
Center for Sundhed & Pleje

1

Fysisk aktivitet i Center for Sundhed & Pleje

Fysisk aktivitet påvirker en række biologiske processer i kroppen som kan forebygge 
overvægt og for tidlig død samt en række sygdomme, eksempelvis hjerte-kar-sygdomme 
og type 2-diabetes. Derudover har fysisk aktivitet positiv indvirkning på vores mentale 
sundhed.

Fysisk aktivitet er:

 al bevægelse, der øger energiomsætningen
 ustrukturerede hverdagsaktiviteter, og
 bevidst, målrettet og regelmæssig fysisk træning 

Tidligere og nuværende tilbud

Diagnosespecifikke rehabiliteringstilbud

Fysisk træning - et element i den tværgående indsats til borgere med kronisk sygdom

 Indsats efter Sundhedsloven § 119 til borgere der ønsker livsstilsændring og øget 
sygdomsmestring

 Rehabiliteringsforløb for borgere med KOL, hjertesygdom, diabetes type-2,  
muskelskeletsygdom og kræft

 Forløbene tager afsæt i forløbsprogrammerne (der findes seks forløbsprogrammer 
for kronisk sygdom, de skal sikre bedst mulig sammenhæng og kontinuitet i 
patientforløbet), her er det veldokumenteret at fysisk aktivitet har positiv effekt på 
livskvalitet, evne til at mestre sygdom samt antallet af (gen)indlæggelsesdage

 Efter afsluttet forløb superviseres og gradvis udsluses borgerne til kommunens 
foreningstilbud, som led i at fastholde fysisk aktivitet

 52 borgere har besøgt de forskellige foreningstilbud siden primo 2019, hvor tilbuddet 
startede

Styrket indsats for at fremme fysisk aktivitet for borgere med demens 

 Uvisiteret træningspakker for borgere med demens indskrevet i Demensstrategi 
2017-2020

 Træningsteam (en ergoterapeut og en fysioterapeut), som har udviklet 
træningspakkerne i kommunen

 Forskellige hold (se bilag ”Træningstilbud – demente”) samt individuel træning af 
borgere i eget hjem, ultimo maj trænes 9 borgere, tilpasset sværhedsgraden af 
borgerens demens.
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Borgerrettede tilbud 

Fysisk aktivitet indgår, i større eller mindre grad, i en række borgerrettede tilbud i Center for 
Sundhed & Pleje. 

Dagcenter Æblehaven

 Alle pensionister og førtidspensionister i alle aldre samt efterlønsmodtagere kan 
tilmelde sig aktiviteter, såsom stolegymnastik, tæppecurling og petanque

Frivillige aktiviteter på Dalgården

 Forskellige træningshold, for en række forskellige målgrupper, såsom dansehold, 
hensyntagen træning og frit tilgængeligt motionsrum med assisterende træner flere 
gange om ugen

 Socialt samvær og træning for senhjerneskadede og deres pårørende, holdet 
superviserers af kommunens hjerneskadekoordinator og fysioterapeut fra Trænings- 
& Aktivitetsenheden

 Huske sang- og dans, en aktivitet for borgere med hukommelsesvanskeligheder 
samt hjemmeboende demente og deres pårørende

Gå-grupper i Haslev og Dalby

 I 2012 etablerede Faxe Kommune gå-grupper, som nu videreføres af frivillige
 P.t. er der tre gå-grupper som alle går ugentligt og er for alle der har lyst til at gå 

sammen med andre
 Gå-grupperne understøttes af den koordinerende Sundhedskonsulent

Kurser i forebyggelse af stress og fremme af sundhed

 Siden 2016 er der afholdt fire kurser i samarbejde mellem Sundhedsfremme og 
Stresscoach og Psykoterapeut Mette Turms

 De første tre kurser var målrettet kvinder (i forskellige aldersgrupper), mens det 
seneste var for mænd, med let til moderat stress i alt 44 borgere har deltaget i 
kurserne

 Fælles for kurserne har bl.a. været introduktion til fysisk aktivitet samt 
tilbagevendende aktiviteter i naturen

Plejecentre

 Aktivitetsmedarbejdere tilbyder diverse fysisk aktiviteter til beboerne
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Sundhedsfremme implementerer fysisk aktivitet i flere tilbud

 På gruppeforløb/netværksgrupper introduceres gåture, som en aktiv pause eller en 
7 minutters træning tilpasset den enkeltes funktionsniveau

 Vejledning og anbefalinger om fysisk aktivitet samt identifikation af borgeres 
aktivitetsniveau, er et opmærksomhedspunkt i samtlige sundhedstilbud

Sund krop – glad sjæl

 Et 8 ugers forløb med fysisk træning i naturen samt korte oplæg om forskellige 
sundhedsrelevante emner, fx søvn og stress

 Tilbuddet udbydes efter behov og er målrettet motionsuvante borgere
 Efter endt forløb er der flere der på egen hånd er fortsat med at være fysisk 

sammen

Træningstilbud oprettet efter ønske og i et samarbejde med jobcenter og Trænings- & 
Aktivitetsenheden

 Smertetilbud til 10 syriske kvinder
 Tilbuddet strækker sig over 10 uger, og indebærer 10 fysiske træningspas som 

varetages af en fysioterapeut med viden indenfor smertehåndtering

Vandrefestival - en årlig tilbagevendende begivenhed

 Festivalen er et åbent tilbud til alle borgere
 Sundhedskonsulent og kommunen planlægger og koordiner kommunens ture 

under festivalen på 7. år, i samarbejde med frivillige 
 Festivalen løftes desuden nationalt, hvilket betyder øget synlighed og 

tilgængelighed 

Visiteret træning leveret af Trænings- & Aktivitetsenheden

 Genoptræning efter Servicelovens § 86 stk. 1 og 2, for at vedligeholde fysiske 
færdigheder eller afhjælpe fysisk funktionsnedsættelse forårsaget af sygdom. 133 
borgere fik i 2018 denne træning

 Genoptræning med genoptræningsplan fra sygehus efter Sundhedslovens § 140, til 
borgere der har behov efter udskrivning fra sygehus. I 2018 var der i 1.543 
genoptræningsplaner 
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Medarbejderrettede tilbud 

Faxe Kommune som arbejdsplads udgør en fysisk ramme, der har betydning for 
medarbejdernes muligheder for at være fysisk aktivitet i løbet af arbejdsdagen. 
I december 2018 var 58,33 % af de månedslønnede medarbejdere bosiddende i Faxe 
Kommune (heri ikke medregnet familiepleje). 

Størstedelen af kommunens centre deltager i kampagner til fremme af fysisk aktivitet, 
eksempelvis ”Tæl skridt”, ”Vi cykler til arbejde” og DHL stafet. Endvidere foregår der en del 
lokale aktiviteter, såsom:

 Medarbejdere i Center for Sundhed & Pleje har mulighed for, at benytte 
Dalgårdens træningsfaciliteter i bestemte tidsrum

 Medarbejdere i Visitation pleje samt IT & Digitalisering Afdelingen i Center for HR, 
Økonomi & IT, tilbydes MUS-samtale som en walk & talk

 I Center for Plan & Miljø er der indkøbt arbejdscykler til brug for tilsyn
 Administrative medarbejdere kan låne bevægelsesudstyr af HR & Løn Afdelingen
 Alle medarbejdere i Faxe Kommune tilbydes rabat i udvalgte fitnesscentre

Hertil kommer de uformelle indsatser igangsat af medarbejdere, som fx at løbe en tur med 
kollegaerne hver onsdag. 

Eksempler på hvad vi yderligere kan gøre i Faxe Kommune

 Musik og bevægelse for særlige af motionsuvante borgere
 Øget fokus på at implementere bevægelse i naturen i sundhedstilbud
 Fortsat at udvikle og implementerer fysisk aktivitet i alle sundhedstilbud
 Motion på ”recept”
 Implementere walk & talk eller simple træningsøvelser på møder af mere end en 

times varighed


