varvbana uppmätt på 30 meter där var tredje meter är uppmätt används.
Gångsträckan under sex minuter för friska vuxna individer varierar mellan 400 och 700 meter.
Vid det första testet gick 10 av 11 deltagare över 400 meter. Vid uppföljningen gick samtliga
över 400 meter. Några hade dock en förkortad gångsträcka vid andra testtillfället, men
fortfarande över 400 meter.
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Seniorkraft bygger på samverkan och arbetet har i största möjliga utsträckning bedrivits inom
befintlig verksamhet av befintlig personal. Sammanfattningsvis kan det noteras att kostnaden
för att genomföra Seniorkraft blev lägre än budgeterat. Det är svårt att i förväg sia om hur
mycket medel som kommer gå åt till aktiviteter, därför är budgeten för aktiviteter högre än
utfallet. Vidare köptes det inte in något material.
De största osynliga kostnader som i budgeten benämns som indirekta kostnader är
gruppledning av befintlig personal i Kumla kommun, personal från vårdcentralen för
genomförande av hälsotesterna samt projektledningen från Sydnärke folkhälsoteam och
Örebro läns Idrottsförbund.

Förtäring deltagare
Externa föreningar/organisationer
Material
Totalt

2487
3810
0
6297

Projektledning

Sydnärke folkhälsoteam,
Örebro läns Idrottsförbund
Kumla kommun
Kumla vårdcentral
Kumla kommun
Kumla vårdcentral,
Örebro läns Idrottsförbund
Kumla kommun

Gruppledning
Hälsotester
Lokaler
Föreläsare
Tryckt material
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3000
5000
3000
11 000

Ett bra projekt med ett bra syfte. Svårigheten är att få tag i ”rätt” deltagare utifrån kriterierna;
en enkät säger inte allt. Vi fick vid det första samtalet ta del av en problematik som vi inte
riktigt räknat med, såsom en hög alkoholkonsumtion/missbruk. Vi fick veta att en person
deltog i ”nykterhetsverksamhet” vid tidpunkten och den andra ville inte ha extern hjälp men
såg problemet och ville göra något åt det. Andra sjukdomar, förlust av anhörig, sorg,
ensamhet, minnesproblem o.s.v. var andra tunga händelser och omständigheter som vi mött
under de enskilda samtalen. Hur hanterar vi dessa förtroenden? Vi försökte stötta utifrån det
vi kunde samt hänvisade vidare till andra som har kompetensen i sin profession.
Det var ofta en hög frånvaro p.g.a. andra aktiviteter, resor och passning av barnbarn. Flera
hade redan bokat resor när informationsmötet om projektet genomfördes, dessa kanske
skulle valts bort fån början. En person var frånvarande vid flera tillfällen p.g.a. resa i början av
projektet och återkom aldrig då hen själv upplevde att hen tappat ”kontakt” med resten av
gruppen. Vi pushade för att hen skulle återkomma men hen avböjde. Det skapades lite nya
kontakter i gruppen och en person har berättat att projektet betytt jättemycket; bättre
psykiskt mående, gladare, piggare, tar för sig på ett annat sätt och har gått vidare efter en
sorg.
Om projektet ska genomföras igen bör processen från planering till projektets slut vara
längre. Nu var det jul-, nyårs- och trettonhelger som gjorde att det blev kort om tid för att
hinna få ut information. Kanske hade man kunnat nå fler intresserade och rätt målgrupp om
det funnits mer tid. Det var också kort om tid mellan att de anmälde sitt intresse till uppstart
med tanke på urvalsprocessen och genomförande av hälsotester och enskilda samtal. Många
var uppbokade på annat under våren och hade processen fått tagit lite mer tid så kanske
närvaron varit högre. När det gäller aktiviteterna var årstiden styrande för vilka aktiviteter som
stod till buds under vintern och våren. Man kunde ha ökat delaktigheten genom att låta
gruppen vara med i planeringen av aktiviteterna. Ett samarbete direkt med pensionärsorganisationerna, att det är de som håller i projektet kanske skulle ha ökat antalet intresserade
och att deltagarna hade kunnat ”sugas upp” i deras ordinarie verksamhet direkt.
Rekryteringen kunde i större utsträckning ha skett genom primärvården och deras
verksamheter såsom sjukgymnastiken, kurator, dietist o.s.v. Kanske borde man ha funderat
på om makar skulle få vara med i samma grupp. Jag tror på idén men det behöver få ta längre
tid i processen så att urvalet blir rätt.
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Att förbereda en omgång Seniorkraft är aldrig lätt och alltid utmanade och roligt. I Kumla var
gruppledarna befintlig personal inom kommunen vilket bidrog mycket i processen framåt,
bl.a. vad gäller lokalkännedom. Att bygga ihop ett aktivitetsprogram som kan tilltala olika
personer samtidigt som det ska bygga på de fyra hörnpelarna kräver mycket eftertanke. Dels
finns det ett begränsat antal tillfällen att fylla med aktiviteter och dels så arrangeras flera av
aktiviteterna av ideella krafter. Att involvera gruppledarna i detta arbete var en framgångsfaktor.
Efterfrågan på att delta i Seniorkraft var högre än antalet platser. Det togs dock ett beslut att
erbjuda samtliga att vara med vilket gjorde att vi inte behövde göra ett urval, som annars är
en utmaning. Flera deltagare avbröt tyvärr sin medverkan. Även om det är frivilligt att vara
med kan det vara bra att vara tydlig med vilka förväntningar som finns på deltagarna, bl.a. att
man i så stor utsträckning som möjligt ska delta på aktiviteterna. Denna gång har vi dock inte
behövt att neka någon att vara med i Seniorkraft. Om så vore fallet hade de som avbröt sin
medverkan tagit en plats som kunnat gå till någon annan.
Flera deltagare lyfter i utvärderingen att nivån på aktiviteterna upplevdes som låg och att
kändes mer riktade till äldre. Vi tror att genom att höja aktivitetsnivån kan förbättrade resultat
att ses. Det är av stor vikt att anpassa aktiviteterna till målgruppen samtidigt som alla ska
kunna delta utifrån sina egna förutsättningar.
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