
Styrket sundhedsfremmeindsats blandt ældre

Tjek ind i TEAMS sker ml. kl. 9.15-9.30 – vi begynder kl. 9.30

IN
D

S
Æ

T
 E

M
N

E

Tips til hvordan du og alle andre deltagere får den bedst mulige oplevelse:

o Tag en kop kaffe og slå din mikrofon fra, medmindre du bliver opfordret til at kommentere eller stille spørgsmål 

mundtligt.

o Slå dit kamera fra, medmindre du bliver opfordret til at kommentere eller stille spørgsmål mundtligt.

o Har du kommentarer eller spørgsmål, skriver du det i chatten eller rækker ‘hånd-ikon’ op. Chatten bliver tydelig 

i højre side af skærmen, når du har trykket på chat-ikonet i bjælken med funktioner midt på skærmen. I 

bjælken finder du også ‘hånd-ikonet’.

o Får du problemer med at høre noget undervejs, så start med at tjekke, om din højttaler er slået til.

o Oplever du at forbindelsen bliver dårlig, så luk andre programmer, du måtte have åbent samtidig. Virker dette 

ikke, så kontakt egen IT-afdeling.



VELKOMMEN TIL VIRTUEL TEMADAG OM
EN STYRKET SUNDHEDSFREMMENDE 
OG FOREBYGGENDE INDSATS BLANDT 
ÆLDRE

Lisbeth Holm Olsen & Lene Dørfler, Center for Forebyggelse i praksis, KL



Formål med dagen

Formålet med webinaret er, med afsæt i de to nye 

publikationer fra Sundhedsstyrelsen:

▪ at inspirere kommuner til en styrket sundhedsfremmende og 

forebyggende indsats blandt ældre

▪ at i samarbejde med lokale aktører, at tage hånd om ældre, 

der viser tegn på social, mental eller fysisk mistrivsel. 



9.30  Velkomst, præsentation og introduktion til dagen

Introduktion til publikationerne v/ Annette Poulsen, oversygeplejerske, enhed for Forebyggelse og Ulighed, og Louise      

Kønig Schytte, specialkonsulent, Enhed for Ældre og Demens, Sundhedsstyrelsen

Oplæg om sundhedskompetence i relation til ældre. v/ Anna Aaby, Læge, Postdoc, Institut for Folkesundhed, AU

Tidlig fysisk og digital opsporing af skrøbelige ældre før et forebyggende hjemmebesøg          

v/ Gorm Rabølle Knudsen, Forebyggelses- & Udviklingskonsulent, Slagelse Kommune

To perspektiver på gode rammer for fællesskaber og aktiviteter blandt ældre v/ David Vincent Nielsen, Social-

humanitær konsulent, Ældresagen samt Betina Engelhardt Rasmussen leder af Hvidovre Kommunes  Aktivitetscenter     

og Motionscenter og Jette Spelling Clausen Sundhedskonsulent

11.50 -12.30      Frokost 

Hvordan skaber vi gode rammer for fællesskaber og aktiviteter for ældre og inddrager det lokale foreningsliv 

v/ Anna-Louise Sollann Sørensen, Leder af Aktivitet og forebyggelse Silkeborg Kommune

14.45  Opsamling på dagen - og tak for i dag

Hvordan kan kvaliteten af sundhedsfremme og forebyggelse styrkes ift. ældre i eget hjem? 

Gruppedrøftelse v/ Center for Forebyggelse i praksis.

Program for virtuel temadag kl. 9.30-15.00

Drøftelse af hvordan kommunen samarbejder med lokalsamfundet for at styrke ældres muligheder for at deltage i         

fællesskaber og aktiviteter lokalt. v/ Center for Forebyggelse i praksis



Center for Forebyggelses i praksis

• Formidle viden om vidensbaserede  

forebyggelsesindsatser 

• Understøtte implementering af 

vidensbaserede forebyggelsesindsatser 

• Brobygning mellem forskning og praksis 

og bidrage til udvikling af nye 

vidensbaserede forebyggelsesindsatser
www.kl.dk/forebyggelseipraksis

http://www.kl.dk/forebyggelseipraksis
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Indtænk løbende sundhedsfremme og forebyggelse
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Sundhedsfremme og forebyggelse

Sundheds-

fremme og 

forebyggelse

Stigning af ældre over 65 år fra 

19 % i 2017 til 24% i 2050



Tidlig opsporing

Tidlig opsporing



Stor udvikling i antal borgere med kronisk sygdom



Næsten alle kommuner har forebyggelsestilbud til borgere med 
de store kroniske sygdomme – samt angst og depression.

Andel kommuner, som har forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom, pct. 

Kilde: KL's dataindsamling på sundhedsområdet, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 og 2020

Anm: Pga. databrud i 2018 kan tidsserie for muskel-skeletlidelser ikke vises længere tilbage.
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Inspiration til at skabe sunde rammer og 
kvalitet i indsatserne for ældre

❑ Arbejde systematisk med afsæt i den bedste viden

❑ Femme trivsel, fællesskaber og styrke den mentale sundhed

❑ Sætte fokus på den fysiske sundhed

❑ Samarbejde med i lokalsamfundet
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HVORDAN KAN KVALITETEN 
AF SUNDHEDSFREMME OG 
FOREBYGGELSE STYRKES 
HOS ÆLDRE I EGET HJEM

V/ CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS



Hvordan kan kvaliteten af sundhedsfremme og 
forebyggelse styrkes?

Med afsæt i formiddagens oplæg, hvordan kan I styrke 

kvaliteten det sundhedsfremmende og forebyggende 

arbejdet med ældre?”

Ordstyrer i gruppen er den med længst hår ☺

- sørger for at alle kommer til orde 

- opsamler pointer i plenum

Vi sender jer ud i grupper – og kalder jer tilbage igen
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DRØFTELSE AF HVORDAN 
KOMMUNEN SAMARBEJDER MED 
LOKALSAMFUNDET FOR AT STYRKE 
AT ÆLDRE DELTAGER I LOKALE 
FÆLLESSKABER OG AKTIVITETER

V/ CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS



Hvordan kan kvaliteten af sundhedsfremme og 
forebyggelse styrkes?

Hvad er du blevet inspireret til ift. at samarbejde med 

forskellige aktører i lokalsamfundet?

Ordstyrer i gruppen er den hvis navn er tættest på A i alfabetet ☺

- sørger for at alle kommer til orde 

- opsamler pointer i plenum
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TAK FOR JERES OPMÆRKSOMHED - OG HELD OG 
LYKKE MED DET VIGTIGE ARBEJDE


