Sak til Fylkeseldrerådet i Møre og Romsdal 13.05.2020
Sterk og stødig som element i Leve hele livet.
Leve hele livet, en kvalitetsreform for eldre, ble vedtatt som Kong res. 4. mai
2018. En kan blant annet lese om Sterk og stødig i Kapitel 7 i Leve hele livet
som omfatter Helsehjelp.
Sterk og stødig programmet er nevnt i Leve hele livet på side 133 og 135, som
et av flere alternative treningsprogrammer.
Sterk og stødig er et treningsprogram for folk over 60/65 år og omfatter i
hovedsak styrke og balansetrening.
Det er utviklet av NTNU og bygger på enkle og effektive øvelser for å
vedlikeholde og bedre styrke og balanse hos den enkelte pensjonist.
Sterk og stødig er det eneste treningsprogrammet for pensjonister som
kvalifiserer instruktører gjennom kurs og eksamen og programmet utdanner
også personell som kvalifiserte lærere, for videreutdanning av instruktør.
Med et fullt utbygget program vil den enkelte kommune selv utdanne og
vedlikeholde instruktørprogrammet, sammen med pensjonistforeninger og
frislivssentraler.
Dette programmet kan gi inntil 5 års lengre botid hjemme for pensjonister og
i videreutviklingen av Sterk og stødig vil programmet også omfatte
bevegelseshemmede og lett demente.
Etter 2018 har utbredelsen av programmet vært meget begrenset.
Pensjonistforbundet ønsker at programmet skal bli landsomfattende, sammen
med NTNU, HOD, Fylker og kommuner.
Møre og Romsdal er sammen med Agder og Østfold utpekt som pilotfylker for
utviklingen av Treningsprogrammet, som fase 1 i utviklingen.
Pensjonistforbundet har de beste forutsetninger for å utbredelse/promotere
treningsprogrammet med aktive Fylkes og lokalforeninger i alle fylker og
kommuner, samt Eldrerådsmedlemmer i de samme fylker og kommuner.
Pensjonistforbundet i Møre og Romsdal ønsker at Fylkeseldrerådet slutter seg
til satsingen og bidrar til at Sterk og stødig blir det normerte
folkehelseprogrammet for pensjonister i Norge og bidrar til at Møre og
Romsdal får en fremtredende rolle i satsingen.

Å skape et aldersvennlig samfunn betyr at vi må satse bredere og skape større
engasjement og tiltakslyst blant de eldre i befolkningen, gjennom fysisk
aktivitet.
Mvh
Bengt Eriksson

