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Årsplan for temagruppens navn for år 2018 

 

 
Hvad er temagruppens formål for 2018? Hvordan vil temagruppen i 2018 arbejde med lighed i sundhed, 
strukturel forebyggelse, sundhed i alle politikker og styrket faglighed (jf. netværkets strategi 2017-2020) ?  
Beskriv formål ganske kort og brug gerne årets aktiviteter som udgangspunkt for beskrivelsen af arbejdet 
med de strategiske pejlemærker.  

 
Med udgangspunkt i Sund By Netværkets strategi 2017-2020, er det temagruppens formål at udbrede 
kendskab og inspirere til forebyggelse af ældres faldulykker – for hermed at være med til at sikre at 
faldforebyggelse indgår som en prioriteret del af kommunernes sundhedsindsatser.  
 
Hver tredje over 65 år har mindst et fald om året. Ældre der er faldet én gang vil have 2 -3 gange øget risiko 
for at falde igen inden for et år. Ethvert fald indebærer en risiko for at komme til skade. Antallet af 
faldulykker stiger desto ældre befolkningen bliver. De udløsende faktorer er ofte svækket muskelstyrke, 
ringe balance og/eller underernæring. Faldrelaterede skader er associeret med øget dødelighed, nedsat 
mobilitet, reduceret social kontakt og tab af funktionsevne – og dermed afhængighed af offentlige ydelser. 
Ældes faldulykker er således et væsentligt sundhedsproblem, både menneskeligt og samfundsøkonomiske. 
Det er veldokumenteret at faldforebyggelse har en positiv effekt. Med en voksende ældregruppe med 
længere levealder, er der behov for øget oplysning og indsatser på såvel organisatorisk som på individ og 
gruppe niveau.  
 
Temagruppens fokus er derfor faldforebyggende tiltag / indsatser med organisatoriske som individorienteret 
perspektiver. Desuden er temagruppen interesseret i og opmærksom på ny viden, forskning og 
samarbejdsflader der kan være med til udvikle ny viden og redskaber og dermed styrke de nationale 
anbefalinger.  Herunder også opmærksomhed på tidlig opsporing, borgerrettet forebyggelse og 
livsomstændigheder, der gør at man er i risiko for fald, jævnfør social ulighed.  
 
8 anbefalinger til forebyggelse af ÆLDRES FALDULYKKER – den gode kommunale model danner grundlag for 
temagruppens arbejde. Temagruppen har i 2018 især fokus på kapitel 4 "Tidlig opspring af fald", hvilket også 
afspejles i årets møder.  
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Beskriv temagruppens faglighed, målgruppe, dens måde at arbejde på samt selve organiseringen. Kom gerne 
med konkrete eksempler på temagruppens arbejde og hvilke værdi der skaber for Sund By Netværkets 
medlemmer.  
 

 
Temagruppen henvender sig til interessenter, der direkte eller indirekte arbejde med faldforebyggelse og 
tidlig opsporing for hele spekteret af + 65 årige mennesker.  
 
Temamøderne afholdes 2- 3 gange årligt for medlemmer af Sund BY Netværket. På møderne veksles der 
mellem bl.a. oplæg, gruppearbejde, videndeling og erfaringsudveksling. Ad hoc kan andre interessenter 
deltage.  
 
Ved at deltage i temagruppen for FALDFOREBYGGELSE er man bl.a. med til at:  
 

 Kvalificere og udbrede viden om faldforebyggelse og tidlig opsporing til ældre ud fra den bedst 
foreliggende dokumentation på området. 
 

 Udvikle feltet og sprede viden om hvordan man bedst muligt sætter faldforebyggelse og tidlig 
opsporing på dagsordenen i en kommunal kontekst og hos borgere i lokalområder.  

 

 Udvikle praksis omkring, hvordan man fremmer forebyggelse og tidlig opsporing af fald i samspil 
med den ældre og i grupper  

 

 Deltage i sparring, samarbejde og udvikling af konkrete indsatsområder tværkommunalt og – 
sektorielt  

 
En styregruppe af gerne 6 medlemmer, bredt repræsenteret fagligt og geografisk, har det overordnede 
ansvar for at sikre temagruppens ønsker og behov for aktiviteter realiseres. Styregruppen mødes én gang 
årligt. Gruppen kan om nødvendigt samles ad hoc.  

 
Styregruppens medlemmer pr. 12. marts 2018: 
 

 Hanne Skov, Faldforebyggelseskonsulent og KOL-koordinator, Frederiksberg Kommune (Formand) 

 Jane Østergård Lundbæk, Fysioterapeut, klinisk underviser SD, Kolding Kommune  

 Christina Hoffmann Hyldig, Farmaceut og Kredskonsulent, Danmarks Apotekerforening  

 Line Thomsen, Sundhedsfaglig konsulent Aalborg Kommune 

 Rosemarie Andreasen, Geriatrisk sygeplejerske, Billund Kommune 

 Lisa Albæk Pedersen, Faldforebyggelseskonsulent, Aalborg Kommune (Barsel pr. 01/03-2018)  
 

Kontakt oplysninger: 
Hanne Skov, hask02@frederiksberg.dk  telefon: 28985456 
Jane Østergård Lundbæk, jaol@kolding.dk telefon: 79797648/30714107 
Christina Hoffmann Hyldig, chh@Apotekerforeningen.dk telefon: 33767674 
Line Stryhn Kjeldmann Thomsen, LKST-aeh@aalborg.dk telefon: 99313802 
Rosemarie Andreasen, RAN@Billund.dk telefon: 72131265 
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Lav en årsplan, der angiver mødeaktiviteten for det kommende år – denne skal være sekretariatet i hænde senest 
12. januar – men gerne før. Herefter tildeles temagruppen i alt 22.000 kr. til gruppens arbejde og forplejning i det 
kommende år. Det forventes at der arrangeres 3-4 temagruppemøder i 2018. Derudover opfordrer vi til at 
arrangere temagruppemøder på tværs af netværkets temagrupper – se en oversigt her.  
 
 

 
Temagruppemødets tema 

 
Målgruppe  
  

 
Relevant for samarbejde 
med andre temagrupper?  

 
Tid og sted 

 
Tidlig opsporing af fald 
 
 

Temagruppen og 
andre kommunale 
interessenter  

 31/05-2018 - Kolding 

 
Tema afgøres på 
temagruppemøde den 31/5-
2018 
Oplæg v/ Anette Thorsmark 
Forebyggelse på 
ældreområdet 
 
 

Temagruppen og 
andre kommunale 
interessenter 

 07/11-2018 – KL-huset 

 
 
 
 

   

 
 
 
 

   

 

Eventuelt: Temagruppen vil det kommende år levere følgende konkrete inspiration til videndeling i hele 
netværket (materiale/produkt):  

- Planlægge en workshop med henblik på afklaring af temagruppens målgruppe 
- Kortlægning af temagruppens kompetencer mv.  

 

http://sund-by-net.dk/temagrupper/

