
 

  

 

 

 

 

Årsplan og aktiviteter i temagruppen Faldforebyggelse for 2020 

Kære temagruppeformandskab 
Vi vil bede jer udfylde nedenstående skema og sende retur til sekretariatet (post@sundbynetvaerket.dk) senest den 
29. november 2019.  
 

Sund By Netværkets strategi for 2017 – 2020 har fokus på lighed i sundhed, sundhed i alle politikker, 
strukturel forebyggelse og styrket faglighed indenfor sundhedsfremme og forebyggelse. Læs hele strategien: 
https://sund-by-net.dk/strategi-2017-2020/ 
 
Hvad er jeres temagruppes formål og hvordan hænger gruppens arbejde sammen med Sund By Netværkets 
strategi 2017-2020? (max. 10 linjer) 
 
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 samt medicinering. 
 
Temagruppens fokus er faldforebyggende tiltag / indsatser med organisatoriske såvel som 
individorienterede 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.  
 

Vi forventer, at I arrangerer 2-4 møder i temagruppen i 2020. Ét eller flere af dem meget gerne sammen med 
en af netværkets andre temagrupper – se en oversigt over temagrupper og kontaktoplysninger på 
formandskaber her: https://sund-by-net.dk/temagrupper 

 
Mødets tema 
Angiv en kort teasertekst.  

 
Målgruppe  
Det er en stor hjælp for 
netværkets koordinatorer, hvis I 
angiver professioner/afdelinger 
mødet er målrettet mod. 

 
Tid og sted 
Sted kan altid opdateres, men 
angiv gerne datoen for 
aktiviteten/ mødet. 

 
Fald og kognitive problemstillinger 
 
 

 
Temagruppen og andre 
kommunale interessenter 

 
27-05-2020 i Vejle 

 

Sund By sekretariatet 
c/o KL-huset 

Weidekampsgade 10 
2300 København S. 

post@sundbynetvaerket.dk 
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Styrketræning og faldforebyggelse i et 
tværfagligt perspektiv 
 

 
Temagruppen og andre 
kommunale interessenter 

 
05-11-2020 i Aalborg 

 
 
 

  
 
 
 

   

 


