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Inledning
Folkhälsostrateg Bea Scherp, Lekebergs representant i dialogforum Håkan Söderman och
Wendla Thorstensson, kommunstyrelsens ordförande i Lekeberg inleder med att betona att
en god folkhälsa är en av de viktigaste frågorna för ett samhälles hållbara utveckling.
Seniorer är en stor grupp i samhället och antalet individer som befinner sig i den tredje
åldern ökar. På grund av detta, behövs goda förutsättningar för seniorer. Samverkan mellan
kommuner och olika samarbetspartner är viktigt för folkhälsans utveckling och för ett
hälsosamt åldrande. ”På ålderns vår” syftar på en nystart i tredje åldern. Konferensen
behandlade frågor som: Vad är ett hälsosamt åldrande? Hur skapar vi förutsättningar för ett
hälsosamt åldrande?

Wendla Thorstensson och Håkan Söderman

Hälsosamt åldrande - en introduktion
Hanna Hansson, Lisen Tang Kempe och Maria Ståhl från Sydnärke folkhälsoteam
introducerar vad hälsosamt åldrande som begrepp står för.
Vem som är äldre varierar beroende på vem som definierar, i statistik används kronologisk
ålder, vanligtvis personer över 65 år. Ur perspektivet funktion och självständighet används
istället begreppen tredje och fjärde åldern. Den tredje åldern karaktäriseras av relativt goda
förhållanden i fråga om hälsa, sociala nätverk och ekonomi. I denna fas är individen
självständig och oberoende. I fjärde åldern gör sviktande hälsa eller funktionsförmåga att
individen är beroende av andras hjälp för att klara sin vardag. Frågar vi seniorer i olika åldrar
kommer deras syn på när man blir äldre och huruvida de själva identifierar sig som äldre att
variera. Åldrande är en kontinuerlig process som pågår hela livet. I Sydnärke är 22 procent av
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befolkningen över 65 år. Endast en liten del av alla över 65 finns inom kommunens vård och
omsorg. Utifrån det ställs frågan: hur ska samhället klara att ta hand om en stor andel äldre,
när balansen mellan hur stor andel av befolkningen som är barn, yrkesarbetande och äldre
förändras?
Hälsa är en ständig process som påverkas hela livet. Vad som påverkar denna process
beskrivs som hälsans bestämningsfaktorer som utgörs av både individuella faktorer och
faktorer som påverkas av lokalsamhället och hälsorelaterad politik. Till exempel ser
hälsostatusen olika ut i grupper beroende på kön, ålder, levnadsvanor, utbildningsnivå,
arbete, sociala kontakter och boende. Även samhällsekonomiska strategier och hälso- och
sjukvård har självklar påverkan på folkhälsan.
Ett hälsosamt utgörs av fyra hörnpelare som är viktiga för en god och jämlik hälsa i tredje
åldern. Dessa hörnpelare är fysisk aktivitet, goda matvanor, social gemenskap och
meningsfullhet. Många äldre upplever att de har en god hälsa, men med stigande ålder
skattar förre sin hälsa som god. Genom att utgå ifrån de fyra hörnpelarna kan vi skapa goda
förutsättningar för ett hälsosamt åldrande. I detta arbete bör lokala resurser involveras och
tillsammans skapa och ta tillvara på goda förutsättningar genom samverkan mellan
kommun, hälso- och sjukvård och civilsamhällets organisationer och föreningar.
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Att främja ett hälsosamt åldrande
Neda Agahi är forskare inom folkhälsa och epidemiologi på Karolinska institutet och Aging
research center.
Idag har individer olika förutsättningar till ett hälsosamt åldrande. Detta påverkas av olika
bestämningsfaktorer som bland annat arv, tidigare arbete, levnadsvanor och
socioekonomisk status, där alla faktorer är starkt sammankopplade med hälsostatus.






Fysisk aktivitet och balansträning är
faktorer som ger stora effekter för en
god hälsa. ”Man motionerar inte för att
bli yngre utan för att bli äldre”.
Kosten är en viktig faktor då det kan
vara svårt för äldre att få i sig tillräcklig
mängd näringsämnen.
Sociala relationer, delaktighet och
kognitiv aktivitet stimulerar hjärnan
och är främjande för hälsan.
Andra viktiga faktorer för god hälsa
som äldre är att avstå från rökning och
dricka måttligt med alkohol samt sömn
av god kvalitet.
Neda Agahi, Karolinska institutet och ARC

När det gäller epidemiologisk forskning och
generella främjande insatser är det alltid samband på gruppnivå som är utgångspunkten.
Individer är olika och de generella rekommendationerna stämmer för samtliga personer.
Frågor som bör diskuteras i arbetet för att skapa förutsättningar till hälsosamt åldrande: Vad
är målet med arbete gällande hälsosamt åldrande? Att förlänga den tredje åldern och
förkorta den fjärde åldern? Kan det få effekt av att vi förlänger den tredje åldern men även
den fjärde åldern? Vad utgör det då för effekt för de äldre? Hur kan vi skapa en god period
även i den fjärde åldern?

Det är viktigt att tänka på att dessa faktorer som främjar hälsosamt åldrande hör ihop. Ett
problem i arbetet för ett hälsosamt åldrande är brister i kunskapen om huruvida de äldre
personer som bäst skulle behöva insatsen nås. Kanske nås bara de som redan är fysiskt och
socialt aktiva. Hur detta problem kan hanteras bör diskuteras när målgruppen definieras. För
att arbetet med och för äldre ska fungera, måste äldre bjudas in till delaktighet så att rätt
aktiviteter arrangeras. Samhället har ansvar att ge äldre förutsättningar för att vilja och
kunna åldras med god hälsa, genom en bra miljö, tillgångar till aktiviteter och social
gemenskap.
Hur skulle åhörarna göra om de fick bestämma sin egen livslängd och sjukdomsperiod i slutet
av livet? De flesta deltagarna ville hellre dö tidigare (85 år) och endast ha en månad i fjärde
åldern än att bli äldre (95 år) och ha fem år i fjärde åldern. Detta resultat ger intressant
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diskussionsunderlag och kan handla om både egen livserfarenhet, kännedom om hur livet i
fjärde åldern kan se ut och kunskap om dagens vård och omsorg.
Vad upplever åhörarna som viktigast för ett hälsosamt åldrande? De flesta av åhörarna anser
att det är viktigast att ha en god livskvalitet och en nära relation till familj och anhöriga.
Svaret visar även att deltagarna inte tycker att avsaknad av sjukdom eller
funktionsnedsättning är det viktigaste för ett hälsosamt åldrande. Samtidigt är det just att
förebygga och bota sjukdom som ofta ligger i fokus vid arbete gällande äldres hälsa.
Lästips: Tillgång till gratis forskningsrapporter angående hälsosamt åldrande genom
Äldrecentrum: http://www.aldrecentrum.se/

Pausövningar med samtliga deltagare
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Erfarenheter från Västerås stad
Agneta Nyström och Linda Bodin har bakgrund som folkhälsovetare respektive
sjuksköterska och jobbar med uppsökande verksamhet vid hälsostödenheten.
Hälsostödsenhetens
syfte är att stödja de
äldre i sina hem samt
förbättra
de
äldres
hälsa. Enheten består av
flera verksamheter och
arbetar i samverkan med
uppsökande
verksamhet, fixartjänst,
syn- och hörselinstruktör
och personliga ombud.
Hälsostödsenhetens
målsättning är att skapa
ett hälsosamt åldrande
genom
att
arbeta
Agneta Nyström och Linda Bodin, Västerås stad
hälsofrämjande
och
sjukdomsförebyggande samt att arbeta med samverkan, kunskapsspridning och information
inom sjukvård och rehabilitering. Hälsofrämjande arbete sker genom att skapa trygghet,
kunskap, säkerhet, empowerment, samverkan och motivation. Förebyggande arbete sker
genom information, samverkan, motivation och hänvisning.
Metoder som används för att nå äldre är hembesök, grupper/cirklar, föreläsningar på
företag och föreningar, tryggsäcken, månadsbrev och samverkan/nätverk. Modeller som
används inom hälsostödsenheten är hälsans fyra hörnpelare (motion, kost, social samvaro
och meningsfulla aktiviteter) och MI (motiverande samtal).
Vid 75 års ålder erbjuds ett förebyggande hembesök för att se om det kan finnas någonting
som enheten nu eller i framtiden kan hjälpa till med. Enheten upplever att många 75-åringar
inte är mottagliga för informationen angående hembesök, då de inte känner sig gamla samt
har en upplevelse att de inte har behov av hjälp. Men att gå ut med erbjudandet vid 75 år är
för att ha möjlighet att förekomma perioden när många har större behov.
”Tryggsäcken” är ett sätt att nå ut med information om hjälpmedel till äldre. I konceptet
ingår bland annat mobila montrar som kan visa produkter och smarta saker till hemmet,
elektronik med mera.
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Lokala exempel
Kultur i vården – Askersunds kommun
Monica Andersson, äldreomsorgschef berättar om hur Askersunds kommun arbetar med
kultur i vården där den sociala gemenskapen är utgångspunkten. Detta utgör en av de fyra
hörnpelarna för ett hälsosamt åldrande. Kultur i vården innefattar tre till fyra aktiviteter i
veckan på äldreboenden i kommunen. Det kan bland annat vara kyrkan som kommer på
besök, långtidsarbetslösa som kan gå ut med de äldre, musik eller bakning. Några av de
arrangemang som ordnats på äldreboendena i Askersund är 50-60-tals fest, skördefest,
västkustfest, fest med hawaiitema och modevisning med kläder och frisyrer från 20- till 80tal. De äldre får också åka på en sponsrad båtresa varje år. Aktiviteterna är viktiga och
uppskattade, menar Monica.

Dagcentralernas betydelse – Hallsbergs kommun.
Anette Broman och Susanne Sundin berättar om dagcentralerna och dess syfte att skapa
gemenskap, samvaro, meningsfulla aktiviteter, fysisk aktivitet samt bidra till psykisk och
social hälsa. På dagcentralerna går det att äta, fika och umgås. Aktivitet som erbjuds på
Hallsbergs kommuns dagcentraler är till exempel:











Vävning
Sticknings- och syträffar
Lästräffar
Snickargrupper
Gubbaträffar

Boccia och minigolf
Bingo och bridge
Promenadgrupper
Underhållning

Vid vissa aktiviteter samarbetar dagcentralen med olika organisationer som kyrkan och
studieförbund. Enkätundersökningar till brukarna av dagcentralerna visar på mycket positiva
upplevelser. Ett sätt att kunna hålla hög ambitionsnivå avseende aktiviteter är ideella
insatser och att flera av arrangemangen kan göras inom ordinarie lokaler och tjänster.
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Värdegrundsarbete och lokala värdighetsgarantier – Kumla kommun
Eleonora Bengtsson, Yvonne Sandström och Anne Shemeikka presenterar kommunens
arbete med lokala värdighetsgarantier. Socialnämnden i kommunen beslutade i januari för
att vård och omsorg skulle ta fram lokala värdighetsgarantier. Projektledaren har dels haft
arbetsgrupper men även samlat synpunkter och involverat både politiker,
hemtjänstpersonal, personal från vård- och omsorgsboende och sociala rådet.
En lokal värdighetsgaranti är ett löfte som utlovar någonting utöver vad den enskilde redan
har rätt till och kan förväntas sig av kommunen. För att Socialstyrelsen ska godkänna lokala
värdegarantier krävs att garantierna är utformade som ett löfte, har ett mervärde samt är
konkreta och tydliga. Garantierna har jobbats fram genom socialförvaltningens värdegrund
och Socialstyrelsens material.
Frågor och utgångspunkter som har diskuterats i arbetet: Vad är fokus i uppdraget? Vad tror
vi är viktigast för brukarna? Vilken vård och omsorg kan vi erbjuda?
Riktlinjer som har beslutats är bland annat att personal alltid bär namnskyltar,
fallriskbedömningar ska genomförs i större utsträckning, att brukaren inom en vecka får sin
kontaktansvariga, att förtydliga hur de får kontakt med kontaktansvarig, information på
modersmål ska finnas samt att brukaren ska kunna byta sin kontaktansvarig om det önskas.
Möjlighet till utevistelse samt att en ordnad utflykt ska arrangeras per år. Allt detta börjar
gälla från och med 1 maj 2015.
Fallriskbedömning behövs så tidigt som möjligt för att verka i förebyggande syfte och för att
kunna remittera brukaren till en arbetsterapeut för lämpliga åtgärder. Fallriskbedömning för
äldre undersöker kognitiv, fysisk och psykisk funktionsnedsättning, fallhistorik och
medicinering.
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Folkhälsa i folkbildningen - en kraft att räkna med
Örebro läns bildningsförbund, som är en intresseorganisation för länets studieförbund,
folkhögskolor, SISU och länsbiblioteket, har ett folkhälsoavtal med Region Örebro län.
Mariana Flodman och Pernilla Wedin beskrev sina folkhälsoprojekt riktade till äldre
personer.
Projektet ”Dagmar” går ut på att man rör sig enligt ett enkelt tecknat schema till musik och
projektet ”Ta det på en höft”, är enkla balansövningar, ”Hälsa för hela livet”, är en
välmåendekurs, ”Vi sjunger med hjärna” genomförs med alzheimerföreningen och
”Stickkorgen” pågår som volontärverksamhet på vård- och omsorgsboenden. Projekten
genomförs som studiecirklar.
Mariana visade också en film som Örebro läns bildningsförbund tagit fram som
dokumentation över folkhälsoarbete.

Hälsans stig, plattform för folkhälsoarbete – Lekebergs kommun
Anna-Stina Jönsson från Svenska kyrkan, Elisabet Söder och Mona Nilsson,
frivilligsamordnare och Hanna Hansson från folkhälsoteamet exemplifierade samverkan i
folkhälsoarbetet med motionsslingan Hälsans stig som plattform.
Hälsans stig är en slinga i Fjugesta på fyra kilometer. Syftet med Hälsans stig är att
uppmuntra alla åldrar till fysisk aktivitet. Hälsans stig går på befintliga och tillgängliga
gångbanor i omväxlande miljö. Slingan är dragen så att den varierar mellan offentliga platser
och parker med parkbänkar där det finns möjlighet att sätta sig och vila.
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För att Hälsans stig ska bli en plattform för folkhälsoarbete kopplas aktiviteter till slingan i ett
program med minst en aktivitet i månaden, exempelvis tipsrunda, filmvisning, sång,
lättgympa och tomtevandring. Det sker i samverkan mellan bland annat kommunen, polisen,
kyrkan, idrottsföreningar, röda korset och skolan. För att nå ut till boende i Lekeberg sker
annonsering genom Lekebergsbladet och på Lekebergs hemsida.
De effekter som förväntas av Hälsans stig är ökad fysisk aktivitet bland invånarna i Lekebergs
kommun, uppmärksammande av befintliga naturstråk, ökad samverkan, genrationsmöten
samt skapa en naturlig mötesplats.

Seniorkraft – Laxå kommun
Majlill Persson, socialchef och Maria Ståhl, folkhälsoteamet berättar om pilotprojektet
Seniorkraft i Laxå. Projektet skapades på grund av att cirka 28 procent av Laxås befolkning är
65 år eller äldre. I Laxås folkhälsoplan är därför äldre en prioriterad målgrupp. Kommunen
ser en långsiktig vinst med att satsa förebyggande på de äldre trots att kommunen behöver
spara. Kommunen och vården arbetar därför mer förebyggande, utifrån tanken att
människor kan stödjas i att behålla hälsan längre. Till exempel får alla personer över 65 år i
Laxå kommun broddar, vilket betyder att 1200 broddar hittills har delats ut, kommunen har
även som mål att öka antalet hembesök från och med 2015.

Projekt Seniorkraft sker i samverkan mellan kommunen, vårdcentralen, folkhälsoteamet, och
länsidrottsförbundet. Projektet har som syfte att stärka de fyra hörnpelarna för hälsosamt
åldrande. Deltagare i projektet är seniorer i tredje åldern som bor i Laxå kommun. År 2014
deltog 15 personer, både män och kvinnor. Deltagarna fick tillgång till hälsoundersökningar,
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motiverande samtal och ett åttaveckors aktivitetsprogram. Programmet bestod av bland
annat föreläsningar, studiecirkel, matlagning och olika fysiska aktiviteter som yoga,
styrketräning, line dance med mera. Aktiviteterna byggde på det befintliga lokala utbudet.
Majlill hoppas på att kommunen ska kunna finansiera ytterligare ett projekt, seniorkraft två.

Utbud och miljöer för fysisk aktivitet för 65+ - Örebro läns idrottsförbund/SISU
Barbro Karlsson, Örebro läns idrottsförbund, berättar att idrottsförbundet relativt nyligen
fått uppdrag kring äldres fysiska aktivitet. Därför har en kartläggning av äldres fysiska vanor
och aktiviteter genomförts. Syftet med kartläggningen var att synliggöra vilka aktiviteter som
finns och i vilka miljöer de äldre befinner sig. Material samlades in genom hemsidor, media,
tidningar och genom kontakter.
Kartläggningen visar att både äldre män och kvinnor är ganska fysiskt aktiva. De äldre var
ofta aktiva minst 30 minuter per dag men den fysiska aktiviteten minskar med stigande
ålder. Resultatet skilde sig mellan kommunerna. Det framkom att det fanns större behov på
mer fysisk aktivitet i vissa kommuner och då speciellt bland äldre kvinnor över 70-75 år. Det
visade sig att få äldre får fysisk aktivitet på recept. Ibland räcker det med att få frågan från
vården för att göra en förändring. Många följer de rekommendationer som de får gällande
fysisk aktivitet på recept. Därför har det betydelse och kan ge resultat.
Det finns cirka 600 föreningar i länet som kan skapa bra aktiviteter för individer hela livet.
PRO och kyrkan är viktiga organisationer för fysisk aktivitet för äldre. Många aktörer finns
men det kan vara svårt att hitta information om dem. Det är av betydelse att det inte är för
långt till anläggningar, max två km rekommenderas för att aktiviteten ska bli av. Det är även
viktigt att erbjuda kostnadsfria aktiviteter till äldre. I arbetet framåt krävs en samverkan
mellan olika aktörer som är i kontakt med målgruppen.

Vad kan vi göra tillsammans – Region Örebro län
Margit Gehrke-Flyckt förklarar att syftet med den stora organisationsförändring som just
genomförts av tidigare Örebro läns landsting och Regionförbundet Örebro län till Region
Örebro län är att få till större demokratiskt inflytande. Att de tidigare organisationerna
kommer närmare varandra politiskt och kan samverka med kommunerna ger bättre
förutsättningarna för våra seniorer.
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Tidigare projekt kring Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre är avslutat
men arbetet lever vidare, en handlingsplan tas fram och den fokuserar på förebyggande
arbetssätt, god vård vid demenssjukdom, god vård i livets slutskede, god
läkemedelsbehandling för äldre samt sammanhållen vård och omsorg.
En kampanj för att öka medvetenheten om fall och fallskador kommer genomföras i höst.
Dödligheten i samband med fallolyckor är hög. Det är dubbelt så vanligt att kvinnor faller
jämfört med män. En fallkampanj behövs för att medvetandegöra det lidande och de
kostnader som fall orsakar och för att få till prioritering och beteendeförändring. Lärdomar
som man har från tidigare kampanjer gällande fall, är att det ger bättre resultat om man
engagerar civilsamhället, affärer, föreningar med mera.
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Frågestund med alla föreläsare
Fråga: Var sker de flesta fallen?
Svar: De flesta fallen sker i hemmen.

Svar: I Hallsberg är cirka 20 procent av
deltagarna på aktiviteterna män. I
Västerås pågår diskussion om att olika
former tilltalar män och kvinnor på olika
sätt, eventuellt passar seniorgrupper män
bättre, medan de oftare tackar nej till
hembesök.

Fråga: De femtio ombuden i Kumla, vad är
deras uppgift?
Svar: De kommer jobba med värdefrågor
inom personalgrupperna.
Fråga: Vad är bästa sätt att sprida
kännedom om bra befintliga aktiviteter
och insatser
Svar: Genom att nyttja många kanaler,
mailutskick, information på bibliotek,
broschyrer, sprida det på olika sätt. Viktigt
att ta tillvara på allt positivt så att det
sprids till fler. Se även till att samverka
med pensionärsorganisationerna för idéer
och informationsspridning.

Föreläsarna får möjlighet förtydliga eller
skicka med ett sista budskap till deltagarna
Linda och Agneta från Västerås stad
förtydligar att en av deras främsta
uppgifter är att jobba fallförebyggande.
Några deltagare frågar efter att få
dokumentationen hemskickad.
För detta uppmanas att anteckna i
registreringslistan den email- eller
postadress dokumentationen ska skickas
till.

Fråga: Det är majoritet kvinnor bland
föreläsare och bland deltagarna. Hur ser
det ut i verksamheterna, är män en stor
grupp vi missar?
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Avslutningsvis
Dagen avslutades med ett antal frågor från dagens alla föreläsningar som deltagarna
besvarade med sina mentometerknappar.
Här följer några slutsatser
De fyra hörnpelarna för ett hälsosamt åldrande är fysisk aktivitet, goda matvanor, social
gemenskap och meningsfullhet. Insatser kan med fördel kombinera dessa faktorer för att få
god hälsoeffekt.
Ungefär 90 procent av Sydnärkes invånare över 65 år har inte insatser i form av kommunal
hemtjänst eller särskilt boende. Folkhälsoarbete riktat mot den äldre befolkningen syftar till
att förlänga den tredje åldern. Samverkan är en viktig faktor för att lyckas med detta. För att
nå seniorer med relevanta insatser behövs en variation av metoder då äldre är en mycket
heterogen grupp med olika intressen, behov och förutsättningar.

Dessa varierande begrepp använde några av Sydnärkes äldre för att själva beskriva gruppen äldre

Förhoppningen är att dagens konferens uppmärksammat frågan om hälsosamt åldrande
med fokus på äldre medborgare som resurs. Deltagarna upplevdes engagerade och
inspirerade och samtalen om nya initiativ förväntas fortgå på hemmaplan.
Erfarenhetsutbytet kan resultera i att goda exempel sprids vidare och vi ser fram emot
återkoppling kring vad den samlade deltagarskaran åstadkommer i det fortsatta arbetet med
främjande av äldres hälsa i Sydnärke!
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Röster om dagens konferens
Yvonne Sandström

Siw Lunander

Projektledare, Kumla kommun

Kommunalråd Hallsbergs kommun

Vad hade du för förväntningar på dagen?

Hade du för förväntningar på dagen?

- Presentera Kumla kommun. Fördel att ta
del av andra kommuners egenskaper,
knyta kontakter, idéer. Se vad som finns i
länet, inte begränsas utan ta del av goda
egenskaper.

- Ja och de har uppfyllts. Spännande med
Västerås projekt.
Hur har du hittills upplevt dagen?
- Det har gett bra tips och varit
spännande.

Hur har du hittills upplevt dagen?

Vad tar du med dig från dagen?

- Informationsrikt. Mentometerknapparna
var spännande. Jättebra dag!

- Västerås trygghetstänkande.

Vad tar du med dig från dagen?
- Västerås berättelse var spännande.
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Stort tack!
Till dagens alla föreläsare och deltagare för värdefulla
bidrag till en givande konferensdag
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